KUNGÖRELSE
2020-09-10

Sammanträde med Knivsta kommunfullmäktige
Dag och tid: Onsdagen den 23 september 2020, kl 16.00
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, dock ingen måltid.
Ljud- och bildsändning av sammanträdet kommer att ske.
Paus och tidssättning av sammanträdet
Sammanträdet kommer att ajourneras för en längre paus klockan 17.30–18.15. När
sammanträdet återupptas kommer beslutsärenden att behandlas. De interpellationer som
inte debatterats innan pausen kommer att debatteras efter beslutsärendena.
Budgetdebatten
Under budgetdebatten kommer ordet först att gå till samtliga gruppledare under tre minuter
var, i den ordning presidiet bestämt. Därefter släpps debatten fri med ordinarie regler.
Välkomna!
Klas Bergström (M), ordförande

Dagordning
1. Upprop
2. Justering
Förslag: Protokollet justeras av ordföranden och två justerare den 7 oktober 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):
-

Antaget reglemente för den gemensamma lönenämnden, gällande från och med den
1 juli 2020
Beslut från socialnämnden, § 54, 2020-04-16, Knivstaförslag om anhörigstödjare
Beslut från socialnämnden, § 72, 2020-05-28, Redovisning av ej verkställda
gynnande beslut kvartal 1 2020
Beslut från socialnämnden 2020-08-20 (ordförandebeslut), Revidering av
nämndbudget för socialnämnden
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 80, 2020-08-31, Revidering av
nämndbudget
Beslut från utbildningsnämnden, § 53, 2020-08-11, Revidering av nämndbudget
Beslut från bygg- och miljönämnden, § 298, 2020-08-25, Revidering av nämndbudget

b) Kommunalråden informerar
5. Ledamöternas frågor
6. Interpellationer
KS-2020/109
Interpellation från Lennart Lundberg (KNU) till kommunstyrelsens ordförande om
kostnaderna för fyrspårsavtalet
Interpellation från Lennart Lundberg (KNU) till kommunstyrelsens ordförande om tomma
kontorslokaler i CIK
Interpellation från Björn-Owe Björk (KD) till utbildningsnämndens ordförande – Ökade
barngrupper i förskolan
Interpellation från Björn-Owe Björk (KD) till utbildningsnämndens ordförande – Meröppna
bibliotek
Interpellation från Pontus Lamberg (KD) till utbildningsnämndens ordförande – Sänkt
ersättning för fristående förskolor

Interpellation från Pontus Lamberg (KD) till socialnämndens ordförande – Äldre och anhöriga
under Covid-19
Interpellation från Pontus Lamberg (KD) till samhällsutvecklingsnämndens ordförande –
Nybyggnation av Mejeriparken
Interpellation från Synnöve Adell (KD) till socialnämndens ordförande – LOV för Knivstas
äldrevård, särskilt boende
Beslutsärenden
7. Mål och budget 2021 med planeringsramar 2022-2024 samt skattesats 2021
KS-2020/574
Beslut från kommunstyrelsen, § 123, 2020-08-24
Rättelseblad 2020-09-09 med bilaga, felaktig sida
Majoritetens budgetförslag 2021 med planeringsramar för 2022-2024 korrigerat 2020-09-09
Tjänsteutlåtande 2020-08-13
Budgetförslag 2020-09-10 från Knivsta Nu
Budgetförslag 2020-08-23 från Kristdemokraterna
Budgetförslag 2020-08-21 från Sverigedemokraterna
Budgetförslag 2020-08-16 från Liberalerna
Majoritetens budgetförslag som det bereddes av kommunstyrelsen kan läsas på den här
länken.
8. Budget för kommunfullmäktiges revisorer 2020
KS-2020/574
Förslag från kommunfullmäktiges presidium
9. Svar på motion 2019:07 från Monica Lövgren och Hans Nyberg (SD) - Inför
språkkrav i svenska för anställning inom skola och omsorg
KS-2019/772
Beslut från kommunstyrelsen, § 128, 2020-08-24
Tjänsteutlåtande 2020-07-01
Motionen
10. Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Knivsta kommun
KS-2020/427
Beslut från kommunstyrelsen, § 127, 2020-08-24
Tjänsteutlåtande 2020-06-25
Förslag på reviderade ordningsföreskrifter 2020-06-25

11. Ändring av föreskrift om avgifter för äldre- och funktionshinderomsorgen –
kostnad för matpaket
KS-2020/511
Beslut från kommunstyrelsen, § 125, 2020-08-24
Tjänsteutlåtande 2020-07-30
Förslag på ändrad föreskrift
Beslut från socialnämnden, § 77, 2020-05-28
Tjänsteutlåtande från socialnämnden, 2020-04-20
12. Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy för Knivsta kommun
KS-2020/524
Beslut från kommunstyrelsen, § 126, 2020-08-24
Tjänsteutlåtande 2020-07-30
Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy - förslag slutredigerat 2020-07-30
Beslut från bygg- och miljönämnden, § 275, 2020-06-16
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 59, 2020-06-08
13. Nya avfallsföreskrifter för Knivsta kommun
KS-2020/525
Beslut från kommunstyrelsen, § 124, 2020-08-24
Tjänsteutlåtande 2020-07-29
Förslag på avfallsföreskrifter 2020-02-17
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 61, 2020-06-08
Tjänsteutlåtande från samhällsutvecklingsnämnden 2020-05-11 med bilaga (lista över
ändringar)
14. Utvärdering av redovisat partistöd 2019 och utbetalning av partistöd 2021
KS-2020/566
Beslut från kommunstyrelsen, § 129, 2020-08-24
Tjänsteutlåtande
15. Övriga valärenden
16. Anmälan av motioner

Till kommunstyrelsens ordförande Peter Evansson (S)
Interpellation om kostnaderna för fyrspårsavtalet
(Avtal avseende bostadsbyggande i Alsike, Nydal och ”Nysala” i Knivsta kommun med
bilaga)
När tänker majoriteten ta fram de utlovade kalkylerna för vad fyrspårsavtalet kommer att
kosta för Knivsta? Hur kommer det att påverka kommunens ekonomi på kort och lång sikt?
Knivsta kommun har i fyrspårsavtalet lovat att möjliggöra 15 000 nya bostäder fram år 2057.
Men i avtalet saknas ekonomiska kalkyler för vad det kommer att betyda för kommunen att
växa snabbare än alla andra kommuner i Sverige. Mängden bostäder motsvarar det som
Linköping lovar i Sverigeförhandlingen för att få den planerade höghastighetsjärnvägen att
stanna där. Linköping har 160 000 invånare, åtta gånger mer än Knivsta.
Vi har redan sett hur den ökande utbyggnadstakten av Knivsta inneburit en belastning för
kommunens ekonomi. När kommer ni i majoriteten att se till att det kommer att tas fram
trovärdiga kalkyler för vad kommunens samlade kostnader och intäkter för den massiva
utbyggnaden beräknas bli?

Avtalet kommer att medföra flera tunga investeringar där finansieringen inte är utredd.
Enligt uppgift kan kommunen till exempel bli tvungen att själv finansiera en ny förbindelse
över järnvägen i Knivsta efter att nuvarande järnvägskorsning stängs i höst. Även en ny avoch påfart till motorvägen från Alsike kommer att bli dyr. Hur ser finansieringsmodellerna ut
för dessa stora infrastrukturprojekt?
Lennart Lundberg, gruppledare för Knivsta.Nu

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Peter Evansson (S)

Hur länge ska majoriteten fortsätta att försämra ekonomin för CIK på grund av tomma lokaler?

I december 2019 invigdes vårt efterlängtade centrum för Idrott och kultur i Knivsta. Det var en
minnesvärd dag för Knivstas invånare och politiker.
Mindre smickrande är att de påkostade kontorsvåningar med över 1000 kvadratmeter som
adderades till anläggningen i ett sent skede ännu står tomma nio månader efter invigningen.
Turerna har varit många. Först hade vi intresse från delar SMHI som dock valde att flytta in lokaler i
Uppsala.
Sen hade vi två gymkedjor som konkurrerade om lokalerna, men ingen av dem fick hyra. Den
uthyrningen stoppades efter order från hög politisk nivå, men utan beslut i ansvarigt bolag,
Alsikebolaget.
Nu senast på KS tog beslut om att begära en ändring av detaljplan för att tillåta uthyrning till en
vårdcentral. Men den tilltänkta vårdcentralen kom nyligen överens med sin hyresvärd om att stanna
kvar vid- Valloxen.
Så frågan är nu Peter Evansson, vad gör du och din styrande majoritet för att fylla de tomma lokaler
som varje månad de står tomma innebär en utebliven intäkt på en halv miljon kronor? Snart har
kommunen alltså förlorat fem miljoner på kontorslokalerna inte är uthyrda. Hur länge tänker ni låta
de fina lokalerna stå tomma och gräva hål i kommunens ekonomi?
Tycker du att det är rimligt att detta pågår i en tid när kommunen har stora problem att få ihop en
hållbar budget för 2021?
Knivsta 2020-09-04

Lennart Lundberg, oppositionskommunalråd, gruppledare för Knivsta.Nu i kommunfullmäktige

Interpellation till Utbildningsnämndens ordförande

Ökade barngrupper i förskolan
Under föregående mandatperiod minskade barngrupperna i förskolan med i
genomsnitt två barn/grupp i Knivsta kommun. I Kristdemokraternas budgetar under
denna mandatperiod har det funnits medel och politisk ambition att fortsätta minska
barngrupperna.
Tyvärr har vänsterstyret i Knivsta, trots en skattehöjning om 70 öre, återkommande
gjort årliga neddragningar i förskolan som inneburit att barngrupperna i förskolan
ökat.
Kristdemokraterna värnar Knivstas barnfamiljer och vill fortsätta höja kvaliteten
inom barnomsorgen genom att fortsätta minska barngrupperna i förskolan.

Med det moderatledda vänsterstyret i utbildningsnämnden har barngrupperna i
förskolan ökat. När nu budgetförutsättningarna är kända för resterande del av
mandatperioden undrar undertecknad, tillsammans med många av kommunens
småbarnsföräldrar, hur barngruppernas storlek kommer att påverkas totalt under
mandatperioden.

Jag vill därför fråga utbildningsnämndens ordförande:
Hur mycket större kommer barngrupperna i genomsnitt vara 2022 jämfört med
2018?

Björn-Owe Björk (KD)

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)

Interpellation

Sänkt ersättning för fristående
förskolor
Barnens tre första år lägger grunden för utvecklingen resten av livet. Det har att göra med kognitiv
utveckling och 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.
Under innevarande budgetår väljer fempartimajoriteten att sänka ersättningen till fristående
förskolor. Någon som försvårar planeringen av verksamheten för aktörerna. Ersättningen sänks med
2,7% från och med oktober.
Verksamheten som budgeteras och planeras långt i förväg behöver kontinuitet, att ändra
förutsättningarna under innevarande år kan få stora konsekvenser. Barngrupperna riskerar att öka
och personal sägas upp. Även de pedagogiska ambitionerna kan komma att förändras. Både barnen
och personalen har rätt till en trygg arbetsmiljö.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga ordförande för Utbildningsnämnden följande;
-

Vilken dialog har förts inför beslutet med de olika aktörerna?
Vilka konsekvenser får neddragningen på kort och lång sikt för aktörerna?
Har ni fått några signaler om att det kommer ske uppsägning av personal till följd av
beslutet?

Pontus Lamberg
Kristdemokraterna

Interpellation

Äldre och anhöriga under COVID-19
I mars 2020 klassade Världshälsoorganisationen (WHO) COVID-19 som en pandemi.
Folkhälsomyndigheten såg samtidigt att risken för en smittspridning i samhället var mycket hög.
Samtidigt beslutar regeringen att det ska råda besöksförbud på äldreboenden i Sverige.
Knivsta kommun börjar också råda anhöriga till äldre att avstå besök. På kommunens hemsida går att
läsa att Estrids gård hålls stängt för besök. Undantag kan förekomma i fall att det rör sig om livets
slutskede för den äldre. Ett sådant besök ska godkännas i förväg.
11 juni gick det att läsa rubriken ” En tredjedel på äldreboendet smittade av Corona” i UNT.
Äldreboendet som åsyftas är Estrids gård som drivs i kommunal regi av Knivsta kommun.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga ordförande för Socialnämnden följande;
-

Vilka åtgärder har tagits för att hindra smittspridning på äldreboendet och när?
Har alla äldre på boendet fått adekvat vård?
Vilken information har de anhöriga fått kring om det finns Coronafall på boendet och den
äldres hälsotillstånd?
Vilka åtgärder har vidtagits för att äldre och anhöriga ska kunna ha kontakt med varandra?
Vilka åtgärder har vidtagits för att minska isoleringen och ensamheten hos de äldre?

Pontus Lamberg
Kristdemokraterna

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

Interpellation

Om LOV för Knivstas äldrevård
Lagen om valfrihetssystem, LOV, trädde i kraft den 1 januari 2009. LOV ger brukaren en möjlighet att
välja utförare för det stöd han eller hon behöver och anger ramarna för den kommun som vill
konkurrenspröva en kommunal verksamhet enligt denna princip.
Trots att systemet funnits i elva år så har Knivsta kommun ännu inte valt att införa detta
valfrihetssystem för den som flyttar till ett särskilt boende. Däremot finns en möjlighet sedan flera år
tillbaka att välja vilket företag som ska utföra hemtjänst.
I dagsläget finns fyra äldreboenden i Knivsta, varav ett: Norlandia Stora Alsike, med norlandia som
ansvarig för driften, ännu ej har öppnat.
De övriga är kommunala Estrids gård, privata Vilhelms gård som drivs av Vardaga samt nu även Villa
Ängby som också drivs av Vardaga och som tar emot äldre från hela landet.
När nu flera privata alternativ är tillgängliga inom kommunen så frågar jag Kerstin Eskhult, C,
ordförande i socialnämnden i Knivsta kommun följande:

-

-

Har fempartimajoriteten planer på att införa LOV för särskilt boende i Knivsta kommun?
Om ja, inom vilken tidshorisont?
Om nej, av vilka skäl väljer styret att avstå?

Synnöve Adéll
Kristdemokraterna

Kommunstyrelsen

§ 123

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-08-24
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Dnr: KS-2020/574

Mål och budget 2021med planeringsramar 2022-2024 samt skattesats 2021
Kommunstyrelsens beslut

Mål och budget 2021 med planeringsramar 2022-2024 daterad 13 augusti 2020 fastställs
med följande innehåll:.
• Kommunövergripande mål med tillhörande fokusområden och direktiv.
• Resultat- och balansräkning, med ett budgeterat resultat 2021 på 2,8 miljoner kronor.
• Driftbudget och investeringsplan för kommunstyrelsen och nämnderna.
• Kommunstyrelsen får i uppdrag att omsätta befintliga lån när de förfaller, samt
• nyupplåna vid behov upp till 100 miljoner kronor under 2021.
• Borgensavgiften är år 2021 0,30 procent för kommunala bolag.
• Skattesatsen för 2021 är 21,51 procent.
• Plan för reglering av negativt balanskravsresultat 2018.
Reservationer
Lennart Lundberg (KNU), Lotta Wiström (L), Johan Helenius (SD) och Pontus Lamberg (KD)
reserverar sig mot beslutet till förmån för sina egna yrkanden.
Yrkanden
Peter Evansson (S) yrkar bifall till majoritetens budgetförslag.
Lennart Lundberg (KNU) yrkar bifall till Knivsta Nu:s budgetförslag.
Lotta Wiström (L) yrkar bifall till Liberalernas budgetförslag.
Johan Helenius (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag.
Pontus Lamberg tilläggsyrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att anta
samtliga beslutssatser i Kristdemokraternas budgetförslag daterat 2020-08-23.
Christer Johansson (V) anmäler ett särskilt yttrande (protokollsbilaga 1).
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikfunktionskontroll för att se att alla ledamöter kan delta i beslutet.
Ordföranden konstaterar att fempartimajoritetens budgetförslag och förslaget till beslut i
tjänsteutlåtandet är huvudförslag samt att samtliga inkomna budgetförslag har fått
bifallsyrkanden.
Därefter ställer ordföranden huvudförslaget och samtliga yrkanden mot avslag var för sig och
finner att kommunstyrelsen bifallit huvudförslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Visma Addo ID-nummer : 515F-FF303-46B39C

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-08-24

8 (29)

De föreslagna målen är sprungna ur Agenda 2030, vision 2025 och den regionala
utvecklingsstrategin (RUS) och uppdelade i 4 fokusområden; Värde, Bo och trivas, Växa och
Värna. För de kommunalt helägda bolagen fastställs ägardirektiv med inriktning, uppdrag och
avkastningskrav. De kommunala verksamheterna har i fördelning av ekonomiska resurser
fått en uppräkning av anslag för priser och löner, volymuppräkning och politiska
prioriteringar. Det finansiella målet är 2,8 miljoner kronor eller 0,2 procent av skatter, bidrag
och kommunalekonomisk utjämning för år 2021 och genomsnittet för 4 års-perioden är 0,2
procent av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-08-13
Fempartimajoritetens förslag till Mål och budget 2021 med planeringsramar för 2022-2024
Budgetförslag 2020-08-23 från Kristdemokraterna
Budgetförslag 2020-08-21 från Sverigedemokraterna
Budgetförslag 2020-08-21 från Knivsta Nu
Budgetförslag 2020-08-16 från Liberalerna
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande.
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Visma Addo ID-nummer : 515F-FF303-46B39C

Sammanfattning av ärendet
Mål och budget innehåller ett budgetår och tre planeringsår. Förslagen innehåller en sänkt
skattesats för år 2021 om 10 öre till 21:51 kr per skattekrona. För planeringsåret 2022 är
skattesatsen planerad till 20:91 kr per skattekrona (det vill säga en ytterligare sänkning av
skattesatsen).

Sida 1 av 1

PM
2020-09-09

Diarienummer
KS-2020/574

Rättelseblad – Felaktig sida i fempartimajoritetens mål och
budget 2021
På sidan 53 i fempartimajoritetens budgetförslag finns en felaktig tabell. Rubrikerna i tabellen
är fel och det är därför inte tydligt vilka utgiftsområden som avses.
Det budgetförslag som skickas till kommunfullmäktige är korrigerat, så rätt tabell är införd.
Den felaktiga sidan bifogas rättelsebladet för jämförelse.
Kommunstyrelsens ordförande kommer att yrka på den korrigerade budgeten från
fempartimajoriteten på kommunfullmäktiges sammanträde.

Dan-Erik Pettersson, ekonomichef
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Fördelning av kommunbidrag per verksamhet
DRIFTBUDGET

Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

1 238

1 250

1 263

1 276

1 289

128 841

41 068

43 575

46 225

49 645

87 497

88 634

89 786

90 953

Nettokostnad i tkr

Socialnämnd
Nämnd- och styrelseverksamhet

-Förebyggande verksamhet SoL
-LOV - hemtjänst och delegerad HSL

da

Vård och omsorg enligt SoL och HSL

-Vård och omsorg i ordinärt boende övrigt

36 396

38 528

40 682

42 864

45 074

-Vård och omsorg i särskilt/ annat boende

6 861

6 994

7 085

7 177

7 270

69 883

36 184

38 062

40 005

42 004

-Insatser LSS i ordinärt boende
-Insatser LSS i boende med särskild service
Färdtjänst och riksfärdtjänst

35 341

35 800

36 265

36 736

4 220

4 275

4 331

4 387

16 663

16 880

17 099

17 321

21 934

23 093

24 316

25 880

9 232

9 411

9 533

9 657

9 783

722

0

0

0

0

3 380

3 446

3 491

3 536

3 582

-1 897

-2 382

-3 398

-3 398

-3 398

296 358

300 154

308 975

319 139

330 526

4 140

Individ och familjeomsorg
37 562

-Ifo, vård och stöd institution/annat boende

Flyktingmottagande
Arbetsmarknadsåtgärder

Summa Socialnämnd

Fe

Volymer

la

Effektiviseringsbeting - 0,5%

kt

-Ifo, ekonomisk bistånd

ig

-Ifo, öppenvård och stöd

si

Vård och omsorg enligt LSS och SFB

Hemvården har tidigare år bokslutsregleras, från 2021 redovisas en budgeterad volym, om
volymen ökar erhålls ett tillskott i budgeten motsvarande ökningen eller tvärtom.
För ersättning till Försäkringskassan (SFB) för statlig personlig assistans bokslutsregleras
volymen fortsatt vilket innebär att den planerade volymen stäms av mot verkligt utfall. Om det är
fler brukare erhålls ett tillskott av resurser eller tvärtom.
2020

2021

2022

2023

2024

Vård och omsorg enligt SoL och HSL
hemtjänst

Timmar

74 000

78 000

82 000

86 000

90 000

Insatser enligt LSS och SFB
(Försäkringskassan)

Antal
personer

23

24

25

26

27
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Planeringsramar 2022-2024 för
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige
september månad 2020
Sidan 53 korrigerad enligt rättelseblad 2020-09-09

Förord
Snart två år in i mandatperioden är det åter dags för kommunfullmäktige att fatta beslut om plan
och budget för kommande år. Det sker i en oerhört märklig tid när en pandemi sveper fram över
jorden. I Sverige har tusentals människor gått en för tidig död till mötes. När detta skrivs har
Sverige men inte världen gått in i en lugnare epidemisk fas och vi hoppas alla att den inte åter tar
fart under hösten. Till stor del beror det på hur vi själva agerar och tar ansvar genom att i den
mån det är möjligt dra ner på fysiska möten, sköta hygienen och stanna hemma när vi är sjuka.
Vården och omsorgen har och har haft en svår tid. Det är bland annat av omsorg om deras
arbetsmiljö som vi andra tar ansvar så att de kan ta ansvar för äldre och sjuka.
Plan och budget handlar till stor del om siffror. Ekonomi som ligger till grund för planeringen
och genomförandet av all den viktiga verksamhet som bedrivs i en kommun.
De ekonomiska förutsättningarna har förändrats kraftigt av den ekonomiska nedgång som vi och
resten av världen har drabbats av. I vår kommun har vi redan före pandemin arbetat för att hålla
nere kostnaderna och att framför allt lägga fokus på våra kärnverksamheter.
Skattenivåns påverkan på en ekonomis tillväxtkraft är något som ofta debatteras mellan
ekonomer, politiker och andra. Enligt planen skulle skatten 2021 sänkas med 20 öre och 2022
med 50 öre men mot bakgrund av de svåra prioriteringar som vi ändå behöver göra har
majoriteten kommit överens om att omfördela genom att skatten 2021 sänks med 10 öre och
2022 med 60 öre.
På det sättet kan vi på kort sikt stötta våra verksamheter samtidigt som vi ger viss avlastning till
våra invånare.
För att inte strama åt ekonomin i ett skede när det behövs finanspolitiska stimulanser har vi
istället nöjt oss med ett finansiellt överskottsmål om 0,2 procent och tillåter kostnadsökningar på
totalt 3 procent som framför allt riktas till Socialnämndens verksamhetsområde .
Vid årsskiftet har Peter Evansson (S) tjänstgjort som ordförande i kommunstyrelsen under två år
och lämnar då över stafettpinnen till mig under två år. Jag vill tacka Peter för gott ledarskap och
övriga majoriteten för ett gott samarbete under dessa år med målet om ett lika gott samarbete
även under de kommande åren.
För en kommun är det viktigt att ha ett gott samarbete mellan alla partier och att även ha respekt
och förståelse för de olika synsätt som finns. Det är min förhoppning att vi ska kunna ha ett gott
samarbetsklimat mellan samtliga partier i fullmäktige. Det berikar och förbättrar de beslut som vi
fattar.
Vi har nu tagit det första stegen för en utökad medborgardialog och har börjat arbeta med detta
digitalt. Syftet är så klart att bredda dialogen även till de som av olika skäl inte har möjlighet att
delta i fysiska möten. Det är extra viktigt under den här tiden när rekommendationen är att
minska på de fysiska mötena för att begränsa smittspridning. Hur länge de råden består vet vi
inte men jag tror att vi kan utgå ifrån att det kommer att få bestående påverkan på vårt sätt att
interagera.
Tillsammans tar vi ansvar för varandra i Knivsta där framtiden bor.
Klas Bergström (M), Kommunstyrelsens ordförande 2021-2022
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Beslut
Mål och budget 2021 med planeringsramar 2022-2024 daterad 13 augusti 2020 fastställs med
följande innehåll:
•
•
•
•
•
•
•

Kommunövergripande mål med tillhörande fokusområden och direktiv.
Resultat- och balansräkning, med ett budgeterat resultat 2021 på 2,8 miljoner kronor.
Driftbudget och investeringsplan för kommunstyrelsen och nämnderna.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att omsätta befintliga lån när de förfaller, samt nyupplåna
vid behov upp till 100 miljoner kronor under 2021.
Borgensavgiften är år 2021 0,30 procent för kommunala bolag.
Skattesatsen för 2021 är 21,51 procent.
Plan för reglering av negativt balanskravsresultat 2018.
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Styr- och ledningsprocess i Knivsta kommun
Inledning
Beslut om mål och budget fattats i september enligt den reviderade tidplanen för framtagande av
mål och budget 2021. Syftet med ett beslut under hösten är att möjliggöra en bredare och djupare
förankringsprocess under våren/sommaren samt att använda de senaste skatteprognoserna för
ökad träffsäkerhet i skatteintäkter i en osäker omvärld.
Nedanstående figur åskådliggör tidplan för styr- och ledningsprocessen i kommunen.

Resursfördelningen från kommunfullmäktige till nämnder sker i form av ersättning,
kommunbidrag. Mål och uppdrag är baserade på ekonomiskt utrymme, demografisk utveckling
och prioriteringar. Om förändringar i omvärlden påkallar behov av ändring av budget finns
möjlighet att göra revideringar av mål och budget.
Dialog, delaktighet och helhetssyn utgör grundpelarna för det övergripande arbetet med
styrningen. Dialogen är nödvändig för att skapa en gemensam bild av nuläge och framtida önskat
läge, delaktigheten för att åstadkomma förankring i alla led och helhetssynen för att alla nämnder
och bolag i sin verksamhetsplanering även ska ta ansvar för den samlade kommunala
verksamhetens utveckling utöver den egna verksamhetens behov och intressen.
Ovanstående bild illustrerar att under första halvåret ligger gemensamma underlag till grund för
planering och politiska beslut. Det andra halvåret medger möjlighet till fördjupad utveckling och
utvärdering i syfte att påverka kommande års process.
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Budgetprocessen startade i oktober 2019 med en omvärldsdag tillsammans med Region Uppsala
och övriga länets kommuner, därefter tog kommunens egen budgetprocess vid med start
årsskiftet 19/20.
Budgetdagen har verksamhetsfokus med koppling till frågeställningar som; vad är nuläget?
(resultat), vilka är utmaningarna (trender, volymförändringar, lagstiftning)? Den andra dagen har
fokus på nyckeltal, statistik och ekonomiska förutsättningar. Detta tillsammans ska ge politiken
uppslag och bidra till politikens arbete med kommunfullmäktiges mål och uppdrag, ägardirektiv
till bolagen, samt möjliggöra en god prioritering av kommunens skatteintäkter.
Kommunstyrelsen tog ett inriktningsbeslut om ekonomiska ramar för den fortsatta dialogen i
februari 2020, nämnderna lämnade sedermera synpunkter och konsekvensbeskrivningar på
inriktningsbeslutet. De ekonomiska förutsättningarna i inriktningsbeslutet var mycket utmanande
och därför gavs ett ytterligare uppdrag till nämnderna att lämna förslag på möjliga åtgärder för
skapa utrymme för omprioriteringar etc.
I maj månad genomfördes en dialog mellan kommunstyrelse och nämnder, där respektive
nämndsordförande och förvaltningschef fick möjlighet att presentera och fördjupa sig i de
utmaningar som beskrivs i synpunkter och konsekvensbeskrivningar för kommunstyrelsen.
Detta har sedan blivit input till politiska prioriteringar i det skarpa mål och budgetförslaget. Mål
och budget 2021 beslutas av kommunfullmäktige i september 2020.
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Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2019 - 2022
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Politisk organisation
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Agenda 2030, omvärlden och utmaningar för Uppsala län
Agenda 2030
Agenda 2030 är en internationell agenda för förändring mot ett hållbart samhälle. Under agendan
finns 17 olika mål med delmål för en hållbar framtid. Sverige har som mål att vara ledande i
genomförandet av agendan. Knivsta kommun ska tillhöra de kommuner som tar ansvar för det
genomförandet.
Kommunstyrelsen har under 2019 fattat beslut om att Agenda 2030 ska vara grunden i
kommunens styr- och ledningssystem och att kommunens hållbarhetsarbete ska samlas och
organiseras under Agenda 2030. Att involvera näringsliv och civilsamhälle i arbetet med
Agendan är även det beslutat av kommunstyrelsen.
Kommunens invånare ska ges information och en utbildning i Agenda 2030 för alla anställda och
alla politiker planeras att hållas under 2020 så att kommunen under 2021 ska kunna
implementera den ännu tydligare i sina verksamheter. Förvaltningens styrsystem Stratsys
kommer att vara en god hjälp för förvaltningen i att följa upp detta arbete och alla nämnder
kommer genom sina verksamhetsplaner att styra och utvärdera arbetet med Agenda 2030.
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Medborgardialoger
Förutom det redan 2019 startade ”Knivstarådet”, i vilket flera hundra Knivstabor deltar,
utvecklar vi medborgardialogen med fler dialogformer. Det senaste är ”Ungdomsappen” som
redan varit i gång en tid och skapat ett stort intresse Knivstas ungdomar och hos kommunens
skolor. Knivstaborna är också duktiga på att använda ”Knivstaförslaget” för att komma med
intressanta förslag till att förbättra kommunen för unga som äldre medborgare.
Förutom dessa digitala möten med kommunens medborgare har kommunalråden träffat ett antal
högstadieelever och tagit del av deras spännande idéer för ett attraktivare framtida Knivsta. Det
är något vi avser att utveckla ytterligare.
Parallellt med nämnda former av dialoger med Knivstas medborgare har synpunkter på
kommande nybyggnation via samråd och granskningar förbättrat förslag till nya bostäder, parker
och verksamhetslokaler. Svaren visar på ett stort engagemang att skapa trivsamma miljöer för
boende och samvaro.
På grund av den pågående pandemin har de fysiska träffarna med SKR:s nätverk för
medborgardialog ställts in. Men dialogen fortsätter i digital form och utbytet av erfarenheter med
deltagande kommuner fortsätter.
I Knivsta vet vi att det finns mycket kompetens bland våra medborgare som genom deltagande i
olika dialogformer bidrar till bättre beslut i flera av de viktiga frågor vi har framför oss. Därför
kommer vi fortsätta med dialogformer som fysiska möten, digitala enkäter eller medborgarråd,
beroende på frågans art.
Då det ständigt flyttar in nya medborgare i kommunen kommer vi satsa mer på att kontinuerligt
informera om de olika dialogformerna, för att ge fler möjlighet att delta i medborgardialoger och
därmed öka engagemanget ytterligare.
En föränderlig omvärld
Utvecklingen i världen kan beskrivas som genuint osäker och ger upphov till ett antal globala
samhällsutmaningar. De är utgångspunkt för FN:s hållbarhetsmål, EU:s strategier och den
nationella politiken, där demografisk utveckling, globalisering, klimat, miljö och energi samt
social sammanhållning särskilt lyfts fram. Alla människor, företag, stater och regioner påverkas
av dessa samhällsutmaningar och har ett ansvar att hantera dem. Det globala hänger ihop med
det lokala. I detta avsnitt beskrivs de globala utmaningarna kortfattat, tillsammans med några
centrala frågor som den regionala utvecklingsstrategin behöver hantera. Därefter sammanfattas
regionens nuläge, dess styrkor och svagheter, vilket landar i tre övergripande utmaningar för vårt
län.
Världen knyts samman och allt hänger ihop
Den starkaste utvecklingskraften sedan andra världskriget kommer ur den snabba globalisering
som inneburit ett paradigmskifte i hur människor rör sig, företag agerar och samhällen fungerar.
Globaliseringen drivs av en snabb teknikutveckling, i synnerhet av framväxten av internet, och
sammanlänkade ekonomier. Världens befolkning växer från 7,4 miljarder till omkring 10
miljarder år 2050. På många sätt har världen aldrig haft det bättre. En miljard människor har lyfts
ur fattigdom under de två senaste decennierna och den ekonomiska utvecklingen har stärkts.
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Städerna växer
En trend som stärks av globaliseringen är urbaniseringen – att människor bor och arbetar i allt
större städer. I början av 2010-talet bor hälften av alla människor i städer. År 2030 beräknas
andelen öka till 70 procent. I städerna genereras mer än 80 procent av global BNP. Där finns ett
brett utbud av arbetstillfällen och arbetskraft. Stadstillväxten erbjuder möjligheter att skapa
smarta, hållbara samhällen och städer, med hållbara transportlösningar och energieffektiva
byggnader, och införa ny teknik. Många städer lider dock av stora sociala problem, trängsel och
miljöförstöring, som måste hanteras för att värna människor och natur.
Tekniken och digitaliseringen utvecklas snabbt
Digitaliseringen av samhället och teknikutveckling har förändrat tillvaron för människor och
företag i hela världen på oerhört kort tid. Tekniken kommer att ta stora steg framåt och nya
innovationer lär förändra vårt beteende och få dramatiska konsekvenser för staters, näringslivets
och individers sammankoppling, produktivitet, effektivitet, ekonomisk tillväxt och
sysselsättning.
Digitalisering, smarta telefoner, nya betalningslösningar och innovation stödjer framväxten av
nya, revolutionerande affärsmodeller. Ett synligt resultat är en ökad konkurrens, liksom en lokal
och global delningsekonomi som gör underutnyttjade resurser tillgängliga för fler.
Klimatet förändras och miljön hotas
Den snabba globaliseringen, växande ekonomier och ökat välstånd sedan 1950-talet har fått och
kommer att få stora konsekvenser på jordens klimat och ekosystem. Bara några graders högre
medeltemperatur medför allvarliga konsekvenser för kommande generationers
livsförutsättningar. Oförutsedda effekter uppstår, som riskerar att tippa över utvecklingen i en
oönskad riktning, bortom människans kontroll. Det krävs en smart och innovationsdriven
utveckling som genererar ekonomiskt värde, mänskligt välbefinnande och anpassning till de
ramar planeten och miljön sätter. Den svenska ambitionen är att vara internationellt ledande i
arbetet med att nå en hållbar utveckling och bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer,
som visar vägen till hur minskade utsläpp kan kombineras med ekonomisk tillväxt, jobb och
välstånd.
Konflikterna och de sociala spänningarna ökar
Historiskt sett pågår få väpnade konflikter i världen, även om antalet har ökat något under senare
år. Flera av konflikterna får konsekvenser långt utanför de direkt berörda länderna. En ökad
efterfrågan och konkurrens om sinande naturresurser, vatten och livsmedel väntas ge upphov till
fler konflikter. De flyktingströmmar som uppstått under senare tid är sannolikt bara början på en
större folkvandring som kan komma att pågå i många år framåt. Nationellt riskerar missnöje,
orättvisor och utanförskap skapa sociala spänningar som kan följas av främlingsrädsla och
minskad tillit i samhället.
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Befolkningen växer och andelen äldre ökar
Förändringar i befolkningens sammansättning har stor betydelse för de offentliga
välfärdssystemen. Enligt den senaste långtidsutredningen beräknas Sveriges befolkning öka med
3 miljoner invånare fram till år 2060.
Utifrån senare års invandring och befolkningsökning bedöms Uppsala län passera 500 000
invånare omkring år 2050. Under kommande decennier har Sverige stora demografiska
utmaningar, med minskande arbetskraft och vikande skatteunderlag. Den högre livslängden
innebär att andelen äldre ökar snabbt, vilket på sikt ökar kostnaderna för vård och omsorg, även
om äldre människor kommer att vara friska längre än gårdagens.
Den globala konkurrensen ökar och den ekonomiska geografin förändras
Konkurrensen mellan länder, regioner och företag hårdnar, samtidigt som behovet av samarbete
ökar. De mest framgångsrika platserna i denna nya ekonomiska geografi lyckas locka till sig
investerare, besökare och invånare med de bästa förutsättningarna för hållbar ekonomisk
utveckling och jobbskapande. All utveckling är global och lokal, allt hänger ihop lokalt.
Administrativa gränser luckras upp och människor och företag verkar i allt större
arbetsmarknadsregioner, vilket i sin tur genererar högre ekonomisk tillväxt och sysselsättning än
i mindre regioner.
En framgångsrik region med potential
De senaste åren kan Uppsala län uppvisa en, i jämförelse med andra svenska regioner, stark
utveckling. Flera indikatorer pekar på att länet är attraktivt för både företag och individer att bo
och verka i. Länet har en stark sysselsättnings- och befolkningsutveckling, vilket tillsammans
med ett positivt födelsetal gör området till det snabbast växande i landet vid sidan av Stockholm.
Länet har bland landets lägsta arbetslöshet, även om den skiftar mycket mellan kommuner och
mellan olika grupper, där utlandsfödda, funktionsnedsatta och ungdomar som hoppar av
gymnasieskolan har mycket svårt att komma in på arbetsmarknaden. Länets samlade förmåga till
förnyelse och innovation ligger enligt flera mätningar i toppskiktet för riket. Näringslivet har en
god internationell konkurrenskraft, med en väl utvecklad basindustri och framstående
framtidsbranscher som life science, tech, gröna näringar, energiteknik och avancerade material –
från pulverstål till nano-partiklar. Besöksnäringen ökar i omsättning, liksom servicesektorn, och
många nya bolag växer fram. Detta, tillsammans med ett starkt regionalt företags- och
innovationsstöd, en diversifierad arbetsmarknad och närhet till ett antal statliga myndigheter, har
bidragit till att regionen klarar konjunktursvängningar bättre än flera andra svenska regioner.
Länet ingår i Stockholm–Mälarregionen – en av Europas snabbast växande – och har en stark
tradition av kunskap, kultur och kompetens. Inte minst tack vare Uppsala universitet och
Sveriges lantbruksuniversitet, där forskning, utbildning och samverkan främjar kunskap,
demokrati och samhällsutveckling. Det geografiska läget i Stockholm–Mälarregionen, närheten
till Arlanda och väl utbyggd kollektivtrafik ger god tillgänglighet inom och mellan regionerna.
Länet präglas av närhet och består av åtta kommuner med stor landsbygd, attraktiva tätorter och
Uppsala stad som geografiskt nav. Det finns en mångfald av natur- och kulturmiljöer, med
kusten, Mälaren, Dalälven och livsmiljöer som attraherar fler invånare.
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Trots att Uppsala län kan uppvisa en stark historisk utveckling finns det områden som behöver
utvecklas och stärkas. Det handlar exempelvis om att möta efterfrågan på bostäder, livsmedel
och upplevelser, öka kapaciteten inom mjuk och hård infrastruktur samt koppla länet till den
växande huvudstadsregionen. På det sociala området gäller det att minska arbetslösheten,
förbättra folkhälsan och utjämna skillnaderna mellan olika grupper och mellan länets kommuner.
Tre utmaningar för Uppsala län
Genomgången av länets styrkor och svagheter, kombinerat med hot och möjligheter från
omvärlden, kan summeras i tre övergripande utmaningar för Uppsala län.
•
•
•

Att fortsätta växa och vara en tillgänglig region i ett större sammanhang, som erbjuder
trygga och stimulerande livsmiljöer och bostäder efter behov, samt minskar
miljöbelastningen.
Att vara en hållbar och nyskapande region som ger förutsättningar för ett växande
arbetsliv och värdeskapande företag i en världsledande miljö för innovation, kreativitet
och kompetens.
Att vara en öppen och attraktiv region som genom god ekonomisk bärkraft bidrar till att
invånarna kan leva ett gott liv, med hög kompetens, god hälsa och delaktighet i samhälle
och arbetsliv.
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Ekonomisk utblick
Ekonomirapporten från Sveriges kommuner och Regioner (SKR) maj 2020 andas till stora delar
osäkerhet. Tidigare år har mycket fokus legat på offentlig sektors krav på omställning till digitala
arbetssätt och processer, då andelen förvärvsarbetande i framtiden kommer bli lägre vilket i sin
tur innebär att arbetskraftsutbudet kommer minska men även lägre skatteintäkter när färre ska
försörja fler. Från mars 2020 har allt fokus skiftat till pandemin Covid19 och dess
följdverkningar där utgången är mycket osäker, helt säkert är det att pandemin innebär en lägre
aktivitet i samhällsekonomin framöver vilket säkert kommer aktualisera frågan om
omställningen till digitala arbetssätt och processer igen.
Internationell konjunktur
BNP tillväxt internationellt SKR, maj 2020
2017

2018

2019

2020

2021

USA

2,2

2,9

2,3

-3,5

4,1

Kina

6,8

6,6

6,1

0,8

9,4

EU

2,6

2,0

1,2

-5,1

3,2

Världen

3,8

3,6

2,9

-3,6

4,4

Världsekonomin upplever en exceptionellt snabb konjunkturnedgång i samband med
coronapandemin. På global nivå har produktionen fallit brant, liksom inkomster och
sysselsättning. Efterfrågekollapsen sker mer eller mindre parallellt för det stora flertalet av länder
och regioner.
Utvecklingen våren 2020 är helt unik, osäkerhetsfaktorerna är så pass många och stora att det i
nuläget inte är möjligt att göra sedvanliga konjunkturprognoser. Dock var det klart innan
pandemin att världsekonomi började tappa fart, med handelskonflikter (USA-Kina), Brexit etc. I
Europa är de svaga offentliga finanserna i flera länder ett allvarligt problem. På flera håll var den
offentliga skuldsättningen väldigt hög innan pandemin, en hög skuldsättning minskar
handlingsutrymmet vid en ekonomisk sättning vilket vi nu ser.
Det som är tydligt är att vi genomgår en recession, det vill säga att ekonomierna krymper. Trots
ett antagande om återhämtning under det andra halvåret 2020 beräknas ett jätteras för global
BNP helåret 2020. Global BNP förutsätts 2020 bli mer än 3 procent lägre än 2019. Under kvartal
två i år kommer ett BNP-fall synas som är större än vid finanskrisen och större än vad som
tidigare uppmätts i modern tid.
Den globala konjunkturen kan dock bli ännu svagare. BNP-statistik för andra länder visar ett
betydligt svagare första kvartal än vad som tidigare var beräknat. Det är därtill tänkbart att
detsamma gäller också för det andra kvartalet, som antas rymma merparten av den globala
nedgången. Scenariot bygger därmed på vad som kan vara en överskattning av
omvärldskonjunkturen under det första halvåret av 2020. Helåret 2020 riskerar således att bli
svagare än vad SKR antagit; enkom som följd av den utveckling som nu mestadels ligger bakom
oss.
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Svensk konjunktur
Liksom omvärlden så förväntas svensk ekonomi påverkas av pandemin kraftigt. BNP kommer
minska under 2020 för att åter växa igen från 2021. En ovanligt snabb uppgång för
arbetslösheten väntar och en djup lågkonjunktur är ett faktum. I scenariot för samhällsekonomin
antas produktion och sysselsättning i Sverige dock vända upp under andra halvåret i år. Men
lågkonjunkturen förutsätts kvarstå ända till 2023.
Den minskning som antas ske för svensk BNP under andra kvartalet är större (–6 procent) än den
skarpaste kvartalsnedgång som uppmättes vid finanskrisen (–4,2 procent; kvartal fyra 2008).
Störst nedgång antas ske för exporten och hushållens konsumtion, men det antas även en
betydande nedgång för investeringar. Precis som för BNP förväntas en skarp nedgång i
sysselsättningen framförallt ske under det andra kvartalet.
Scenariot utgår dock från en snar och betydande återhämtning: både under kvartal tre och fyra
antas sysselsättning och produktion snabbt vända upp. Trots den snabba vändningen kommer det
att ta tid att nå upp till nivåer som rådde innan kollapsen. Ett lågt resursutnyttjande möjliggör
hög tillväxt kommande år, men den djupa lågkonjunktur som nu drabbar svensk ekonomi antas
fortgå i flera år. Inte förrän 2023 förutsätts arbetsmarknadskonjunkturen nå ett balanserat läge.
Någon stor nedgång i arbetskraften, parallellt med nedgången för antalet sysselsatta, antas ej ske.
Arbetskraftsdeltagandet antas istället förbli tämligen högt, men med eftersläpning sjunka i
kölvattnet av vikande sysselsättning. Den skarpa nedgång i sysselsättningen som beräknas ske i
år medför att andelen arbetslösa stiger med cirka 2 procentenheter. Andelen arbetslösa antas
kvarstå på cirka nio procent nästa år.
Den skarpa nedgången i BNP beror för ovanlighetens skull på ett betydande fall för hushållens
konsumtionsutgifter. Framförallt är det konsumtionen av tjänster som drabbats på bred front. På
kortare sikt antas konsumtionen begränsas, dels då utbudet temporärt har tagit skada – det vill
säga att vissa typer av tjänster inte finns att tillgå – dels då det sannolikt dröjer något innan
hushållens konsumtionsbeteende normaliseras. Detta antas dock endast i mindre grad medföra en
bestående dämpning. Förutsättningarna för en rejäl konsumtionsrekyl förutsätts vara tämligen
goda när väl möjligheterna för handel och resande återställs. När väl sysselsättning och
inkomster vänder upp finns emellertid risken för en ihållande högre sparbenägenhet, om
tillförsikten hos hushåll inte återställts. Avgörande för utvecklingen blir således dels
arbetsmarknadskonjunkturen, dels hushållens framtidstro.
En rad av år med låg inflation väntar. Såväl KPIF- som KPI-inflationen beräknas bli 0,7 procent
i år. I hög grad följer dessa låga tal av raset i oljepriset. Rensat för energikomponenten (el- och
bensinpriser) skulle inflationen i år vara 0,7 procentenheter högre. Ett större bidrag till
inflationen än normalt har antagits för livsmedelspriserna 2020 men inflationen beräknas vara
låg i flera år, trots ett omslag i bidraget från energipriserna. Nedjusterade inflationsförväntningar
samt ett ihållande svagt kostnadstryck antas bli avgörande. Utsikterna är dock onekligen osäkra9.
Man kan tänka sig en utveckling mot stigande inflation framöver; givet stagnerande
produktion/utbud, bestående transport- och handelshinder; att de stora stimulanserna världen
över snarast ger en impuls till inflationen.
Penningpolitik ansvarar Riksbanken för, under året förväntar sig SKR att reporäntan kommer
sänkas återigen ned till -0,50 procent. Effekten av denna sänkning bedöms som låg för
företagens investeringar och privat konsumtion. Dock kan det få en påverkan på kronkursen.
Även om det finns problem och utmaningar i den svenska ekonomin syns inget generellt
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problem med strukturellt svag konkurrenskraft. De offentliga finanserna är därtill starka, mycket
starka till och med – om man specifikt utgår från offentlig skuldsättning och jämför med andra
länder. Men den svenska ekonomins beroende av omvärlden är högt. Och risken för en svagare
omvärldskonjunktur är uppenbar.
För sex månader sedan talade alla om ”Brexit”, en rad geopolitiska spänningar samt försämrade
förutsättningar för det internationella handelsutbudet. Dessa risker och utmaningar, som syntes
före pandemin, har dock inte alls försvunnit. Och som SKR tidigare framhållit tenderar
strukturella problem att ”flyta upp till ytan”, i värsta fall utlösa en kris, när konjunkturen
försvagas.
Risken finns att stigande förluster och kreditförluster hos företag och banker eskalerar till den
punkt att en regelrätt finanskris närmar sig, att likviditetsproblem alltmer övergår i
solvensproblem – för hushåll, företag och stater. Riskpremier kan stiga och likviditetsproblem
kan hota delar av finansmarknaden. Inte minst finns risken för en stigande press på länder med
svaga statsfinanser och att exempelvis spänningarna inom eurozonen åter ökar. Att rädda
företagen handlar alltså dels om att rädda jobben, dels om att rädda det finansiella systemet.
Nyckeltal för den svenska ekonomin SKR, maj 2020
2018

2019

2020

2021

2022

2023

BNP*

2,2

1,2

-3,9

3,4

3,5

3,1

Hushållens konsumtion

1,7

1,2

-2,0

3,3

3,3

3,5

Relativ arbetslöshet

6,3

6,8

8,9

8,9

8,3

7,6

Timlön, nationalräkenskaperna

2,8

3,9

2,6

2,2

2,7

2,8

Timlön, konjunkturlönestatistiken

2,5

2,6

2,3

2,2

2,7

2,8

Konsumentpris, KPIF

2,1

1,7

0,7

1,0

1,7

2,0

Konsumentpris, KPI

2,0

1,8

0,7

1,0

1,9

2,4

*) Kalenderkorrigerad utveckling

Kommunernas ekonomi
Kommunernas resultat efter finansiella poster uppgick till 17,1 miljarder kronor 2019, vilket är
nästan 3 miljarder mer än året dessförinnan. Samtidigt var det knappt 70 kommuner som
redovisade underskott. Det starkare resultatet beror till viss del på nya redovisningsregler som
innebär att orealiserade finansiella vinster räknas in. Men det beror också på att kostnaderna,
räknat i fasta priser, minskade för första gången på 15 år till följd av anpassningar inför en
kommande ansträngd ekonomi.
För innevarande år är det svårt att ge samlad bild över ekonomiska effekterna av
coronapandemin. Den verksamhet som allra tydligast berörs av coronaviruset är äldreomsorgen
och i viss mån funktionshinderomsorgen. En hög sjukfrånvaro har ökat behoven av personal och
stora ansträngningar har krävts för att klara bemanningen. Eftersom som staten beslutat att stå för
sjukersättningen under de första 14 sjukdagarna under fyra månader, innebär det en stor
besparing som handlar om miljardbelopp för kommunerna. Vidare har kommunerna
merkostnader för omställning av lokaler, ett utökat antal korttidsplatser och skyddsutrustning.
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Det ekonomiska biståndet kommer att öka till följd av att arbetslösheten stiger snabbt och många
kommer inte att vara kvalificerade till den inkomstrelaterade arbetslöshetsersättningen. SKR
bedömer att det utbetalda biståndet kommer att öka med mellan 15 och 20 procent 2020, och
med ytterligare mellan 5 och 10 procent under 2021.
Under förutsättning att staten täcker merkostnader för hanteringen av coronapandemin inom vård
och omsorg räknar SKR med att kommunernas överskott för 2020 landar på cirka 13 miljarder
kronor. För 2021 är bedömningen att det krävs 3,2 miljarder kronor i åtgärder eller ökade
statsbidrag för att kommunerna ska klara ett resultat på 1 procent som andel av skatter och
statsbidrag (vilket är en sänkning av överskottsmålet från 2 procent). Det förutsätter att
kostnaderna ökar i takt med befolkningen, något som kan bli svårt med tanke på risken för ökade
sociala behov (post-corona). Det är dock tydligt att både investeringstakten och
kostnadsökningarna har dämpats vilket kommer få en positiv ekonomisk effekt.
Den minskade sysselsättningen kommer påverka skatteunderlagsutvecklingen genom lägre
skattetillväxt än tidigare prognoser. För 2020 är utvecklingen i nominell tillväxt nere på under 1
procent, realt är utvecklingen negativ (-0,6 procent), under 2021 väntas skatteunderlaget växa när
samhällena återgår till ett mer normalt läge.
Olika skatteunderlagsprognoser, SKR maj 2020
2018

2019

2020

2021

2022

2023

SKR, maj

3,6

2,2

0,9

3,5

3,7

3,8

Regering, apr

3,9

2,0

1,8

3,9

3,5

4,5

ESV, mars

3,6

2,9

2,3

3,2

3,1

3,0

SKR, maj Real ökning

1,1

1,1

-0,6

1,5

1,7

1,2

Den årliga förändringen av kostnaderna i fasta priser kallas också verksamhetens
volymförändring. Volymförändring utgörs alltså av skillnaden mellan förändring i löpande pris
och prisförändringar på arbetskraft (löneökningar) och annan förbrukning. I tabellen nedan
redovisas SKR senaste bedömning av prisförändringar under perioden 2018–2023. Syftet med
uppgifterna är att göra det möjligt för kommuner att räkna om från löpande till fasta priser, till
exempel i budgetarbetet.
För 2021 är det beräknade kostnadstrycket 2 procent vilket är en låg kostnadsökning sett över
tid, senaste åren har den varit närmare 3 procent årligen. Utöver kostnadstrycket finns även en
volym och kvalitetsökning att förhålla sig till, den beräknas uppgå till cirka 1 procent årligen.
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV), SKR maj 2020
2018

2019

2020

2021

2022

2023

Arbetskraftskostnader

3,2

2,6

2,1

2,2

1,7

2,7

Övrig förbrukning

2,5

2,8

1,4

1,5

2,1

2,3

Sammanvägd prisändring

2,9

2,6

1,9

2,0

1,8

2,6
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Ekonomisk långtidsprognos för Knivsta kommun
Osäkerheten i en långsiktig ekonomisk prognos blir större under rådande omständigheter.
Långsiktiga beräkningar av den finansiella situationen i kommunen vid olika scenarion kan dock
även fortsatt fungera som underlag för diskussioner rörande prioriteringar och ambitioner i
kommunen. Frågor som den långsiktiga analysen berör och delvis ger svar på är exempelvis; Hur
ser Knivstas ekonomiska förutsättningar ut på lång sikt? Behöver skatten höjas eller bibehållas
för att klara ökade kostnader och möta medborgarnas behov av och krav på service? Vilka
effektiviseringskrav ställs för en ekonomi i balans? Hur påverkar befolkningstillväxten
ekonomin? Vad blir konsekvenserna av liggande investeringsplan? Med lång sikt avses i det här
sammanhanget den närmaste åttaårsperioden, det vill säga fram till och med år 2027 (så långt
fram som SKR:s modellverktyg för skatter och bidrag sträcker sig). Den långsiktiga prognosen
utgår från delvis andra antaganden än budgetramarna under planeringsperioden 2021-2024.
Demografisk utveckling
Befolkningstillväxten påverkar i hög grad både kommunens intäkter i form av skatter och
kommunalekonomisk utjämning och kostnader för den verksamhet som bedrivs. Det gäller både
den nationella befolkningsutvecklingen och kommunens egen utveckling.
Intäkterna från skatter och utjämning bestäms bland annat av befolkningsutvecklingen i
kommunen, men även av hur sammansättningen av rikets befolkning förändras. Intäkterna ökar
vid befolkningstillväxt oberoende av invånarnas ålder och inkomst då skillnader till största delen
justeras via inkomstutjämningen. Försörjningsbördan i Sverige ökar framöver då antalet äldre i
förhållande till personer i arbetsför ålder ökar. Intäktsmässigt påverkas kommunen genom en
omfördelning till kommuner med en hög andel äldre via kostnadsutjämningen. På kostnadssidan
är det främst utvecklingen för de specifika åldersgrupper som kommunens olika verksamheter
främst vänder sig till som påverkar.
Knivsta kommuns vision är att folkmängden ska ligga mellan 20 000 - 25 000 invånare år 2025.
Enligt den senaste befolkningsprognosen, som återigen är nedreviderad, kommer visionen att
uppnås och befolkningen beräknas ligga närmare mitten av spannet - på ca 21 450 personer - år
2025. För att nå dit behöver kommunen växa med i genomsnitt 2,4 procent per år kommande år,
vilket är lägre än den genomsnittliga tillväxttakten i Knivsta den senaste femårsperioden trots
den lägsta tillväxten sedan kommunstarten under 2019. 2019 stod inga större byggnationsprojekt
klara för inflyttning och dessutom sågs sjunkande födelsetal samt en ökande utflyttning.
Befolkningsprognosen bygger på byggnationsplaner i kommunen samt historisk statistik över inoch utflyttningsmönster, födelsetal och dödsrisker för kommunen och riket.
Befolkningsökningen i kommunen beror på inflyttningsnettot, men även ett hittills positivt
födelsenettot, det vill säga skillnaden mellan antal födda och antal döda. För att prognosen ska
uppnås krävs att byggnationsplanerna blir verklighet och en osäkerhet finns alltid i prognoser,
även hur befolkningsstrukturen kommer att påverkas om en större andel av bostadsbeståndet
består av lägenheter.
Diagrammet nedan visar kommunens befolkningsutveckling sedan kommunstarten samt
befolkningsprognosen till och med 2027.
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Diagram befolkningsutveckling 2002-2019 och befolkningsprognos 2020-2027

Långtidsprognos för intäkter
När det kommer till kommunernas intäkter är skattesatsen den uppenbart påverkbara faktorn.
Skattesatsen höjdes med 70 öre 2019 och i planen ligger en successiv sänkning till ursprunglig
nivå inom innevarande mandatperiod med 10 öre 2021 (motsvarande omkring 5 miljoner kronor)
och ytterligare 60 öre 2022 (motsvarande omkring 30 miljoner kronor). Trots sänkningen
beräknas skatteintäkterna ha ökat med 300 miljoner kronor 2027 jämfört med 2021.
Intäkterna från utjämningssystemet är en stor del av kommunens ekonomi. Inkomstutjämningen
ligger på omkring 30 miljoner kronor 2021 och ökar sedan successivt till drygt 90 miljoner
kronor 2027. Kostnadsutjämningen minskar i stället från ca 45 miljoner kronor till ca 20 miljoner
kronor. I den långsiktiga prognosen ligger till skillnad från i de ordinarie budgetramarna en
värdesäkring av de generella statsbidragen till 75 procent. Någon värdesäkring till dagens nivå
inte är garanterad, men på lång sikt är antagandet att en värdesäkring enligt historiskt mönster
kommer att ske.
Övriga intäkter består av statsbidrag avseende maxtaxa, finansiella nettointäkter (bland annat
utdelningar från de kommunala bolagen, dessa har lagts på det historiska genomsnittet på 7
miljoner kronor per år under den senare delen av perioden) och eventuella exploateringsvinster.
Exploateringsvinsterna ligger i den långsiktiga prognosen på 47 miljoner kronor 2021 och på
13,4 miljoner kronor per år i genomsnitt därefter då de justerats ned till en långsiktig nivå på 1
procent av skatter och bidrag för att aldrig vara den avgörande faktorn för att kommunen
uppvisar ett underskott (gäller vid ett överskottsmål på 1 procent). Avgiftsintäkter för barn- och
äldreomsorg har flyttats till nämnderna. Totalt sett minskar kommunens intäkter med 1,1 procent
per år 2021 och 2022 i och med flytt av avgiftsintäkterna till nämnderna samt sänkningen av
exploateringsvinsten och ökar därefter med i genomsnitt 4,6 procent per år till en nivå på drygt
1,5 miljarder kronor.
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Diagram intäkter 2021-2027, tkr

Långtidsprognos för driftkostnader
Mot intäkterna ställs en beräkning av kommunens framtida kostnader. Kostnadstrycket utgörs
främst av lönehöjningar, hyresuppräkningar och tillkommande hyror (egen regi), ökade utgifter
för entreprenader (extern utförare), inflation, det demografiska trycket samt politiska ambitioner.
Den framtida efterfrågan på kommunal verksamhet kan uppskattas genom en demografisk
framskrivning, givet befolkningsutvecklingen och ett konstant utnyttjandemönster av
kommunens tjänster, det vill säga vid oförändrade servicenivåer, inskrivningsnivåer, antal
timmar i förskolan för barn till föräldralediga etc. Vid en sådan framskrivning av
nämndkostnaderna ser kommunen framför sig en kostnadsminskning på 0,3 procent 2021 och
därefter kostnadsökningar om 3,2 procent per år till en nivå på drygt 1,5 miljarder kronor 2027
(inklusive KS:s ofördelade potter, exkl. arbetsgivaravgifter och pensionskostnader).
Minskningen 2021 beror delvis på flytten av avigftsintäkter för barn- och äldreomsorg, då
nämndernas kommunbidrag visas netto efter avgiftsintäkter.
För perioden 2021-2024 har samma indexering använts som i liggande Mål och budget. SKR
bedömer att pris- och löneförändringar i kommunal sektor 2024 kommer att uppgå till 2,6
procent och denna utveckling används för nämndernas kostnadsuppräkning i framskrivningen
från och med 2025. Nämndernas effektiviseringsbeting har inte utökats ytterligare efter 2022.
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Diagram kostnader, inkl. arbetsgivaravgifter etc, 2021-2027, tkr

Kommunernas kostnader har dock historisk sett ofta ökat snabbare än vad som varit motiverat av
demografin samt kostnadstrycket i form av löneökningar och inflation. Trots detta finns det i
riket en allmän uppfattning hos invånarna om att vi lägger mindre pengar på välfärd idag än
tidigare. Det har handlat om ambitionshöjningar både från kommunernas sida och från statens,
att kraven på tjänsternas innehåll ökat (exempelvis när det kommer till lokaler, personalens
utbildning, teknisk utrustning mm) samt att inskrivningsgraden i exempelvis förskola och
fritidshem har ökat. Detta kan även i framtiden komma att driva upp kostnaderna ytterligare. Om
volymuppräkning skedde för fler verksamheter såsom kultur och fritid, vuxenutbildning och
individ- och familjeomsorg skulle kostnadsutvecklingen tillta.
Långtidsprognos för resultat
I grundscenariot, som byggts upp utifrån ett antagandet om att exploateringsvinster budgeteras
till 1 procent av skatter och bidrag, konstateras svaga resultat under 2022-2025 och därefter en
återgång till positiva resultat. Gapet mellan intäkter och kostnader innebär att kommunen inte
fullt ut finansierar det demografiska trycket och löne-och prisuppräkning och inte heller uppnår
överskottsmålet på 1 procent.
RKR:s översyn av rekommendationerna gällande redovisning av exploateringsvinster i
kommunala budgetar har aktualiserat frågan om exploateringsvinster helt ska undantas i
balanskravsresultaten.
Tabell långsiktig resultatprognos för Knivsta kommun 2021 - 2027, tkr
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Resultat, tkr

2 785

- 33
900

- 23
356

- 12
744

- 3 400

11 214

18 122

Överskottsmål 1 %

11 693

11 889

12 386

12 914

13 593

14 368

15 062

Effektiviseringskrav, tkr

8 908

45 789

35 742

25 658

16 993

3 154

- 3 060
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Resultatet jämförs med en nivå på 1 % överskott och skillnaden däremellan utgör
effektiviseringskravet alternativt skatteökningstrycket eller omprioriteringsbehovet för en hållbar
ekonomi på lång sikt. Effektiviseringskravet uppgår i genomsnitt till 19 miljoner kronor per år.
Diagram årliga förväntade resultat samt överskottsmål 2021-2027, tkr

En jämförelse mot tidigare långtidsprognos visar på sämre framtidsutsikter i början av perioden
(2022-2023), men det motsatta förhållandet därefter. En stor del av förklaringen ligger i en
försämrad skatteprognos i spåren av pandemin samt ett ändrat antagande, att samma indexering
som i liggande Mål och budget har använts i stället för SKR:s prognos för kostnadstrycket i
kommunal sektor. Dessutom prognostiseras en långsammare befolkningstillväxt påverka
resultatet positivt.
Andra kommande förändringar av redovisningsprinciper handlar om att kostnader kopplade till
exploateringsinvesteringar på längre sikt ska finansieras av exploatörer, men fluktuationer
kommer att ske över åren gällande hur väl intäkterna kopplas till kostnader samma år. I den
långsiktiga planeringen är antagandet att kostnader och intäkter utvecklas jämnt och inte
påverkar resultatet.
Det finns en osäkerhet i alla prognoser och i diagrammet nedan redovisas ett antal alternativa
resultatscenarier, tillsammans med överskottsmålet på 1 procent:
1.
2.
3.
4.

Grundscenario
Kostnadsökningar för nämnderna med 0,5 procent årligen utöver grundscenariot
2 procent indexering av nämndkostnaderna från och med 2025
Exploateringsvinster exkluderas från och med 2021
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Diagram alternativa resultatscenarier samt överskottsmål, 2021-2027, tkr

Resultaten varierar kraftigt mellan de olika scenarierna. Scenariot med lägre indexering ger det
högsta resultatet och scenariot där exploateringsvinsterna undantas ger kraftiga underskott. Inget
scenario uppnår överskottsmålet för hela perioden.
Långtidsprognos för investeringar och investeringsrelaterade kostnader
Knivsta har en period med höga investeringsvolymer framför sig. Detta påverkar kommunens
ekonomi på flera sätt, genom avskrivningskostnader, lokalhyror samt räntekostnader då
investeringar i många fall lånefinansieras. Kommunens investeringar, inklusive bolagen,
prognostiseras hösten 2019 att uppgå till knappt 800 miljoner kronor under perioden 2020-2026,
bland annat utifrån ett antagande om en genomförandegrad på 50 procent av investeringarna i
kommunens investeringsplan. Behovet av verksamhetslokaler såsom förskolor och idrottshallar
följer av befolkningstillväxten och påverkar investeringsnivån. Även om investeringarna
genomförts av andra aktörer än kommunen hade ekvationen blivit ungefär densamma, vid
antagandet att alla investerar/bygger till samma kostnad.
Vad gäller fritidsanläggningar så ligger en idrottshall i Alsike i investeringsplanen.
Infrastrukturen behöver också utökas och förbättras varje år framöver. Gymnasieskola,
anslutning till Käppala, medfinansiering av infrastruktur kring en eventuell ny station i Alsike
samt av motorvägspå- och avfart är i diskussions- eller planeringsstadiet, men kan delvis ligga
längre fram i tiden.
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Diagram Investeringsrelaterade kostnader (avskrivningar och hyror) 2020-2026, tkr

I kategorin nya lokaler i diagrammet ligger förutom idrottshall i Alsike även helårseffekter för
Norrgårdens förskola och CIK.
Totalt handlar det om en driftkostnadsökning för avskrivningar och hyror med 47 miljoner
kronor 2026 jämfört med 2019. Till detta kommer merkostnader i form av räntor, energi,
underhåll, städning och renoveringsbehov. Andelen av de totala intäkterna väntas dock minska
från en nivå kring 16,5 procent 2018 till en nivå kring 14,5 procent 2026, vilket betyder att en
större andel av intäkterna kvarstår till verksamheten då kostnaden för kapitaltjänst och hyra ökar
i långsammare takt än intäkter från skatter och bidrag. Den tidigare prognostiserade ökningen av
andelen har således vänts till en minskning, främst kopplat till att nya verksamhetslokaler skjutits
på framtiden.
Långtidsprognos för låneskuld och ränta
Kommunens investeringsutrymme (egenfinansiering av investeringar) utgörs av årets resultat,
avskrivningar, amorteringar (för närvarande 0) samt befintlig kassa, resterande del av
investeringarna behöver lånefinansieras. Nedan redovisas en prognistiserad finansieringsanalys
samt låneskuld från hösten 2019. Finansieringsanalysen visar egenfinansiering i förhållande till
lånefinansiering, för kommunen exklusive bolagen. Till och med 2021 har kommunen inget
lånebehov eftersom befintlig kassa täcker gapet mellan investeringsbehov och egenfinansiering.
2022-2025 behöver dock kommunen öka låneskulden i ett scenario där 50 procent av
investeringarna i investeringsplanen genomförs.
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Diagram Finansieringsanalys kommun 2020-2026, tkr

Totalt sett summerar upplåningsbehovet till 180 miljoner kronor under perioden och
investeringarna kommer i stor utsträckning att vara lånefinansierade under några år.
Även bolagens låneskuld beräknas öka de kommande åren och kommunens totala lån uppgå till
drygt 1,6 miljarder kronor. Detta är en lägre summa än i tidigare prognoser då investeringar i nya
verksamhetslokaler inte krävs i samma takt vid en lägre befolkningstillväxt.
Diagram Låneskuld 2020-2026, tkr

Räntans betydelse kommer med andra ord att öka för varje år och 1 procents ränteförändring
kommer att påverka driftkostnaderna med 16 miljoner kronor år 2026. Räntans utveckling i
framtiden är naturligtvis osäker, men den kommer inte att bli lägre.
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Framtida utmaningar och möjligheter
Osäkerheten kring hur stora de negativa effekterna av pandemin blir på samhällsekonomin och
skatteintäkterna är stor. Riksdagen har fattat flera beslut om förändrade statsbidrag och
regeländringar som påverkar kommunens ekonomi. Det som står klart är att kommunen behöver
forsätta att arbeta för en ekonomi i balans och vidta långsiktiga åtgärder.
Kommunens ekonomi påverkas även av ett omarbetat kommunalt utjämningssystem, planerade
skattesänkningar, investeringsbehov, nya lokaler främst inom idrott och kultur-området samt en
stor ekonomisk obalans inom socialnämnden. I och med detta uppstår en utmaning att nå
överskottsmålet som för närvarande ligger på 1 procent av skatter och intäkter. En osäkerhet
finns kring befolkningstillväxttakten och den framtida befolkningsstrukturen och även kring
exploateringsvinster samt utvecklingen av de statliga bidragen. En annan risk framöver är ökad
räntekostnad.
Knivsta har ett flertal möjligheter och verktyg att parera kommande års utmaningar såsom att
ytterligare prioritera bland investeringarna, se över utdelningar från bolagen, skattenivå etc.
Effektiviseringsåtgärder har redan initierats i kommunen och arbetet fortsätter framöver.
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Vision 2025 – Knivsta
Den moderna och kunskapsintensiva småstaden med förankring i en aktiv och levande landsbygd
– mitt i tillväxtregionen Stockholm-Uppsala – skapar attraktionskraft både för boende och
företag och befäster Knivsta som en föregångskommun för det hållbara samhället.
Knivstas identitet
•
•
•
•
•
•
•

En del av tillväxtregionen Stockholm-Uppsala
En kommun öppen för förändringar
En modern småstad och en levande landsbygd i samverkan
En föregångskommun och mötesplats för ett hållbart samhälle
En växande kommun med 20 000 – 25 000 invånare
Ett näringsliv i utveckling med fler kunskapsintensiva företag
En ökande andel av befolkningen arbetar i Knivsta

Fokusområden
Hållbar utveckling

Ekonomiskt

Ekologiskt

Socialt

Arbete

Utvecklad infrastruktur
Bra kommunikationer
Entreprenörskap Lokal
energiproduktion

Energi och miljöFler
jobb i Knivsta

Landsbygd i utvecklingBesöksnäring
och närturism

Lärande

Hög kvalitet på skolans
utbildning

Livslångt lärande

Lära ut och lära in

Livskvalitet

DelaktighetAktivt
föreningslivMångfald av
boendeformer

FolkhälsaFungerande
kollektivtrafik Närodlad
mat

DemokratiLivspusselBoendemiljöFritid
och kulturValfrihet
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Kommunfullmäktiges mål
Kommunfullmäktiges mål utgår från agenda 2030, kommunens vision och regionens regional
utvecklingsstrategi. Tillsammans anger de vad som är prioriterat under mandatperioden och hur
kommunstyrelsen och nämnder ska bidra. Kommunstyrelsen och nämnden kan även komplettera
med egna mål och indikatorer med utgångspunkt i kommunfullmäktiges mandatmål och andra
relevanta styrdokument.
Målstrukturen har fokus på Värde, Bo och trivas, Växa och Värna. Varje mandatmål har
underliggande inriktningsmål med indikatorer och målnivåer.
Värde

Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans
Indikator

Utfall 2018

Utfall 2019

Jämförelsekommu
ner

Länet

Mål 2021

Nettokostnad
egentlig
verksamhet, kr/inv

56 861,49

61 534,64

57 073,39

57 002,46

60 000

Låneskuld per
invånare

83 753

94 645

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

-2,05%

4,16%

83 000
3,51%

2,32%

2,6%

Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet till rimlig kostnad
Utfall 2018

Utfall 2019

Jämförelsekommu
ner

Länet

Mål 2021

Nettokostnadsavvik
else totalt (exkl.
LSS), andel (%)

7,19%

10,23%

-3,16%

2,54%

7%

Självfinansieringsgr
ad för kommunens
investeringar, andel
(%)

152,32%

134,71%

77,02%

61,67%

80%

Indikator
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Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarens kompetens tas
tillvara
Utfall 2018

Utfall 2019

Jämförelsekommu
ner

Länet

Mål 2021

Medarbetarengage
mang (HME) totalt
kommunen
- Motivationsindex

80,4%

81%

80,07%

78,17%

81%

Medarbetarengage
mang (HME) totalt
kommunen
- Ledarskapsindex

79,6%

81%

79,29%

78,5%

81%

Sjukfrånvaro
kommunalt
anställda totalt, (%)

6,7

6,9

6,2

7,11

6

Indikator

Bo och trivas

I Knivsta kommun ska invånarnas, näringslivets och organisationers erfarenheter och
åsikter tas tillvara i samhällsbyggandet
Indikator
Företagsklimat enl.
ÖJ (Insikt) - Totalt,
NKI

Utfall 2018

Utfall 2019

Jämförelsekommu
ner

Länet

Mål 2021

67,81

70,49

73,01

70,81

70

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

19,6 %

25 %

Knivstas invånare och särskilt unga ska ges möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid
Indikator
Andelen unga som
känner sig trygga
på ungdomens hus,
fritidsgård eller
liknande

Utfall 2018

Utfall 2019

Jämförelsekommu
ner

88,2 %

Länet

Mål 2021
90 %

Samlat (NKI) värde
av kultur. och fritids
brukarundesökning
ar
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Knivstas invånare ska ges grundläggande förutsättningar till en god hälsa
Indikator
Ohälsotal, dagar

Utfall 2018

Utfall 2019

Jämförelsekommu
ner

Länet

Mål 2021

17,4

16,61

18,42

24,86

16

Andel elever i åk 9
som skattar sin
hälsa som bra

66 %

70 %

Andelen elever i åk
9 som aldrig brukat
narkotika

93,8 %

95 %

Växa

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

Utfall 2018

Utfall 2019

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

94,3 %

92,7 %

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

86,83%

Jämförelsekommu
ner

Länet

Mål 2021
93 %

90%

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

89,1

89,17

91,16

82,69

90

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

76,24

86,43

83,77

75,9

90
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Kommunens invånare ska erbjudas stöd utifrån sin aktuella livssituation.
Indikator

Utfall 2018

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

3,48%

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

89

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

6,4%

Utfall 2019

Jämförelsekommu
ner

Länet

Mål 2021
3%

75

81,5

77,86

75

7%

Omsorg till invånare i Knivsta kommun ska ge mervärde för brukaren.
Utfall 2018

Utfall 2019

Jämförelsekommu
ner

Länet

Mål 2021

Brukarbedömning
hemtjänst
äldreomsorg
- helhetssyn, andel
(%)

91%

89%

86,14%

90,75%

90%

Brukarbedömning
särskilt boende
äldreomsorg
- helhetssyn, andel
(%)

84

80

73

82,75

80

92,86

75

81,23

67,13

75

Indikator

Brukarbedömning
boende LSS totalt
- Brukaren trivs
alltid hemma
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Värna

Knivsta kommun ska bygga stad och landsbygd så att funktion och ekologisk hållbarhet
optimeras.
Utfall 2018

Utfall 2019

Jämförelsekommu
ner

Länet

Mål 2021

Färdigställda
bostäder i
flerfamiljshus under
året, antal/1000 inv

17,15

0

2,02

3,74

12

Färdigställda
bostäder i småhus
under året,
antal/1000 inv

3,31%

1,22%

0,66%

1,55%

2,5%

Cykelväg i
kommunen,
kommunal, meter

32 250,8

32 365,38

48 620,67

82 643,07

33 000

0,8

0,81

0,87

0,83

0,8

Länet

Mål 2021

Indikator

Demografisk
försörjningskvot

Knivsta ska verka och planera för en grönare kommun
Indikator

Utfall 2018

Utfall 2019

Jämförelsekommu
ner

Ekologiska
livsmedel i
kommunens
verksamhet, andel
(%)

22%

25%

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

37%

40%

Miljöbilar i
kommunorganisatio
nen, andel (%)

38,89%

46,15%

26,72%

Kommunfullmäktige, Mål och Budget 2021 samt Planeringsramar 2022-2024

37,46%

48%

33(76)

KF-uppdrag
Kommunfullmäktiges uppdrag till styrelse och nämnder
Uppdrag

Målbild

Styrelse / nämnd

Effektiviseringsprogram – framtagande
av åtgärder för en långsiktig ekonomi i
balans

Kommunens kostnadsnivå skaminska
med 20 miljoner kronor i fasta priser
och volym under
mandatperioden(2019-2022).

Kommunstyrelsen

Förändringsarbete– att med avstamp i
Agenda 2030 intensifiera arbetetför att
utveckla nya effektiv arbetssätt,
metoder och partnerskap samt
enändamålsenlig, behovsanpassad och
kostnadseffektiv kommunorganisation.

I Knivsta kommun är Agenda 2030
grunden för styrochledningsprocesserna i
kommunkoncernens
verksamheter.Förändringsarbetet ska
leda till en effektiv och
kostnadsanpassad organisationmed
effektivare arbetsprocesser, ökat
användande av nya metoder och
tekniker.Syftet äratt kunna fortsätta
leverera god välfärd på ett hållbart sätt
till flerinvånare i Knivsta till en lägre
kostnad

Kommunstyrelsen och
nämnder

Lokaleffektivitet – framtagande av plan
för ökad lokaleffektivitet inom alla
verksamhetsområden

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

Kommunstyrelsen och
nämnder

Fossilfri/koldioxidneutral kommun –
minimera fossiladrivmedel och
plastanvändning i kommunkoncernens
verksamheter med särskilt fokus påen
giftfri förskola

Giftfri förskola och koldioxidneutral
kommunkoncern

Kommunstyrelse och
nämnder

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

Upphandling och inköp av varor och
tjänster ska vara hållbara

Kommunstyrelsen och
nämnder

Modern energiteknik och
kretsloppsanpassad teknik för VAhantering, ska övervägas vid
nybyggnation och planering av nya
områden

Hållbar stadsplanering

Kommunstyrelse och
nämnder

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

Hållbar stadsplanering

Samhällsutvecklingsnämnde
n

Plan för parkeringslösningar och
stimulera ett minskat bilberoende

Hållbar stadsplanering

Samhällsutvecklingsnämnde
n
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Knivstas ekonomiska förutsättningar
Kommunallagen föreskriver i 8 kap 1§ att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin
verksamhet. Enligt flerårsplanen uppnås god ekonomisk hushållning under perioden.
I beräkningarna av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning har kommunen använt
Sveriges Kommuner och landstings skatteunderlagsprognos per maj 2020 med kommunens
befolkningsprognos (framtagen maj 2020). Fastighetsavgiften är enligt senaste prognos från
SCB.
Skattesats
I budgeten har skattesatsen 21:51 procent använts för budget år 2021, Det är en sänkning med 10
öre mot föregående budgetår.
Efterföljande planeringsår 2022-2024 finns en uttalad ambition att sänka skatten med ytterligare
60 öre.
Resultatbudget
Det budgeterade resultatet för verksamhetsår 2021 uppgår till 2,8 miljoner kronor. Det
finansiella målet uppgår till 0,2 procent av finansnetto, skatter, bidrag och kommunalekonomisk
utjämning.
I budget 2021 beräknas skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning uppgå till 1,2
miljarder kronor och är marginell minskning jämfört med föregående budgetår. Det förklaras av
den lågkonjunktur som pandemin delvis fördjupade under 2020. Verksamhetens externa intäkter
budgeteras till 314 miljoner kronor, de stora externa intäkterna utgörs av statsbidrag, avgifter och
hyresintäkter, samt exploateringsvinster.
Verksamhetens bruttokostnad är budgeterad till 1,5 miljard kronor, 2,5 procent högre än
föregående budgetår. De största kostnaderna är löner, därefter köp av huvudverksamhet.
Kapitaltjänstkostnader (ränta och avskrivning) är beräknad till 39 miljoner kronor. Avskrivningar
avser främst investeringar i infrastruktur, maskiner och inventarier. Fastigheter ägs i huvudsak av
kommunens fastighetsbolag Kommunfastigheter i Knivsta AB.
Finansnettot budgeteras till 21,4 miljoner kronor. Utdelning budgeteras från Kommuninvest (1
mnkr), Kommunfastigheter i Knivsta AB (7 mnkr) och Alsike Fastighets AB (7 mnkr). Övriga
finansiella intäkter är i huvudsak borgensavgifter. Finansiella kostnader är ränta på lån, implicit
ränta finansiell leasing och avgift för inlånat kapital.
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Knivstas ekonomi är på många sätt kopplad till kommunens vision med fokus på bland annat på
en växande kommun. Befolkningstillväxten kommande år är något svagare än senaste 5 åren,
men förändringar i demografin (åldrande befolkning) påverkar istället i högre grad. Knivsta
kommun står därför inför stora utmaningar, bygget av en stad innebär fler invånare som ställer
krav på utökad kommunal service. Det gäller särskilt förskola, grundskola, infrastruktur (vägar,
cykelvägar, vatten och avlopp etc).
Budgeten avser kommunens verksamheter, men indirekt påverkas kommunens helägda bolag
också eftersom de i huvudsak beroende av de kommunala skatteintäkterna indirekt genom att de
kommunala verksamheterna exempelvis betalar lokalhyra till bolagen som är finansierade av
skatteintäkter.
Sammantaget är utmaningarna många, investeringar, åldrande befolkning och svag skattetillväxt
och färre som ska försörja fler. Det kräver att arbetet med ett förändrat arbetssätt som leder till
produktivitetsökning, digitalisering och innovation fortsätter, men även förenklingar och
ambitionssänkningar är alternativ som kommer behöva övervägas framöver.
Den generella uppräkningsfaktorn är cirka 1,5 procent per år vilket innebär att det krävas en
effektivisering om cirka 1 procent per år för att parera kostnadsökningar.
Kommunens två största nämnder utgör 81 procent av den budgeterade nettokostnaden, varav
utbildningsnämnden 687 miljoner kronor 57 procent. Socialnämndens nettokostnad beräknas till
300 miljoner kronor eller 25 procent av kommunens nettokostnad.
Investeringar
Investeringsutgiften för planperioden (2021-2024) beräknas till 545,9 miljoner kronor och för
budgetår 2021 finns 130,9 miljoner kronor avsatt till investeringar. Investeringsplanen framgår
av Bilaga 1.
Exploateringsverksamhetens investeringar uppgår till 352 miljoner kronor, det vill säga 65
procent av investeringsplanen. Investeringar är mer eller mindre en förutsättning för att ”förädla”
mark och fastigheter. En stor del av investeringar blir nya anläggningstillgångar i kommunens
balansräkning som till större delen finansieras av exploatörerna genom exploateringsbidrag.
Andra stora investeringar för Samhällsutvecklingsnämnden är infrastruktur som gator och vägar,
medfinansiering av gång- och cykelvägar, underhåll av befintlig infrastruktur etc.
Investeringsramen uppgår till 106,6 miljoner kronor under planperioden.
Investeringar i nya verksamhetslokaler beställs av kommunen och verkställs normalt av
kommunens helägda bolag, Kommunfastigheter i Knivsta AB. Varje investeringsbeslut i bolagen
tas av respektive bolagsstyrelse inklusive investeringsram. I beställning från kommunen finns en
kalkylerad driftkostnad (lokalhyra) som bolaget måste förhålla sig till vid genomförandet av
byggnationen.
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Investeringar är förknippat med en nyttjandeperiod som varierar från 3 år och uppåt och innebär
långsiktiga driftkostnadsåtaganden. En investering påverkar således driftkostnaderna genom
ökade kapitaltjänstkostnader (avskrivningar och internränta), men kan även få effekt på
exempelvis personalbehov, underhåll, energikostnader, lokaleffektivitet etc. Beviljade
investeringsmedel enligt investeringsplanen innebär inte per automatik en utökad driftbudget.
För budgetår 2021 fastställs internräntan till 1,5 procent. Räntan ska fungera som både en källa
till finansiering av upplåningskostnader men även som skapa incitament och förståelse för hålla
ned investeringsutgifter.
Balansbudget och finansiering
Utifrån givna förutsättningar i resultatbudgeten och investeringsbudgeten har en balansbudget
upprättats för planperioden. Balansbudgeten visar kommunens finansiella ställning vid en viss
tidpunkt, det vill säga vilka tillgångar som finns samt hur dessa är finansierade, vilket redovisas
på skuldsidan. Balansomslutningen beräknas växa med drygt 8 procent årligen under perioden.
För perioden 2021-2024 planeras investeringar på totalt 193 miljoner kronor (exklusive
exploatering). Det motsvarar i nära kommande års avskrivningar och överskott, en mindre
ökning av låneskulden förväntas ändock med 25 miljoner kronor. Låneskulden beräknas efter
planperioden uppgå till på cirka 75 miljoner kronor. Kommunfullmäktige har bemyndigat
kommunstyrelsen att låna upp till 100 miljoner kronor för budgetens genomförande.
Bruttosjälvfinansieringsgraden (exklusive exploateringen och finansiella investeringar) uppgår
till 63,5 procent eller 165 miljoner kronor för kommande perioden 2021-2024.
Bruttosjälvfinansieringsgraden beräknas genom sammanslagning av medel från årets
verksamhetsresultat exklusive avskrivning, i förhållande till de planerade investeringarna
(exklusive finansiella investeringar). Genomförs en investering påverkas driftkostnaderna genom
ökade kapitaltjänstkostnader (avskrivning och ränta).
Soliditeten, eget kapital i relation till tillgångarna, visar kommunens långsiktiga
betalningsförmåga, och uttrycks normalt i procent. Soliditeten inklusive pensionsförpliktelsen
väntas vara stabil under planperioden, cirka 41 procent årligen.
Pensionsförpliktelsen som ligger utanför balansräkningen beräknas uppgår till 147,3 mnkr den 1
januari 2021 och väntas kommande år minska långsamt i absoluta tal, mätt i kronor per invånare
sjunker den ännu snabbare.
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Avgifter och interna priser
Kommunfullmäktige fastställer kommunala avgifter. För budgetår 2021 har nämnderna
möjlighet att höja externa avgifter upp till 5 procent för interna priser får priser justeras upp till 2
procent.
Finansiering för budgetens genomförande
Kommunstyrelsen får i uppdrag att omsätta befintliga lån när de förfaller, samt vid behov
nyupplåna upp till 100 miljoner kronor under 2021.
Känslighetsanalys
Ett stort antal faktorer styr kommunens ekonomiska utveckling. Beroendet av omvärlden kan
beskrivas genom upprättandet av en känslighetsanalys.
Känslighetsanalys, miljoner kronor

Miljoner kr

Utdebitering skatt, förändring med 10 öre

+/-

4,9

Befolkning, förändring med 100 personer

+/-

5,4

Utjämning och statsbidrag, förändring med 1 %

+/-

1,1

Löner, förändring med 1 %

+/-

7,7

Prisförändring varor och tjänster med 1 %

+/-

8,3

Ränta låneskuld, förändring med 1 %

+/-

0,5
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Resultatbudget 2021 och resultatplan 2022-2024
(Belopp i mnkr)

Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

Verksamhetens intäkter

313,0

313,6

314,0

311,4

307,8

Verksamhetens kostnader

-1
416,5

-1
453,5

-1
477,9

-1
510,7

-1
548,7

Avskrivningar

-40,0

-39,0

-38,0

-38,0

-38,0

Verksamhetsresultat 1)

-1
143,4

-1
178,9

-1
201,9

-1
237,3

-1
278,8

Skatteintäkter

1 035,4

1 058,5

1 066,8

1 107,8

1 162,7

Kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift 2)

110,6

110,9

122,1

126,3

118,9

Finansiella intäkter

16,7

19,1

21,1

14,1

9,1

Finansiella kostnader

-7,1

-6,8

-7,0

-7,2

-7,4

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto

12,1

2,8

1,2

3,7

4,5

Extraordinära intäkter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Extraordinära kostnader

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets resultat

12,1

2,8

1,2

3,7

4,5

Årets resultat efter balanskravjusteringar

12,1

2,8

1,2

3,7

4,5

Nämndernas externa intäkter

-222,0

-222,0

-222,0

-222,0

-222,0

Exploateringsvinst

-44,0

-47,0

-47,0

-44,0

-40,0

Statsbidrag maxtaxan

-6,0

-6,0

-6,0

-6,0

-6,0

Generella statsbidrag

-2,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Avgifter förskola

-25,0

-25,3

-25,5

-25,8

-26,0

Avgifter äldreomsorg

-6,5

-6,6

-6,6

-6,7

-6,8

Hyresintäkter

-6,8

-6,8

-6,9

-7,0

-7,0

Nämndernas budgetramar exkl kapitaltjänstkostnad

1 401,0

1 437,6

1 463,1

1 495,7

1 533,6

Pensionsutbetalningar

7,5

7,9

8,3

8,5

8,6

KS medel för bokslutsreglering & medel vid investering

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

KS aktiv personalpolitik

2,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Kompensation nämnder aktiv personalpolitik åren efter

1,5

1,5

0,0

0,0

0,0

Specificering vissa poster

1) Verksamhetens nettodriftkostnad exkl avskrivningar
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Ks prioriterat

8,6

8,3

8,3

8,3

8,3

KS skola 1:1 (datorer)

4,6

5,8

5,8

5,8

5,8

Avskrivningar

40,0

39,0

38,0

38,0

38,0

Finansiell leasing, implicit ränta

-6,0

-6,0

-6,0

-6,0

-6,0

Interna poster

-5,3

-4,0

-4,0

-4,0

-4,0

Summa

1 143,4

1 178,9

1 201,9

1 237,3

1 278,8

Inkomstutjämning

50,4

29,6

42,5

57,7

61,9

Kostnadsutjämning

37,5

40,8

42,3

36,5

30,7

Regleringsavgift / bidrag

20,9

40,0

37,4

33,0

27,9

LSS-utjämning

-32,8

-35,6

-36,3

-37,1

-37,8

Fastighetsavgift

34,7

36,1

36,1

36,1

36,1

Summa

110,6

110,9

122,1

126,3

118,9

Balanskravsbudget

Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

Årets resultat

12,1

2,8

1,2

3,7

4,5

avgår samtliga realisationsvinster

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

tillägg för realisationsvinster enligt undantag

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

tillägg för realisationsförlust enligt undantag

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

tillägg för orealiserade förluster i värdepapper

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

avgår återföring av realiserade förluster i värdepapper

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

12,1

2,8

1,2

3,7

4,5

avgår medel till resultatutjämningsreserv

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

tillägg medel från resultatutjämningsreserv

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets balanskravsresultat

12,1

2,8

1,2

3,7

4,5

avgår synnerliga skäl att inte återställa

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Balanskravsresultat från tidigare år

-1,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Summa balanskravsresultat

10,2

2,8

1,2

3,7

4,5

Balanskravsresultat att reglera

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2) Kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift
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Balansbudget och finansieringsanalys 2021-2024
Bokslu
t 2019

Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

Anläggningstillgångar

837

900

903

928

954

980

Omsättningstillgångar

279

252

279

274

269

264

1 116

1 152

1 182

1 202

1 223

1 244

Eget kapital

618

553

633

637

642

650

I. Årets Resultat

17,9

12,1

2,8

1,2

3,7

4,5

II. Resultatutjämningsreserv

0,0

20,5

0,0

0,0

0,0

0,0

600,5

520,6

630,5

636,0

638,5

645,9

Avsättning till pensioner

13

8

8

8

8

9

Långfristiga skulder (lån, netto)

276

383

293

285

277

269

Kortfristiga skulder

209

208

249

273

296

317

Summa skulder och eget kapital

1 116

1 152

1 182

1 202

1 223

1 244

Soliditet i %

55,4%

48,0%

53,6%

53,0%

52,5%

52,3%

Soliditet inkl ansvarsförbindelser

41,7%

35,3%

41,1%

41,1%

41,1%

41,4%

(Belopp i mnkr)

Summa tillgångar

III: Övrigt Eget Kapital
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Finansieringsanalys
(Belopp i mnkr)

Bokslu
t 2019

Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

Årets resultat

17,9

12,1

2,8

1,2

3,7

4,5

Justering för ej likviditetspåverkande poster

34,1

40,0

39,0

38,0

38,0

38,0

Kortfristiga fordringar (ökning -/minskning+)

-2,0

3,5

-28,7

3,5

3,5

3,5

Exploateringsfastigheter & lager (ökning /minskning+)

1,8

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Kortfristiga skulder (ökning+/minskning-)

17,1

16,2

40,4

23,9

23,7

20,6

Kassaflöde från den löpande verksamheten

69,0

73,4

55,0

68,1

70,4

68,1

Inköp av materiella tillgångar

-47,3

-65,0

-65,0

-65,0

-65,0

-65,0

Inköp av finansiella tillgångar

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Investeringsbidrag/Exploateringsbidrag

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Försäljning av materiella/finansiella tillgångar

32,0

3,0

2,0

2,0

1,0

1,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-15,3

-52,0

-63,0

-63,0

-64,0

-64,0

0,0

0,0

25,0

0,0

0,0

0,0

-13,5

-13,5

-13,5

-13,5

Nyupptagna av lån
Amortering av skulder för finansiell leasing

-13,5

Amortering av långfristiga skulder

-30,7

-8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-44,2

-8,0

11,5

-13,5

-13,5

-13,5

9,5

13,4

3,5

-8,4

-7,1

-9,4

Förändring av likvida medel

Kommunfullmäktige, Mål och Budget 2021 samt Planeringsramar 2022-2024

42(76)

Bokslu
t 2019

Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

Ansvarsförbindelse inkl löneskatt (avser tid före
1998), mnkr

153

146

147

143

139

135

Årliga pensionsutbetalningar inkl. löneskatt, tkr

7 858

7 500

7 900

8 300

8 500

8 600

Bokslu
t 2019

Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

17,9

12,1

2,8

1,2

3,7

4,5

Nettodriftkostnader i procent av skatteintäkter och
utjämning

98,4%

98,9%

99,8%

99,9%

99,7%

99,6%

Årets resultat i procent av finansnetto,
skatteintäkter och utjämning

1,6%

1,1%

0,2%

0,1%

0,3%

0,4%

Soliditet (eget kapital i % av samma tillgångar)

55,4%

48,0%

53,6%

53,0%

52,5%

52,3%

Soliditet inklusive pensionsåtagande före 1998

41,7%

35,3%

41,1%

41,1%

41,1%

41,4%

Långfristiga skuld mnkr

275,5

382,8

292,5

284,5

276,5

268,5

Nettoinvesteringar, mnkr

15,3

52,0

63,0

63,0

64,0

64,0

Bruttosjälvfinansieringsgrad investeringar (ej
finansiella)

110,0%

80,2%

64,3%

60,3%

64,2%

65,4%

Kommunal skattesats, kr

Bokslu
t 2019

Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

Knivsta kommun

21,61

21,61

21,51

20,91

20,91

20,91

Region Uppsala

11,71

11,71

11,71

11,71

11,71

11,71

Summa skattesats

33,32

33,32

33,22

32,62

32,62

32,62

Medlem i Svenska Kyrkan

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

Begravningsavgift

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Summa skattesats inkl kyrkoavgift

34,60

34,60

34,50

33,90

33,90

33,90

Pensioner
Pensionsskuldens förändring

Ekonomiska nyckeltal och skattesats
Årets resultat, mnkr
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Driftsbudget nämnder
Nämnderna tilldelas ett internt kommunbidrag som skall täcka verksamheternas nettokostnader.
En verksamhet kan budgeteras på flera nämnder, exempelvis så återfinns kostnader för
infrastruktur hos såväl samhällsutvecklingsnämnden som bygg- och miljönämnd, kostnader för
vård och omsorg hos socialnämnden och samhällsutvecklingsnämnden.
Budgettilldelningen beräknas med hänsyn till volymförändringar och politiska prioriteringar.
Nämnderna erhåller även en indexering av de ekonomiska ramarna som kompensation för prisoch löneutveckling. Nämndernas resultat budgeteras till 0 mnkr. Det totala kommunbidraget för
2021 uppgår till 1,2 miljard kronor, en minskning med 0,2 procent mot året innan.
2021

2022

2022

2023

171 842

171 359

174 023

176 326

45 080

45 531

46 185

45 597

Socialnämnden

300 154

308 975

319 139

330 526

Utbildningsnämnden

687 497

702 078

721 289

745 074

Bygg- och miljönämnden

9 145

9 246

9 368

9 492

Övriga nämnder

2 232

2 861

2 291

2 721

1 215 950

1 240 050

1 272 295

1 309 736

Kommunstyrelsen - verksamhetsnämnd
Samhällsutvecklingsnämnd

Summa

Från mandatperiodens start är det stort fokus på förändringsarbete, både ekonomiskt, ekologiskt
och socialt. Nämnder har fått ett effektiviseringsbeting om 0,5 procent årligen. I budgeten för
2021-2024 har medel omdisponerats efter politiska prioriteringar, den kan innebära både
omfördelning, ökning eller minskning av resurser.
Indexeringen 2021 är differentierad men generellt 1,5 procent före effektiviseringsbetinget,
variationen utgår från bland annat uppdrag och förväntad kostnadsutveckling. Indexeringen
innebär i praktiken ett effektiviseringskrav på verksamheterna, vilka emotser en prisutveckling
enligt SKR:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV) under planperioden, men motsvarar det
krav på produktivitetsökning som SKR bedömer behöver ske för att kommunsektorn ska nå en
ekonomi i balans.
Knivsta fortsätter att växa och många verksamheter har fått ökade resurser men får också ett
större uppdrag till följd av den kraftiga befolkningstillväxten. För att uppnå ekonomi i balans
kommer verksamheterna att behöva både förenkla och effektivisera/utveckla processer, samt
pröva alla kostnaderna som inte direkt är förknippade med uppdraget. Ökad lokaleffektivitet
(samordning/förtätning) kommer också vara aktuellt för att frigöra medel till verksamheten för
kärnuppdraget.
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De största investeringsutgifterna ligger under samhällsutvecklingsnämnden som ansvarar för
exploatering och kommunens infrastruktur. Detaljerad investeringsplan återfinns i Bilaga 1.
Utgift
2021

Utgift
2022

Utgift
2023

Utgift
2024

Totalt
20212024

800

500

800

500

2 600

8 950

8 850

8 650

8 150

34 600

200

200

200

200

800

Samhällsutvecklingsnämnd

38 300

42 200

14 400

11 700

106 600

Samhällsutvecklingsnämnd Exploatering

68 000

94 500

100 000

90 000

352 500

Bygg- och miljönämnden

4 000

500

1 000

1 500

7 000

Socialnämnden

1 300

1 100

1 000

1 000

4 400

Utbildningsnämnden

2 325

2 250

2 250

2 550

9 375

KS ofördelade investeringsmedel

7 000

7 000

7 000

7 000

28 000

Summa investeringar kommun

130 875

157 100

135 300

122 600

545 875

Kommunstyrelsen Fritid och kultur
Kommunstyrelsen Gemensam stödverksamhet
Kommunstyrelsen Måltidsverksamhet
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Finansförvaltning
Alla nämnder erhåller kommunbidrag från en finansiell enhet, benämnd finansförvaltning.
Ansvaret för finansförvaltningens räkenskaper vilar på Kommunstyrelsen. Skatteintäkter och
kommunalekonomisk utjämning, bidrag, vissa riktade statsbidrag.
Exploateringsintäkter som uppstår genom förädling av kommunal markinnehav uppgår till 44
miljoner kronor årligen, men minskar som andel av skatter, bidrag och kommunalekonomisk
utjämning vartefter skatteintäkterna växer.
Finansnetto består av finansiella intäkter (utdelningar från kommunala bolag och
borgensavgifter) och finansiella kostnader (räntekostnader lån).
Vidare bokförs ett internt personalomkostnadspålägg (PO) som en intäkt mot finansförvaltningen
som ska bekosta arbetsgivaravgifter och pensioner, syftet med ett pålägg är att förenkla den
ekonomiska planeringen för verksamheten, deklaration av arbetsgivaravgifter etc hanteras
centralt och motsvarar intäkten för PO.
Nämndernas kommunbidrag är naturligtvis den största kostnaden och motsvar begreppet
nettokostnad som används bland olika nyckeltal. Kostnader för volymreglering och finansiering
av drift vid investering finns budgeterade centralt under finansförvaltningen, avsättning är 2,5
miljoner kronor per år. En avstämning mot faktiskt utfall görs i boksluten och regleras mot
respektive nämnd (utbildningsnämnden, samhällsutvecklingsnämnd och socialnämnd). Om den
planerade volymen blir lägre faktiskt utfall regleras det genom en återbetalning av
kommunbidrag till finansförvaltningen.
Budgetposten kommunstyrelsen prioriterat avser medel för att stimulera till innovation,
utveckling och förändring, nämnder ansöker om medel vartefter idéer och behov uppstår.
Kommunstyrelsen skola avser medel för ökad datortäthet (device) inom skolan.
Från 2021 utgår några budgetposter såsom avgiftsintäkter (förskola, fritids och äldreomsorg)
som flyttas ut mot nämnderna direkt för att öka incitamenten till bevaka och hantera en korrekt
avgiftsnivå, förändringar i avgifter är fortsatt ett kommunfullmäktigebeslut (flertalet avgifter
indexuppräknas med prisbasbelopp). Budgetposten aktiv personalpolitik utgår också, resurser
flyttas mot HR kontoret för att minska administration och byråkrati.
Finansförvaltningen under kommunstyrelsen
Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

1 035 419

1 058 452

1 066 794

1 107 773

1 162 704

Inkomstutjämning

50 360

29 573

42 524

57 663

61 896

Kostnadsutjämning

37 458

40 800

42 345

36 546

30 702

Regleringsavgift/strukturbidrag

20 875

39 977

37 433

33 029

27 944

-32 837

-35 624

-36 316

-37 069

-37 804

1 111 275

1 133 179

1 152 780

1 197 942

1 245 442

34 726

36 141

36 141

36 141

36 141

INTÄKTER
Kommunalskatt*

Lss-utjämning
SUMMA skatter, bidrag och kommunaleko.
utjämning
Fastighetsavgift
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Exploatering - vinst

44 000

47 000

47 000

44 000

40 000

Statsbidrag maxtaxa

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

PO-pålägg (intern)

159 838

160 921

162 521

164 136

165 767

SUMMA exploatering, avgifter och övrigt

250 883

213 921

215 521

214 136

211 767

-1 219
005

-1 215
950

-1 240
050

-1 272
295

-1 309
736

KS medel för bokslutsreglering & medel vid
investering

-2 500

-2 500

-2 500

-2 500

-2 500

Reservation nämnder aktiv personalpolitik åren
efter

-1 525

-1 525

KS Prioriterat

-8 610

-8 260

-8 260

-8 260

-8 260

KS skola 1:1 (datorer)

-4 600

-5 750

-5 750

-5 750

-5 750

-118 000

-119 180

-120 372

-121 576

-122 792

-24 838

-25 086

-25 337

-25 590

-25 846

-7 000

-7 070

-7 141

-7 212

-7 284

-500

-505

-510

-515

-520

Löneskatt

-8 000

-8 080

-8 161

-8 243

-8 325

Rehabkostnader

-1 500

0

0

0

0

Pensionsutbetalningar

-7 500

-7 900

-8 300

-8 500

-8 600

SUMMA KOSTNADER

-1 405
628

-1 401
806

-1 426
381

-1 460
441

-1 499
613

5 300

3 000

3 000

3 000

3 000

13 000

15 000

17 000

10 000

5 000

3 650

4 100

4 100

4 100

4 100

Externa finansiella kostnader

-1 100

-750

-950

-1 150

-1 350

SUMMA FINANSNETTO

20 850

21 350

23 150

15 950

10 750

ÅRETS RESULTAT

12 106

2 785

1 211

3 728

4 487

1 % av skatter och bidrag

11 113

11 693

11 889

12 341

12 816

2% av skatter och bidrag

22 226

23 386

23 778

24 682

25 632

Över/underskott budget (%)

1,1%

0,2%

0,1%

0,3%

0,4%

Skattesats

21:61

21:51

20:91

20:91

20:91

KOSTNADER
Kommunbidrag/nettokostnad

Arbetsgivaravgifter
Årets intjänade individuella del
Pensionsförsäkringsavgifter
Övriga pensionskostnader

FINANSIELLA intäkter och kostnader
Internränta
Utdelning helägda bolag (KFAB; AFAB)
Externa finansiella intäkter
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Kommunstyrelsen
Driftbudget
Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Den
leder samt samordnar planering och uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi. Ett
annat ansvarsområde är att leda utvecklingen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över
övriga nämnders verksamheter.
Under kommunstyrelsen finns kommunledningskontor, ekonomikontor, kultur- och fritidskontor
och personalkontor som är styrelsens förvaltning och ska med helhetssyn driva de långsiktiga
och strategiska framtidsfrågorna. Kontoret stödjer även övriga kontor och förtroendevalda med
beslutsunderlag.
Räddningstjänsten är en del av kommunförbundet Attunda. Lönecentrum i Tierp är en
lönenämnd i samarbete med Tierps och Älvkarleby kommun. IT-nämnden är ett samarbete med
Hebys, Tierps, Älvkarlebys och Östhammars kommuner.
Kommunstyrelsen hanterar även de viktiga fritids- och kulturfrågorna samt verksamheten i
Centrum för Idrott och Kultur, genom Kultur- och Fritidsutskottet.
Verksamheterna är aktivitets- och föreningsbidrag, fritidsanläggningar, allmän kultur, bibliotek,
kulturskolan och ungdomsverksamheten. Här finns också näringslivsfrågor, folkhälsa och
konsumentrådgivning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott är också personalutskott och digitaliseringsutskott.
Kommunstyrelsens arbetsutskott driver också frågan om omförhandling av fyrspårsavtalet med
stat och region, samt utgör tillsammans med SUNs presidium styrgrupp för strategi- och
planeringsprojektet ”Knivsta 2035”.
Agenda 2030 ska fortsatt integreras i kommunens styr- och arbetsprocesser.
En genomlysning av kommunens verksamhet och prognostiseringsmodell i syfte att säkra den
kommunala ekonomin och effektiviteten, samt för att öka tillfredsställelsen och arbetsmiljön,
pågår. Besparingar ska användas för att öka utförandet med given bemanning, inte minska
antalet medarbetare. Den genomlysning, en fiktiv nystart, som startats inom Socialnämnden
under 2020 agerar exempel för fortsatt förändringsarbete.
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Fördelning av kommunbidrag per verksamhet
Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

5 438

5 420

5 490

5 561

5 633

310

310

403

310

310

2 795

2 837

2 874

2 911

2 949

15 276

15 505

15 707

15 911

16 118

Totalförsvar och samhällsskydd

393

399

404

409

414

Folkhälsa och hållbar utveckling

567

576

583

591

599

2 337

2 372

2 403

2 434

2 466

Konsumentrådgivning och energirådgivning

259

263

266

269

272

Budget & Skuldrådgivning

169

172

174

176

178

3 759

3 749

3 706

3 765

3 825

46 054

47 116

47 729

51 349

52 017

Bibliotek

8 722

8 848

8 963

9 080

9 198

Allmän Kultur

1 481

1 453

1 472

1 491

1 510

Ungdomsverksamhet

3 845

3 898

3 949

4 000

4 052

Kulturskola

5 003

5 073

5 139

5 206

5 274

303

253

256

259

262

26 776

25 095

25 421

25 751

26 086

Ekonomikontor

9 965

11 316

11 463

11 612

11 763

HR-kontor

5 848

7 966

7 740

7 841

7 943

Lönecentrum (Knivsta, Tierp och Älvkarleby)

3 764

3 402

3 456

3 511

3 567

Fackliga kostnader

1 670

1 695

1 717

1 739

1 762

Lokalförsörjning

2 199

2 232

2 261

2 290

2 320

Kommunhus

4 103

3 165

3 206

1 248

1 264

17 626

18 626

17 868

18 100

18 335

2 000

1 250

500

0

0

Effektiviseringsbeting - 0,5%

-932

-1 149

-1 791

-1 791

-1 791

Summa Kommunstyrelsen

169 787

171 842

171 359

174 023

176 326

DRIFTBUDGET
Nettokostnad i tkr

Kommunstyrelse
KF, Nämnd- och styrelseverksamhet
Partistöd
Övrig politisk verksamhet
Räddningstjänst

Näringsliv och marknadsföring

Allmän fritid
Idrotts- & fritidsanläggningar

Måltidsverksamhet
Kommunledningskontor

IT-nämnd (Knivsta, Östhammar, Älvkarleby, Tierp
& Heby)
Förändringsvägledning

Samhällsutvecklingsnämnd
Driftbudget
Samhällsutvecklingsnämnden har det övergripande ansvaret för all fysisk- och teknisk planering
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i kommunen. I uppdraget för nämnden ingår förutom översiktsplan att som ett led i
stadsplaneringen ta fram handlingsplaner för tematiska områden som exempelvis trafik, blå- och
grönplan, samt detaljplaner för utbyggnad av kommunens tätorter och stråk.
En viktig del i Knivstas utveckling är att samtidigt som tätorterna växer hållbart så ska hela
kommunen leva. Investeringar i framtida och befintlig mark och yta är en väsentlig del av
Knivstas fortsatta utveckling och finansiering.
Park- och naturvård, gator och trafik, bostadsanpassning, avfallshantering samt detalj- och
översiktsplanering är de verksamhetsområden som ingår i nämndens ansvar.
Knivsta fortsätter att växa i enlighet med fyrspårsavtalet och kontoret arbetar med planeringen av
hållbara städer, med sikte på 2035. Detta går hand i hand med en aktualitetsförklaring av
Översiktsplanen men också med ett uppdaterat Bostadsförsörjningsprogram.
Kommunen ska växa varsamt med kvalitet för Knivstas invånare där koppling mellan stad, natur
och landsbygd är tydlig.
Fördelning av kommunbidrag per verksamhet
Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

1 558

1 581

1 602

1 623

1 644

Gator, vägar

25 744

26 142

26 558

26 983

27 442

Trafikövervakning/Parkeringsavgifter

-2 977

-3 066

-3 158

-3 253

-3 351

Parker och Naturvård

6 346

6 597

6 739

6 887

7 059

Teknisk planering

2 769

2 821

2 858

2 895

2 933

Översiktsplan (planprogram)

1 044

1 060

1 074

1 088

1 102

Stadsbyggnad (detaljplaner)

1 624

638

646

654

663

520

528

535

542

549

Bostadsanpassning

1 878

1 906

1 931

1 956

1 981

Exploatering - verksamhet

5 000

4 870

4 933

4 997

5 062

Utvecklingsprogram Knivsta 2035

0

2 300

2 300

2 300

1 000

Avfallsverksamhet

0

0

0

0

0

Vindkraftverk

0

0

0

0

0

-261

-297

-487

-487

-487

43 245

45 080

45 531

46 185

45 597

DRIFTBUDGET
Nettokostnad i tkr

Samhällsutvecklingsnämnd
Nämndkostnader

Miljöutveckling

Effektiviseringsbeting - 0,5%

Summa Samhällsutvecklingsnämnd
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Valnämnd
Valnämnden sköter kommunens uppgifter vid val och folkomröstningar. Allmänna val till
riksdag, landsting och kommun sker under 2022 och EU-parlamentet 2024.
DRIFTBUDGET

Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

0

0

600

0

400

Nettokostnad i tkr

Valnämnd

Överförmyndarnämnd
Nämnden utövar tillsyn över ställföreträdares förvaltning av huvudmäns tillgångar.
Överförmyndarnämnden är ett samarbete med kommuner i Uppsala Län. Knivsta kommuns
kostnadsandel i ÖFN beräknas efter folkmängd.
DRIFTBUDGET

Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

1 334

1 354

1 374

1 395

1 416

Nettokostnad i tkr

Överförmyndarverksamhet

Kommunrevision
Revisorerna är fullmäktiges organ för den demokratiska kontrollen i kommunen. De granskar
varje år nämndernas och de kommunala bolagens ekonomi och verksamhet samt lämnar en
revisionsberättelse till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges presidium bereder och
fastställer den slutliga ekonomiska ramen för kommunrevisionen i separat beslut. Budget för
Revisionen är ett förslag, i avvaktan på Kommunfullmäktiges beredning av densamma.
DRIFTBUDGET

Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

865

878

889

901

913

Nettokostnad i tkr

Kommunrevisionen
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Socialnämnd
Driftbudget
Nämnden ansvarar för äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade, individ- och familjeomsorg,
arbetsmarknad och flyktingmottagande. Inom dessa områden omfattar nämndens ansvar all den
verksamhet som en kommun enligt lag är skyldig att bedriva, liksom de åtaganden som
kommunfullmäktige beslutar om att kommunen ska genomföra.
Verksamhet hemtjänst och delegerad HSL avser endast den verksamhet som bedrivs inom lagen
om valfrihet (LOV), all övrig verksamhet såsom trygghetslarm, nattpatrull etc. inkluderas inom
verksamheten vård och omsorg enligt SOL och HSL. Socialnämnden har ett flertal verksamheter
som i hög grad påverkas av omvärlden och politiska beslut på nationell nivå.
Socialnämnden har under många år arbetat med anpassning av verksamheten till de ekonomiska
ramarna. Under innevarande mandatperiod har särskilt fokus lagts på att inventera krav och
förväntningar på kommunen, för att med god ekonomisk hushållning möta invånarnas behov och
önskemål.
Under 2021 fortsätter det inledda förändrings- och förnyelsearbetet och åtgärder vidtagna 2020
ger effekt under 2021 och kommande år. Bland ett stort antal åtgärder finns öppnandet av ett eget
LSS-boende, med både minskade kostnader och större möjlighet för brukare att bo kvar i
hemkommunen som positiva effekter.
En ändrad modell för intäkter ger också nämnden större rådighet över ekonomistyrningen.
Samtidigt medför pandemin stor osäkerhet i omvärldsutvecklingen för 2021. Förebyggande
arbete är fortsatt ett prioriterat område för att hålla kostnader nere och möta osäkerheter i
omvärldsutvecklingen.
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Fördelning av kommunbidrag per verksamhet
DRIFTBUDGET

Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

1 238

1 250

1 263

1 276

1 289

128 841

41 068

43 575

46 225

49 645

87 497

88 634

89 786

90 953

36 396

38 528

40 682

42 864

45 074

6 861

6 994

7 085

7 177

7 270

69 883

36 184

38 062

40 005

42 004

35 341

35 800

36 265

36 736

4 140

4 220

4 275

4 331

4 387

37 562

16 663

16 880

17 099

17 321

21 934

23 093

24 316

25 880

9 232

9 411

9 533

9 657

9 783

722

0

0

0

0

3 380

3 446

3 491

3 536

3 582

-1 897

-2 382

-3 398

-3 398

-3 398

296 358

300 154

308 975

319 139

330 526

Nettokostnad i tkr

Socialnämnd
Nämnd- och styrelseverksamhet
Vård och omsorg enligt SoL och HSL
Vård och omsorg i ordinärt boende övrigt SoL/HSL
-Vård och omsorg i särskilt/ annat boende
SoL/HSL
-LOV - hemtjänst och delegerad HSL
-Förebyggande verksamhet SoL
Vård och omsorg enligt LSS och SFB
-Insatser LSS i ordinärt boende
-Insatser LSS i boende med särskild service
Färdtjänst och riksfärdtjänst
Individ och familjeomsorg
-Ifo, öppenvård och stöd
-Ifo, vård och stöd institution/annat boende
-Ifo, ekonomisk bistånd
Flyktingmottagande
Arbetsmarknadsåtgärder
Effektiviseringsbeting - 0,5%

Summa Socialnämnd

Volymer
Hemvården har tidigare år bokslutsregleras, från 2021 redovisas en budgeterad volym, om
volymen ökar erhålls ett tillskott i budgeten motsvarande ökningen eller tvärtom.
För ersättning till Försäkringskassan (SFB) för statlig personlig assistans bokslutsregleras
volymen fortsatt vilket innebär att den planerade volymen stäms av mot verkligt utfall. Om det är
fler brukare erhålls ett tillskott av resurser eller tvärtom.
2020

2021

2022

2023

2024

Vård och omsorg enligt SoL och HSL
hemtjänst

Timmar

74 000

78 000

82 000

86 000

90 000

Insatser enligt LSS och SFB
(Försäkringskassan)

Antal
personer

23

24

25

26

27

Kommunfullmäktige, Mål och Budget 2021 samt Planeringsramar 2022-2024

53(76)

Utbildningsnämnd
Driftbudget
Utbildningsnämndens verksamhetsområden är pedagogisk omsorg, förskola, skolbarnomsorg,
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskola, kommunal
vuxenutbildning samt utbildning i svenska för invandrare.
Budgetåret 2021 kommer att vara ett utmanande år för utbildningsnämndens
verksamhetsområden. En koncentration av resurserna kommer ske till de lagstadgade uppdragen
där fokus kommer att vara att bibehålla och utveckla kvaliteten i grundskolan, där ett särskilt
fokus läggs på att utveckla utbildningen för elever med olika typer av neuropsykiatriska
funktionsvariationer. Vi kommer fortsätta att alltid värna barn i behov av särskilt stöd.
Till detta så finns det en osäkerhet kring hur utbildningsnämndens verksamheter kommer
påverkas av COVID-19.
Den stora utmaningen består i att med ungefär samma resurser eller kanske till och med lite
knappare resurser som föregående år, ändå kunna ta ett steg framåt när det gäller kvalitet och
resultat. Ett exempel är ett program mot mobbning som används på Thunmansskolan. Arbete
med att skapa o tillgängliga lärmiljöer fortsätter samt att skolan ska vara en säker och trygg plats.
I styrningen av utbildningsnämndens verksamheter finns andemeningen av Agenda 2030
integrerad.
Förskolan och grundskolan kommer att behöva arbeta med effektiviseringar under 2021, vilket
sammantaget gäller för samtliga verksamheter.
En viktig nyckel för att utveckla verksamheterna under dessa utmanande förutsättningar kommer
även vara att digitaliseringen påskyndas där så är möjligt.
Fördelning av kommunbidrag per verksamhet
Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

1 462

1 484

1 503

1 523

1 543

Förskola, barn 1-5 år

198 467

177 920

178 046

178 024

185 364

Skolverksamhet & skolbarnsomsorg

379 499

379 678

391 293

407 001

420 792

10 331

10 434

11 171

11 918

12 675

Gymnasieskola, internt

7 104

8 114

8 627

9 146

9 672

Gymnasieskola, externt

94 275

103 055

106 917

108 995

110 183

Gymnasiesärskola

4 226

4 289

4 345

4 401

4 458

Vuxenutbildning & SFI

6 959

7 963

8 067

8 172

8 278

Effektiviseringsbeting - 0,5%

-4 453

-5 440

-7 891

-7 891

-7 891

Summa Utbildningsnämnd

697 870

687 497

702 078

721 289

745 074

DRIFTBUDGET
Nettokostnad i tkr

Utbildningsnämnd
Nämndkostnader

Grundsärskola
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Volymer
Förskola, grundskola och gymnasium bokslutsregleras, det vill säga faktiskt antal elever under
året stäms av mot budgeterat antal elever. Om det är fler elever blir det tillskott av resurser eller
tvärtom. Antalet barn i förskolan väntas vara oförändrad under planperioden och grundskola har
en mindre ökning. Gymnasieskolan ökar något snabbare, mycket beroende på större barnkullar.
2020

2021

2022

2023

2024

1 334

1 302

1 291

1 279

1 316

89

89

90

91

92

Förskola, barn 1-5 år

Antal

Servicegrad förskola

procent

Skolverksamhet & skolbarnsomsorg

Antal

3 166

3 159

3 214

3 285

3 355

Gymnasieskola, internt

Antal

53

56

59

62

65

Gymnasieskola, externt

Antal

833

871

893

899

897

Obligatorisk särskola, egen regi

Antal

5

6

7

8

Förskola, barn 1-5 år

á-pris

148 776

136 651

137 913

139 190

140 854

Skolverksamhet & skolbarnsomsorg

á-pris

119 867

120 189

121 746

123 897

125 422

Gymnasieskola, internt

á-pris

134 038

144 893

146 220

147 516

148 800

Gymnasieskola, externt

á-pris

113 175

118 318

119 728

121 240

122 835

Obligatorisk särskola, egen regi

á-pris

600 000

600 000

600 000

600 000
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Bygg och miljönämnden
Driftbudget
Bygg och miljönämnden ansvarar för bygglovshandläggning, kart-, mät- och GIS-verksamhet,
miljö- och hälsoskydd, serveringstillstånd och trafikplanering. Nämnden har tre verksamhetsmål;
Rättssäker och förutsägbar verksamhetsutövning, främjande av en levande landsbygd i
samverkan med den moderna småstaden samt verka för nöjda medborgare och företagare.
Nämnden har inlett ett arbete som syftar till att debitering efter tillsyn inom livsmedels- och
hälsoskydd och miljöområdet ska ske i efterhand. Förväntad effekt är att intäkter bibehålls och
att kommunikationen med näringslivet om tillsynsverksamheten utökas.
Nämndens verksamheter utförs med tidsenliga metoder och är i hög grad avgiftsfinansierade.
Nämndens kostnader behöver anpassas till årets intäkter.
Fördelning av kommunbidrag per verksamhet
Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

Nämndkostnader

1 190

1 208

1 224

1 240

1 256

Stadsbyggnad

5 175

5 187

5 254

5 322

5 391

Trafikplanering

266

270

274

278

282

57

58

59

60

61

2 987

2 520

2 553

2 586

2 620

-72

-98

-118

-118

-118

9 546

9 145

9 246

9 368

9 492

DRIFTBUDGET
Nettokostnad i tkr

Bygg- och miljönämnd

Serveringstillstånd
Miljö- och hälsoskydd
Effektiviseringsbeting - 0,5%

Summa Bygg- och miljönämnd
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Ekonomistyrningsprinciper
God ekonomisk hushållning
Enligt 8 kap. 1 § kommunallagen ska kommuner och landsting ha en god ekonomisk hushållning
i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer.
•
•
•
•
•

Mål och riktlinjer ska finnas för god ekonomisk hushållning.
Återställningstiden för negativa resultat är tre år och skall beslutas i samband med
antagande av budgeten.
Synnerliga skäl för att inte återställa negativa resultat ska tas upp både i budget och
årsredovisning.
Upprättande av åtgärdsplaner ska ske vid negativa resultat.
Revisionen ska bedöma uppfyllelsen av målen för god ekonomisk hushållning i
årsredovisning och delårsrapport.

För att finansiera en verksamhet över tid krävs normalt sett mer än ett nollresultat. Om man
under ett år förbrukar mer pengar än man får in innebär det att det blir kommande år, eller
kommande generationer, som måste betala för överkonsumtionen. Nedan ges ett antal skäl till att
ett positivt resultat behövs för att nå god ekonomisk hushållning (se skriften ”Hushållning i
lagens namn”):
•
•
•
•

Finansiera investeringar och värdesäkra anläggningstillgångar
Stora pensionsavgångar medför ökade pensionsutbetalningar
Konjunkturanpassat resultat
Resurser för utveckling

För att motsvara kravet på god ekonomisk hushållning räcker det med andra ord inte med att
intäkterna är i nivå med kostnaderna. En kommun ska ange de finansiella mål som är av
betydelse för en god ekonomisk hushållning. Ett vanligt förekommande mål är att resultatets
andel av skatteintäkter och generella statsbidrag ska uppgå till minst 2 procent. SKR anser
emellertid under senare år att det viktigaste är att utgå från kommunens unika situation. Det
innebär att finansiellt mål kan variera mellan 1-5 procent av skatter och kommunalekonomisk
utjämning, en förvaltande kommun utan nämnvärd expansion kan ha en lägre målsättning medan
kommuner med expansionsplaner behöver ha skapa handlingsutrymme för framtida
investeringar.
Budgetdisciplin
Det är av stor vikt att alla verksamheter, nämnder med flera genomför sitt uppdrag inom givna
ekonomiska ramar. Därför ska styrelse och nämnder besluta om en verksamhetsplan där både
verksamhetsmål och budget fastställs senast 31 december året innan budgetåret startar och
anmäls till kommunfullmäktige. Tillsammans bidrar detta till att kommunens finansiella mål
uppnås.
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Verksamheternas samlade resultat presenteras för nämnden via månatliga ekonomiska
prognoser. Visar den samlade bilden för nämnden ett underskott har nämnden en skyldighet att
vidta åtgärder. En handlingsplan för att hantera den ekonomiska obalansen ska då upprättas,
innehållande konkreta åtgärder, analys och konsekvens av åtgärd, samt beslutas av nämnd.
Vidare ska kommunstyrelsen underrättas om handlingsplanen och hur arbetet med att genomföra
åtgärderna fortgår till dess att ekonomi i balans råder för nämnden.
Balanskrav och resultatutjämningsreserv
Balanskravsresultatet ska vara årets resultat efter balanskravsjusteringar och förändring av
resultatutjämningsreserv. Balanskravsjusteringar ska bestå av realisationsvinster med vissa
undantag, vissa realisationsförluster, orealiserade förluster i värdepapper och orealiserad åter
återföring av förluster i värdepapper. Syfte med balanskravet är att kommuner och regioner ska
säkerställa en god ekonomisk hushållning.
Resultatutjämningsreserven i Knivsta Kommun är avsedd för att skapa trygga och stabila
ekonomiska förutsättningar med hänsyn till kommunens särskilda förutsättningar. Det kan
handla om att utjämna svängningar i intäkterna över konjunkturcyklerna, hantera förändrade
ekonomiska förutsättningar på grund av statliga beslut eller som ett verktyg vid hög
befolkningstillväxt.
Allt över 1 procent av det årliga överskottet får avsättas till resultatutjämningsreserven. Taket för
hur stort belopp som sammanlagt får finnas i reserven vid utgången av varje redovisningsår är
maximalt 10 procent av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk
utjämning.
Regler och principer för budgetramar
Kommunfullmäktiges beslut om budgeten är fastställande av de ekonomiska ramar och mål som
skall gälla för de olika delarna av den kommunala verksamheten. Budgeten fördelas och beslutas
på sådant sätt att den är oberoende av vilken organisation som kommunen väljer att jobba efter
och vilken driftform som väljs. Indelningen i verksamhetsområden (block) följer i stort den
uppdelning som görs i kontoplanen Kommun-Bas. Inom beslutade anslag har nämnder och
styrelse till uppgift att sköta den löpande verksamheten.
De tillgängliga resurserna bestämmer graden av måluppfyllelse – ekonomin sätter gränsen och
förutsätter optimalt resursutnyttjande. Om nämnd eller styrelse under löpande verksamhetsår
finner att man inte kan fullgöra anförtrodd verksamhet, inom ramen för av kommunfullmäktige
beviljat anslag, mål och resultatkrav ska tvingande nivåer enligt lagstiftning och myndighetskrav
prioriteras.
Budgetramarna är en nettokostnadsram avseende driftbudgeten, nämnderna beslutar om nivån på
externa intäkter i samband med nämndens internbudget och verksamhetsplan.
Omfördelning inom verksamhetsblock kan beslutas av respektive nämnd och ska anmälas till
ekonomiavdelningen. Uppföljning av driftbudgetar görs från februari till oktober (uppehåll under
juni) och ska beslutas av respektive nämnd och anmälas till kommunstyrelsen.
Omfördelning mellan verksamhetsblock ska beslutas dels av nämnd/ styrelse och dels av
kommunfullmäktige.
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Regler och principer vid bokslutsreglering
Bokslutsreglering gäller för beviljade barn och elever i förskola och grundskola, gymnasieskola,
grundsärskola, gymnasiesärskola, snöröjning samt SFB kommunala kostnaden enligt följande:
•
•
•
•
•
•

faktiskt antal barn/elever inom förskola och grundskola samt egen verksamhet inom
gymnasieskolan enligt de räkningar som genomförs per 15 april och 15 oktober,
faktiskt antal individintegrerade elever inom grundskola enligt de räkningar som
genomförs per 15 april och 15 oktober.
faktiska kostnader för köpta elevplatser inom gymnasieskola, obligatorisk grundsärskola
och gymnasiesärskola regleras mot faktiskt utfall,
faktiskt antal elever i egen verksamhet inom obligatorisk grundsärskola enligt de
räkningar som genomförs per 15 april och 15 oktober,
faktiska kostnaden för snöröjning regleras i bokslutet mot ett snitt av de tre närmast
föregående årens kostnader,
faktiska kostnaden för återbetalning av de första 20 timmarna till Försäkringskassan
avseende ärenden enligt socialförsäkringsbalken (SFB, tidigare LASS), med avstämning
1 oktober 2018 mot budgeterat antal.

Vid antalsregleringen för förskola, grundskola och internt gymnasium uppgår regleringen per
barn respektive elev till à-priset minskat med 25 tkr. Avdraget avser fasta kostnader utöver
barn/elevpeng och lokalpeng, som inte påverkas av volymen under pågående budgetår.
Vid regleringen av individintegrerade elever uppgår regleringen per elev till 200 tkr.
Budgeterade medel för köpta elevplatser inom extern gymnasieskola, obligatorisk grundsärskola
och gymnasiesärskola kan inte omdisponeras till annan verksamhet utan nytt
kommunfullmäktigebeslut.
Regler och principer för effektiviseringsbeting
Effektiviseringsbeting får inte göras på verksamheter som bokslutsregleras med faktisk kostnad.
Regler och principer för investeringar
Beviljad investeringsutgift är bunden till ett projekt och är ett utgiftstak. Om det befaras att en
investering inte kan genomföras inom beviljat anslag och ingen möjlighet finns till
omdisponering mellan nämndens beviljade investeringsprojekt, åligger det berörd nämnd att föra
ärendet vidare till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kan besluta om utökad ram via
omdisponering av KS ofördelade investeringsmedel, alternativt vidare till kommunfullmäktige
för utökade investeringsramar.
Investeringar innebär inte per automatik en utökad driftbudget för eventuella ökade
kapitaltjänstkostnader. För investeringar/ anläggningstillgångar utgår internränta på bokfört
värde. Alla förändringar mellan projekt och disponering av ofördelade medel ska beslutas av
respektive nämnd/ styrelse och ska anmälas till ekonomiavdelningen. Uppföljning av
investeringsprojekt utfall och prognos görs i bokslut (delår- och årsbokslut) och beslutas av
respektive nämnd samt anmäls till kommunstyrelsen.
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Bilaga 1 Investeringsplan 2021 - 2024
Utgift
2021

Utgift
2022

Utgift
2023

Utgift
2024

Summ
a

Biblioteket

100

0

100

0

200

Idrotts- och fritidsanläggningar

300

300

300

300

1 200

Konst, underhåll och inventarier

200

200

200

200

800

Ungdomsverksamhet, Inventarier och läromedel

100

0

100

0

200

Kulturskolan, Inventarier och läromedel

100

0

100

0

200

SUMMA Fritid och kultur

800

500

800

500

2 600

200

200

200

200

800

Programvara e-handel

0

0

500

0

500

Analysstöd (BI)

0

500

0

0

500

Webbutveckling

1 000

500

500

500

2 500

Intranät/virtuell arbetsplats

250

250

250

250

1 000

Utbyggnad av ärendehanteringssystem (P360)

200

200

200

200

800

Dokumenthantering

500

500

500

500

2 000

0

200

0

0

200

300

0

0

0

300

IT hårdvara, central infrastruktur

1 000

1 000

1 000

1 000

4 000

Device (datorer/surfplattor etc inom hyrmodellen)

4 000

4 000

4 000

4 000

16 000

Programarbete för nya verksamhetslokaler, lokalansvarig

1 000

1 000

1 000

1 000

4 000

Anpassning/reinvestering i egna fastigheter, lokalansvarig

500

500

500

500

2 000

8 950

8 850

8 650

8 150

34 600

200

200

200

200

800

7 000

7 000

7 000

7 000

28 000

16 950

16 550

16 650

15 850

66 000

Kommunstyrelsen
Fritid och kultur

Gemensam stödverksamhet
Inventarier

Nämndprocessen
Arkiv och E-arkiv

SUMMA Gemensam stödverksamhet

Måltidsverksamhet, utrustning & inventarier
KS ofördelade investeringsmedel
SUMMA Kommunstyrelsen
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Samhällsutvecklingsnämnd

Utgift
2021

Utgift
2022

Utgift
2023

Utgift
2024

Summ
a

Boängsvägen från fsk till elljusspåret

7 000

0

0

0

7 000

Reinvestering bef. gatunät

5 000

5 000

5 000

4 000

19 000

Belysning

4 000

4 000

2 500

2 500

13 000

TSHÅ (Trafiksäkerhetshöjande åtgärder)

3 500

3 500

3 000

2 500

12 500

15 000

15 000

0

0

30 000

2 000

1 000

1 000

500

4 500

0

10 000

0

0

10 000

0

1 000

0

0

1 000

800

800

800

800

3 200

0

1 500

1 500

1 000

4 000

400

200

400

200

1 200

Återvinningscentral löpande ospecificerat

200

200

200

200

800

Lagerlokal/Lagertält Kretsloppsparken

400

0

0

0

400

38 300

42 200

14 400

11 700

106
600

EXPLOATERING - Samhällsutvecklingsnämnd

Utgift
2021

Utgift
2022

Utgift
2023

Utgift
2024

Summ
a

Sågen/Centrum

8 000

22 000

20 000

15 000

65 000

Västra Knivsta

30 000

30 000

40 000

30 000

130
000

Östra Knivsta

4 000

0

6 000

0

10 000

Nor

2 500

2 500

0

0

5 000

Alsike

8 500

30 000

24 000

35 000

97 500

10 000

5 000

5 000

5 000

25 000

5 000

5 000

5 000

5 000

20 000

68 000

94 500

100
000

90 000

352
500

Gata

GC-väg landsbygd, medfinans Vassunda-Uppsala
Cykelinfrastruktur
Ombyggnad Centralvägen mellan Apoteksvägen och Särstv.
Park
Friluftsåtgärder Kölängen
Renovering bef anläggningar
Lokalt åtgärdsprogram Knivstaån
Parken ospecificerad maskin och utrustningsinvest.
Avfall

SUMMA Samhällsutvecklingsnämnd

AR/Brunnby
Inköp av mark och fastigheter för exploatering
SUMMA EXPLOATERING - Samhällsutvecklingsn.

Bygg- och miljönämnden

Utgift
2021

Utgift
2022

Utgift
2023

Utgift
2024

Summa

Stadsbyggnad

3 500

0

500

0

4 000

0

0

0

1 000

1 000

500

500

500

500

2 000

4 000

500

1 000

1 500

7 000

Miljö
Digitalisering - innovation
SUMMA Bygg- och miljönämnden
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Socialnämnden

Utgift
2021

Utgift
2022

Utgift
2023

Utgift
2024

Summ
a

Inventarer

100

100

0

0

200

Digitalt arkiv

200

0

0

0

200

Digitalisering - innovation

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

SUMMA Socialnämnden

1 300

1 100

1 000

1 000

4 400

Utbildningsnämnden

Utgift
2021

Utgift
2022

Utgift
2023

Utgift
2024

Summ
a

Alsike skola, Inventarier och läromedel

100

100

100

100

400

Brännkärrsskolan, Inventarier och läromedel

100

100

100

100

400

Genomförande IT-plan, IT-investeringar

100

100

100

100

400

Lagga/Långhunda förskola & skola, Inventarier & läromedel

100

100

100

100

400

Ängbyskolan, Inventarier och läromedel

300

200

200

200

900

Thunmanskolan, Inventarier och läromedel

150

200

200

200

750

0

75

0

75

150

Skutans fsk, Inventarier och läromedel

75

75

75

75

300

Diamantens fsk, Inventarier och läromedel

75

0

75

0

150

Gredelby förskola, Inventarier och läromedel

75

75

75

75

300

Högåsskolan, Inventarier och läromedel

250

150

150

150

700

Adolfsbergsskolan, Inventarier och läromedel

200

200

200

500

1 100

Segersta skola, Inventarier och läromedel

250

250

250

250

1 000

Lustigkulla förskola, Inventarier och läromedel

75

75

75

75

300

Norrgårdens fsk, Inventarier och läromedel

75

75

75

75

300

Tallbacken, Inventarier och läromedel

75

75

75

75

300

Trollskogens förskola, Inventarier och läromedel

0

75

75

75

225

Lilla brännkärrs förskola, Inventarier och läromedel

0

75

75

75

225

Sjögrenska gymnasiet, Inventarier och läromedel

75

75

75

75

300

Verktygslådans fsk, Inventarier och läromedel

75

75

75

75

300

Stöd och konsultationsteam, Inventarier och läromedel

50

50

50

50

200

Skolhälsovården, Inventarier och läromedel

50

50

50

50

200

Vuxenutbildning och SFI, Inventarier och läromedel

75

0

0

0

75

2 325

2 250

2 250

2 550

9 375

V:a Ängby fsk, Inventarier och läromedel

SUMMA Utbildningsnämnden

*Investeringsutgifterna i tabellen är i tusentals kronor
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Bilaga 2 Befolkningsprognos 2020 - 2024
Folkmängd Knivsta kommun
Ålder

2020

2021

2022

2023

2024

0

221

230

237

246

257

1-5

1 458

1 447

1 434

1 422

1 461

6-15

3 138

3 180

3 247

3 322

3 388

16-18

852

881

898

898

900

19-24

1 022

1 087

1 115

1 150

1 184

25-44

5 277

5 361

5 462

5 595

5 824

45-64

4 473

4 595

4 699

4 792

4 903

65-69

734

738

734

742

735

70-74

826

788

774

738

709

75-79

533

615

659

701

714

80-84

308

316

341

375

418

85-89

160

158

166

183

202

90-94

76

83

85

83

85

95-w

19

20

24

29

29

19 095

19 501

19 877

20 274

20 811

Summa
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Bilaga 3 Interna tjänster gemensamma förvaltningen
Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

Planering verksamhetslokaler

21

22

23

24

25

Idrotts- & fritidsanläggningar

41

42

43

44

45

Allmän Kultur

69

70

71

72

73

Gator, vägar

195

197

199

201

204

Trafikövervakning

36

37

38

39

40

Parker & Naturvård

57

58

59

60

61

Teknisk planering

431

522

528

534

540

Exploateringsverksamhet

308

312

316

320

324

Detaljplaneverksamhet

70

71

72

73

74

Avfallsverksamhet

209

212

215

218

221

1 041

1 052

1 063

1 074

1 085

Insatser enl LSS och Lass

348

352

356

360

364

Förebyggande verksamhet

74

75

76

77

78

Individ- & familjeomsorg, vård o stöd

605

612

619

626

633

Individ- & familjeomsorg, försörjn.stöd

227

230

233

236

239

Förskola, barn 1-5 år

701

709

717

725

733

Skolverksamhet & skolbarnsomsorg

556

562

568

574

580

Gymnasieskola, externt

72

73

74

75

76

Vuxenutbildning SFI

18

19

20

21

22

Stadsbyggnad

383

439

444

449

454

Miljö- och hälsoskydd

188

225

228

231

234

5 650

5 891

5 962

6 033

6 105

Tjänst
Kommunstyrelse

Samhällsutvecklingsnämnd

Socialnämnd
Vård & omsorg enl SOL och HSL

Utbildningsnämnd

Bygg- och miljönämnd

Totalt nämndernas kommunbidrag
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Bilaga 4 Ägardirektiv – Kommunfastigheter i Knivsta AB
I ägardirektiv tydliggör ägaren, syftet, inriktningen och målen med bolagens verksamhet.
Bakgrund
Kommunfastigheter i Knivsta AB bildades 2004, bolaget har uppdraget att förvalta
verksamhetslokaler, såsom skolor, förskolor, sim- och sporthallar samt andra lokaler.
Det kommunala ändamålet
Bolagets syfte är med iakttagande av kommunal självkostnadsprincip tillgodose Knivsta
kommuns behov av verksamhetslokaler och för Knivsta kommuns räkning på bästa sätt äga och
förvalta aktier och andelar i bolag till vilka överlämnats en för Knivsta kommun kommunal
angelägenhet. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Knivsta kommun.
Föremålet för bolagets verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Bolagets syfte är med iakttagande av
kommunal självkostnadsprincip tillgodose Knivsta kommuns behov av verksamhetslokaler och
för Knivsta kommuns räkning på bästa sätt äga och förvalta aktier och andelar i bolag till vilka
överlämnats en för Knivsta kommun kommunal angelägenhet. Likvideras bolaget skall dess
behållna tillgångar tillfalla Knivsta kommun.Knivsta kommun,
•
•

förvärva, avyttra, äga, bebygga, förädla och förvalta fastigheter, tomträtter och
anläggningar för huvudsaklig användning i Knivsta kommuns verksamhet samt bedriva
härmed förenlig verksamhet.
äga, förvärva, avyttra och förvalta aktier och andelar i bolag till vilka överlämnats en för
Knivsta kommun kommunal angelägenhet eller som äger fastigheter eller fastigheter som
avses ovan, samt bedriva härmed förenlig verksamhet.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska
bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.
Budgetdirektiv 2021
Knivsta kommun ska ses som en helhet. Den totala kommunnyttan ska ligga till grund för mål
och ambitioner i kommunens olika verksamheter, vare sig de drivs i förvaltnings- eller
bolagsform. Kommunfastigheter i Knivsta AB är således en del av kommunkoncernen med de
krav detta ställer på beslutsfattande, information och samråd.
Knivsta kommuns vision och Agenda 2030 är vägledande för bolagets verksamhet och bolaget
ska även implementera de policys som omfattar bolaget. Vid motstridighet mellan policy och
bolagets möjlighet att på bästa sätt bedriva sin verksamhet kan styrelsen i enstaka fall göra
undantag från policys. Alla avsteg ska dokumenteras i styrelseprotokoll.
I samverkan mellan bolaget och Knivsta kommun ska bolaget tillhandahålla kostnads- och
driftseffektiva lokaler för den kommunala verksamheten. Bolaget har också att sträva efter, av
miljömässiga och ekonomiska skäl, att ha energieffektiva fastigheter och att vara aktivt i att söka
samordningsfördelar.
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Vidare ska bolaget aktivt finna fördelaktiga lösningar för kommunhelheten, för friställda lokaler
och fastigheter som kommunen inte vill utnyttja, genom att hyra ut lokaler externt, avyttra eller
förädla fastigheter. Bolaget ska även förvalta andra fastigheter som ägs av kommunen enligt
särskilda överenskommelser som tecknas mellan parterna.
Bolaget ska tillse att de av bolaget ägda fastigheterna underhålles på ett sådant sätt att
nedskrivningsbehov utöver normal planenlig avskrivning inte uppkommer. För detta ska bolaget
upprätta en underhållsplan som årligen fastställs.
Knivsta kommun arbetar aktivt för ett fossilfritt samhälle, Kommunfastigheter i Knivsta AB ska
i all nyanskaffning upphandla fordon med minst miljöklassningen euro 6. Målsättningen är
fordon som drivs med fossilfria bränslen.
Bolaget har att följa intentionerna i FN:s konvention om barnens rättigheter, sträva efter att
lokaler har hög tillgänglighet och att inte någon stängs ute från kommunal verksamhet på grund
av lokalens utformning. Agenda 2030 integreras som en del i bolagets styr- och ledningsmodell.
Kommunfastigheter I Knivsta AB ska, när så är lämpligt, samverka med kommunen och
kommunens övriga bolag genom gemensamma upphandlingar.
Kommunfastigheter i Knivsta AB ska i bygginvesteringar avsätta medel för konstnärlig
gestaltning motsvarande 0,6 procent av investeringsutgiften i enlighet med Kommunfullmäktiges
fastställda program för Konstnärlig gestaltning i Knivsta kommun.
Kommunfastigheter i Knivsta AB ska, i likhet med Knivstabostäder AB, samverka med
kommunen för att lösa boendet av Socialnämnden identifierade behov. Parternas behov och
skyldigheter i samverkan, avseende de identifierade behoven, ska årligen nedtecknas i ett avtal
mellan bolaget och Socialnämnden, där antalet lägenheter som står till kommunens förfogande
ska uppgå till var 4:e lägenhet som omsätts under året.
Bolagens styrelse ska i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagens stadgar, redovisa
hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av de specificerade målen med
densamma. Utlåtandet ska vara så utformats att det kan läggas tillgrund för kommunstyrelsens
uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1a §§ kommunallagen.
För verksamheten gällande kommunala principer
Eftersom bolaget bedriver kommunal verksamhet gäller självkostnadsprincip,
likställighetsprincip och lokaliseringsprincip. Nedan förtydligas två av dessa för implementering
i bolagets verksamhet.
Lokaliseringsprincipen innebär att bolaget endast ska bedriva verksamhet inom det geografiska
området Knivsta kommun.
Självkostnadsprincipen innebär att bolaget vid sin prissättning ska räkna med samtliga kostnader
som vid normal affärsmässig drift är motiverade från företagsekonomisk synpunkt. Det innebär
att relevanta interna och kalkylerade kostnader ska ingå. I självkostnaden ska även ingå
kapitalkostnader samt skälig avkastning på det egna kapitalet.
För bolaget gäller dessutom att det är den framtida självkostnaden som ska beräknas på lång sikt
där bolagets underhålls- och ombyggnadsintervaller ska vara vägledande.
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Ägardirektiv för dotterbolag
Upprättande av ägardirektiv för dotterbolag sker i samarbete med dotterbolagets styrelse och
kommunstyrelsen. Beslut i KS/KF om ägardirektiv för dotterbolag förutsätter godkännande av
moderbolagets styrelse.
Ekonomiska och finansiella direktiv
Kommunfastigheter i Knivsta ABs resultatmål efter skatt, ska över tid uppgå till 3 procent
årligen av omsättningen. Därutöver ska bolaget långsiktigt säkerställa en soliditet som uppgår till
10 procent, +/- 3 procent.
Liksom övriga kommunorganisationen ska även bolaget ha ett program för
kostnadseffektivisering av verksamheten. Målsättningen är att årligen hålla minst samma nivå
som kommunen som helhet (gäller fastighetsskötsel och städ, fastighetsanknuten- och central
administration). Bolaget ska sträva efter ökad yteffektivitet.
Informations- och samrådsskyldighet
Kommunfullmäktiges yttrande skall inhämtas vid:
•
•
•

Försäljning och förvärv av fastigheter
Förvärv av aktieposter i andra bolag
Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt

Kommunfullmäktige, Mål och Budget 2021 samt Planeringsramar 2022-2024

67(76)

Bilaga 5 Ägardirektiv – Alsike Fastighets AB
I ägardirektiv tydliggör ägaren, syftet, inriktningen och målen med bolagens verksamhet.
Bakgrund
Alsike Fastighets AB bildades med syfte att utveckla och exploatera Alsike.
Det kommunala ändamålet
Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, utveckla och exploatera Alsike.
Därutöver bistå Knivsta kommun med exploatering av andra potentiella områden inom Knivsta
kommun.
Försäljning av tomt- och kvartersmark ska bedrivas på affärsmässig grund och syfta till att, med
iakttagande av lokaliseringsprincipen, främja utveckling av Alsike och Knivsta. Likvideras
bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla ägaren.
Föremålet för bolagets verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Knivsta kommun planlägga, förvärva, låta
bebygga, förvalta och försälja fast egendom samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet.
Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska
bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.
Verksamheten ska drivas för att bidra till kommunens totala samhällsutveckling.
Budgetdirektiv 2021
Alsike Fastighets AB ska verka för att Alsike exploateras långsiktigt hållbart och därigenom
skapa värden för sina ägare.
Knivsta kommuns vision och Agenda 2030 är vägledande för bolagets verksamhet och bolaget
ska även implementera de policys som omfattar bolaget. Vid motstridighet mellan policy och
bolagets möjlighet att på bästa sätt bedriva sin verksamhet kan styrelsen i enstaka fall göra
undantag från policys. Alla avsteg ska dokumenteras i styrelseprotokoll.
I exploateringsarbetet för Alsike ska en samlad varierad bostadsstruktur eftersträvas, för att på
sikt möjliggöra etablering av service i form av affärer och kollektivtrafik. Vidare ska bolaget
tillsammans med kommunen verka för genomförandet av Fyrspårsavtalet.
Bolaget ska även bistå/samarbeta med kommunen vid exploatering av andra områden inom
Knivsta kommun.
Bolaget ska aktivt verka för att få arbetsgivare att etablera sig i Knivsta, med tonvikt på
kunskapsintensiva företag och verksamheter. Bolaget ska främja lokalproducerade varor och
tjänster när det är möjligt, i exempelvis upphandlingar.
Alsike Fastighets AB ska när så är lämpligt samverka med kommunen och kommunens övriga
bolag genom medverkan i gemensamma upphandlingar.
Agenda 2030 integreras som en del i bolagets styr- och ledningsmodell.
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För verksamheten gällande kommunala principer
Lokaliseringsprincipen innebär att bolaget endast ska bedriva verksamhet inom det geografiska
området Knivsta Kommun.
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga marknadsorienterade grunder under iakttagande av det
kommunala ändamålet med verksamheten.
Ekonomiska och finansiella direktiv
Alsike Fastighets AB har för sin egen verksamhet, ett resultatkrav som över en 5 års period
uppgår till i genomsnitt 12 miljoner kronor per år före skatt. Avkastningen ska säkra bolagets
långsiktiga ekonomiska åtaganden och möjliggöra utdelning till kommunen.
Liksom övriga kommunorganisationen ska även bolaget ha ett program för
kostnadseffektivisering av verksamheten. Målsättningen är att årligen hålla minst samma nivå
som kommunen som helhet.(gäller fastighetsskötsel och städ, fastighetsanknuten- och central
administration). Bolaget ska sträva efter ökad yteffektivitet.
Informations- och samrådsskyldighet
Kommunfullmäktiges yttrande skall inhämtas såvitt avser:
•
•

Förvärv av aktieposter i andra bolag
Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt
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Bilaga 6 Ägardirektiv – Knivstabostäder AB
I ägardirektiv tydliggör ägaren, syftet, inriktningen och målen med bolagens verksamhet.
Bakgrund
Knivstabostäder AB är kommunens allmännyttiga bolag och dess bestånd består huvudsakligen
av hyreslägenheter.
Det kommunala ändamålet
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip,
främja bostadsförsörjningen i Knivsta kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till
boendeinflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Knivsta kommun.
Föremålet för bolagets verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Knivsta kommun förvärva, äga, bebygga,
förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter, med bostadslägenheter och därtill
hörande kollektiva anordningar samt även fastigheter med lokaler, i de fall lokalerna utgör en
mindre del av dessa fastigheter, används för kommunal verksamhet eller är kommersiella lokaler
som har ett samband med den övriga verksamheten. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag
som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.
Budgetdirektiv 2021
Knivstabostäder ska skapa trivsamma, trygga och attraktiva bostadsområden genom aktiva
åtgärder och samarbete med kommunen, föreningsliv och andra organisationer.
Knivsta kommuns vision och Agenda 2030 är vägledande för bolagets verksamhet och bolaget
ska även implementera de policys som omfattar bolaget. Vid motstridighet mellan policy och
bolagets möjlighet att på bästa sätt bedriva sin verksamhet kan styrelsen i enstaka fall göra
undantag från policys. Alla avsteg ska dokumenteras i styrelseprotokoll.
Knivstabostäder ska fortsätta att vidta åtgärder för att skapa långsiktigt hållbara fastigheter ur
energi- och miljösynpunkt.
Knivsta kommun arbetar aktivt för ett fossilfritt samhälle, Knivstabostäder ska i all
nyanskaffning upphandla fordon med minst miljöklassningen euro 6. Målsättningen är fordon
som drivs med fossilfria bränslen.
Knivstabostäder har ett ansvar för att bygga nya bostadslägenheter för att möta det behov som
skapas genom befolkningstillväxten i kommunen. Bolaget ska därför kontinuerligt ha
nyproduktionsprojekt igång och ska dessutom upparbeta en reserv med byggklar mark för
kommande byggprojekt för att ha en beredskap att kunna uppfylla bostadsförsörjningsbehovet..
Knivstabostäder ska medverka till att bygga hyresbostäder i enlighet med fyrspårsavtalet.
Knivstabostäder får i uppdrag att följa behovet av trygghetsboenden med tydligt fokus på lägre
boendekostnad, genom statlig subvention eller på annat sätt.
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Knivstabostäder ska samverka med kommunen för att lösa av socialnämnden identifierade behov
av bostäder. Parternas behov och skyldigheter i samverkan, avseende de identifierade behoven,
ska årligen nedtecknas i ett avtal mellan bolaget och socialnämnden, där antalet lägenheter som
står till kommunens förfogande ska uppgå till var 4:e lägenhet som omsätts under året.
Bolaget har att följa intentionerna i FN:s konvention om barnens rättigheter och ska acceptera
etableringsersättning som inkomst vid prövning av hyreskontrakt. Agenda 2030 integreras som
en del i bolagets styr- och ledningsmodell.
Knivstabostäder ska när så är lämpligt samverka med kommunen och kommunens övriga bolag
genom medverkan i gemensamma upphandlingar.
Knivstabostäder AB ska i bygginvesteringar avsätta medel för konstnärlig gestaltning
motsvarande 0,6 procent av investeringsutgiften i enlighet med Kommunfullmäktiges fastställda
program för Konstnärlig gestaltning i Knivsta kommun.
Ekonomiska och finansiella direktiv
Avkastningen på redovisat eget kapital ska uppgå till lägst 7,5 procent, det redovisade egna
kapitalet skall inte minska realt. Avkastningskravet enligt ovan gäller före nedskrivningar
föranledda av eventuell nyproduktion. Bolaget ska även se till att genomföra fastighetsunderhåll
som säkerställer god standard och långsiktigt goda marknadsvärden på fastigheterna.
De avkastnings- eller förräntningskrav som ställs innebär inte med automatik att motsvarande
krav ställs på kontant årlig utdelning från bolaget. Merparten av de mervärden som skapas inom
bolaget skall konsolideras, det vill säga arbeta vidare i bolaget för att klara bolagets investeringar
och fortlevnad, till fromma för såväl bolagets kunder som för ägarna på längre sikt. Endast del av
bolagets överskott föreslås utdelas till ägarna för omdisponering till andra verksamhetsområden
eller för att minska ägarens skuldbelastning.
Verksamheten ska drivas för att bidra till kommunens totala samhällsutveckling.
Liksom övriga kommunorganisationen ska även bolaget ha ett program för
kostnadseffektivisering av verksamheten. Målsättningen är att årligen hålla minst samma nivå
som kommunen som helhet.(gäller fastighetsskötsel och städ, fastighetsanknuten- och central
administration). Bolaget ska sträva efter ökad yteffektivitet.
Informations- och samrådsskyldighet
Kommunfullmäktiges yttrande skall inhämtas såvitt avser:
•
•
•

Försäljning och förvärv av fastigheter
Förvärv av aktieposter i andra bolag
Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt
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Bilaga 7 Kommunfullmäktiges program för utförare
Inledning
Kommunen är huvudman för all kommunalt finansierad verksamhet, oavsett om den bedrivs i
egen regi eller om den genom avtal överlämnats till en privat utförare. Kommunen är därmed
skyldig att följa upp och kontrollera inte enbart egna verksamheter utan även verksamheter som
bedrivs i privat regi i enlighet med kommunallagen 3:16a-18b.
Kommunfullmäktige ska därför besluta om ett program med mål och riktlinjer för sådana
kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare för varje mandatperiod. I programmet
ska det anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga föreskrifter på området ska följas
upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses (3:19b kommunallagen).
Programmet vänder sig utförare av kommunalt finansierad verksamhet och i synnerhet privata
utförare. Aktualisering och uppdatering av programmet görs i mål och budget varje år.
Mål för verksamheten
Mål för verksamheten beslutas av Kommunfullmäktige årligen i kommunens ”mål och budget”
nedbrutet i 11 långsiktiga mål som gäller för samtliga nämnder under mandatperioden. Målen
gäller för all kommunalt finansierad verksamhet. De fastställda målen i kommunens ”mål och
budget” anger riktningen och ska beaktas vid upphandling och avtalsskrivning i den mån det är
relevant.
Programmets omfattning
Programmet ska gälla all den verksamhet som kommunen upphandlar, det vill säga inom alla
verksamhetsområden – vård och omsorg, kultur och fritid, skola och förskola, hälso- och
sjukvård, gator och park, fastighetsförvaltning, kommunikationer och annan infrastruktur etc.
Programmet riktar sig främst mot kommunala verksamheter som tydligt riktar sig till och rör
invånarna. Det kan handla om såväl hela verksamheter (exempelvis särskilda boende för äldre)
som delar av en verksamhet med stor betydelse för invånaren/brukaren (exempelvis
måltidsverksamhet och lokalvård i skolan).
Programmet gäller inte retroaktivt för avtal ingångna före ändringar i lagtext. En succesiv
implementation av detta program kommer därför ske vartefter avtal med utförare förnyas.
Mål och riktlinjer för uppföljning
Generella mål för uppföljning
•
•
•

Säkerställa kraven i avtalen är uppfyllda och att minimera och förebygga brister hos
utförarna, till exempel bristande kvalitet och ekonomiska oegentligheter.
Utveckla och förbättra den verksamhet som bedrivs hos utförarna genom att resultaten av
uppföljningarna läggs till grund för kvalitetsutvecklingsarbetet.
Utveckla och förbättra styrning, till exempel genom att ändra avtalsskrivningar och
förbättra informationen och den löpande dialogen med utförarna.
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Generella riktlinjer för uppföljning
•

Ansvaret för uppföljning ska organiseras så att de krav som finns på oberoende
granskning och kompetens hos granskaren säkerställs.

•

Styrelse och nämnder ska säkerställa att det finns tillräckliga resurser för
uppföljningsarbetet.
Kontroll och uppföljningsarbetet av verksamhet som drivs i egen regi ska utformas på
liknande sätt som för privata utförare gällande den egen regi som verkar inom samma
regelverk och konkurrerar med privata utförare.

•

Definition av utförare
Privat utförare definieras i kommunallagen som en juridisk person eller enskild individ som har
hand om vården av en kommunal angelägenhet. Det kan handla om olika företagsformer som
aktiebolag, stiftelser, enskilda firmor, idébundna organisationer etc.
Med privat utförare avses inte ett hel- eller delägt kommunal bolag. Inte heller avses stiftelse
som kommunen ensam eller tillsammans med någon annan bildat eller förening där kommunen
bestämmer tillsammans med någon annan.
Formellt överlämnas en verksamhet vanligen efter ett upphandlingsförfarande (LOU, LUF) eller
genom valfrihetssystem (LOV) samt att avtal tecknas med de privata utförarna.
Programmet omfattar inte fristående förskolor och skolor eftersom de är egna huvudmän för
verksamheten och alltså inte är upphandlad verksamhet utan reglerad genom tillståndsgivning.
Konkurrensneutralitet
Om den kommunala verksamheten agerar i konkurrens med privata utförare och verksamheten
tydligt riktar sig till och rör medborgarna ska likvärdiga villkor gälla för uppdraget och i fråga
om ersättning för utförandet. Inom programmets omfattning gäller detta ovillkorligen
verksamhet enligt LOV, lagen om valfrihetssystem.
Allmänhetens insyn
Av kommunallagen 3:19a framgår att kommunen ska se till att när avtal sluts med privat utförare
så ska kommunen genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge
allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över.
Nämnder ska genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten
insyn i den verksamhet som lämnas över till utföraren. Det ska i avtalet skrivas in att utföraren
ska lämna information som kommunen begär. Utförarens skyldighet att lämna uppgifter
begränsas till att omfatta sådana uppgifter som inte strider mot lag eller författning eller anses
utgöra företagshemligheter.
Den information som begärs in ska ha en koppling till upphandlingen och avtalet samt den
kommunala verksamhet som utförs. Information som kan begäras kan exempelvis röra kvalitet,
avvikelser, personaltäthet, personalens utbildning, miljöarbete, integration, jämställdhet och
årsredovisning.
Allmänheten ges inte rätt att direkt få ut handlingar av utföraren utan det är endast kommunen
som kan begära ut uppgifter. De uppgifter som kommunen erhållit blir allmänna handlingar i
kommunen.
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Informationsskyldighet
Kommunens informationsskyldighet framgår av kommunallagen 6:8a som stadgar att när
enskilda personer kan välja mellan olika utförare ska nämnden lämna information om samtliga
utförare. Informationen ska vara saklig, relevant, jämförbar och lättillgänglig. Nämnderna
ansvarar att informationsskyldigheten uppfylls via information på kommunens hemsida.
Information ska finnas om den egna verksamheten och om privata utförares verksamheter som
finns inom kommunen.
Nämndernas ansvar
Enligt kommunallagen 6:7 ska nämnderna ”var och en inom sitt ansvarsområde se till att
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de
föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är
tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. Detsamma gäller när
vården av en kommunal angelägenhet med stöd av kommunallagen 3:16 har lämnats över till
någon annan”.
Varje nämnd ansvarar för uppföljning och kontroll inom sitt ansvarsområde och svarar för att
detta regleras i de avtal och uppdragsbeskrivningar som träffas med utförare.
Vidare ansvar nämnderna för att utarbeta en uppföljningsplan för när och på vilket sätt avtal och
verksamhet ska följas upp i enlighet med detta programs mål och riktlinjer. Planen ska normalt
vara en bilaga till nämndens internkontrollplan och ska omfatta samtliga utförare oavsett
driftsform.
Granskningar och uppföljningar ska genomföras på ett systematiskt sätt och ändamålsenligt sätt.
Resultaten av genomförd uppföljning dokumenteras och redovisas i nämnden, vidare ska
resultaten bidra till kvalitetsutveckling av nämndernas verksamheter.
Återrapportering till kommunfullmäktige
Återrapporteringen av nämndernas arbete med uppföljningar sker via den årligt återkommande
uppföljningen av internkontrollplanearbetet för nämnderna till kommunfullmäktige.
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Bilaga 8 Åtgärdsplan för reglering av negativt
balanskravsresultat 2018
Inledning
Om balanskravet enligt 11 kap. 10§ lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning
för ett visst räkenskapsår är negativt, ska det regleras under de närmast följande 3 åren.
Vid utgången av budgetår 2019 återstod 1886 tusen kronor att reglera avseende 2018 års
underskott. Enligt tidigare beslut ska underskottet vara reglerat vid utgången av budgetår 2020.
Det finns är viktigt att poängtera att det finns en stor osäkerhet genom den pågående pandemin
Covid19 och de förändrade förutsättningar i omvärlden som det innebär.
Planen möjliggör en reglering av de negativa resultaten inom den tidsgräns som anges i
kommunallagen för reglering av negativa balanskravsresultat (inom 3 år).
Plan reglering negativa balanskravsresultat

2017

2018

2019

2020

Årets resultat

-8 329

-18 588

17 868

12 106

Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

10 411

2 553

2 662

0

Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet

0

0

0

0

Orealiserade förluster i värdepapper

0

0

0

0

Återföring av orealiserade förluster i värdepapper

0

0

0

0

-18 740

-21 141

15 206

12 106

0

0

0

0

18 740

1 730

0

0

Årets balanskravsresultat

0

-19 411

15 206

12 106

Balanskravsunderskott från tidigare år

0

0

-17 091

-1 886

Balanskravsresultat att återställa

0

-17 091

-1 886

0

IB ackumulerade ej återställda negativa resultat

0

0

-17 091

-1 886

-17 091

-1 886

Årets resultat efter balanskravjusteringar
Medel till resultatutjämningsreserv
Medel från resultatutjämningsreserv

-varav från 2018
Årets balanskravsresultat enligt
balanskravsutredningen

0

-19 411

15 206

12 106

+synnerliga skäl att inte återställa

0

2 320

0

0

UB ackumulerade negativa resultat att
återställa inom 3 år

0

-17 091

-1 886

0

UB ackumulerade ej återställda negativa
resultat

0

-17 091

-1 886

0

-varav från år 2018, återställs senast 2021

0

-17 091

-1 886

0
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Bilaga 9 Uppföljningsplan
Uppföljning

Material

Inlämnas till
kommunkontor

Kommunfullmäktige/
Kommunstyrelse

Februari Nämnder,
styrelse

Ekonomisk årsprognos

mars 2021

Anmäls i Ks

Mars Nämnder, styrelse

Ekonomisk årsprognos

april 2021

Anmäls i Ks

April Nämnder, styrelse

Ekonomisk årsprognos

maj-juni 2021

Anmäls i Ks

Juli Nämnder, styrelse

Ekonomisk årsprognos

augusti 2021

Anmäls i Ks

Augusti Nämnder, styrelse

Delårsbokslut och
årsprognos.

september-oktober 2021

Delårsbokslut Ks i
oktober. Delårsbokslut Kf i
november.

Augusti Helägda bolag

Delårsbokslut och
årsprognos
Prognos över uppfyllelse
av ägardirektiv och
avkastningskrav

september-oktober 2021

Delårsbokslut i Ks i
oktober och Kf november.

Oktober Nämnder,
styrelse

Ekonomisk årsprognos

november-december 2021

Anmäls i Ks

November Nämnder,
styrelse

Verksamhetsplaner

januari 2021

Anmäls i Kf mars 2021

December Nämnder,
styrelse

Årsbokslut,
förvaltningsberättelse
uppföljning av uppdrag,
mål,

februari-mars 2022

Mars 2022 i Ks
April 2022 i Kf

December Helägda bolag

Bolagens uppföljning av
verksamhet, ägardirektiv,
avkastningskrav,
årsbokslut och
förvaltningsberättelse

februari-mars 2022

Mars 2022 i Ks
April 2022 i Kf
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Kommunstyrelsen

Mål och budget 2021 med planeringsramar 2022-2024 samt
skattesats 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Mål och budget 2021 med planeringsramar 2022-2024 daterad 13 augusti 2020 fastställs
med följande innehåll:








Kommunövergripande mål med tillhörande fokusområden och direktiv.
Resultat- och balansräkning, med ett budgeterat resultat 2021 på 2,8 miljoner kronor.
Driftbudget och investeringsplan för kommunstyrelsen och nämnderna.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att omsätta befintliga lån när de förfaller, samt
nyupplåna vid behov upp till 100 miljoner kronor under 2021.
Borgensavgiften är år 2021 0,30 procent för kommunala bolag.
Skattesatsen för 2021 är 21,51 procent.
Plan för reglering av negativt balanskravsresultat 2018.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet avser kommunens årliga mål och budget, perioden avser år 2021 med planperiod
2022-2024. Kommunstyrelsens förslag till mål och budget innehåller sänkt skattesats med 10
öre till 21:51 kronor (föregående år 21:61 kronor). Kommunfullmäktiges mål är sprungna ur
Agenda 2030, vision 2025 och den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Målen är
uppdelade i 4 fokusområden; Värde, Bo och trivas, Växa och Värna. För de kommunalt
helägda bolagen fastställs ägardirektiv med inriktning, uppdrag och avkastningskrav. De
kommunala verksamheterna har i fördelning av ekonomiska resurser erhållit uppräkning av
anslag för priser och löner, volymuppräkning och politiska prioriteringar.
Det finansiella målet är 2,8 miljoner kronor eller 0,2 procent av skatter, bidrag och
kommunalekonomisk utjämning för år 2021 och genomsnittet för 4 års perioden är 0,2
procent av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning.

Bakgrund
Mål och budget innehåller ett budgetår och tre planeringsår.
Förslagen innehåller en sänkt skattesats för år 2021 om 10 öre till 21:51 kr per skattekrona,
för planeringsåret 2022 är skattesatsen planerad till 20:91 kr per skattekrona (det vill säga en
ytterligare sänkning av skattesatsen).
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Det finansiella målet i förslaget är 0,2 procent för kommande budgetår. Det är ett lågt
överskottsmål men måste ses mot bakgrund av pandemin. Det långsiktiga finansiella målet
är 1 procent av skatter bidrag och kommunalekonomisk utjämning.
Finansieringen av budgeten sker i huvudsak från skatteintäkter och statsbidrag, men även
vinster från exploateringsverksamheten. Skatteintäkterna, kommunalekonomisk utjämning
och bidrag beräknas öka med cirka 2 procent mot budgetår 2020. Ökningen beror främst på
ökades statsbidrag, utan dem har skattetillväxten varit nära 0 procent. Den budgeterade
kostnadsökningen är 3 procent, Socialnämnden erhåller en nettoökning med 5,9 procent
(inklusive avgiftsintäkter) och Utbildningsnämnden ett nettotillskott med 2,7 procent (inklusive
avgiftsintäkter).
Investeringsplanen uppgår till 545,9 miljoner kronor för perioden 2021-2024, investeringarna
i kommunens bolag ingår inte i detta. Planen innehåller investeringar i
exploateringsverksamheten med 193,4 miljoner kronor och innehåller en stor grad av
osäkerhet. Det är viktigt att förstå att stora dela av dessa investeringar ska återbetala sig i
exploateringsbidrag från exploatörer. Det är därför mer riktigt att mäta investeringsplanen
exklusive exploateringsinvesteringar, investeringar exklusive exploatering uppgår till 193
miljoner kronor.
Bruttosjälvfinansieringsgraden exklusive exploatering och finansiella investeringar, med fullt
nyttjad investeringsplan uppgår till cirka 63,5 procent. Det betyder att en något större andel
än tidigare år kommer lånefinansieras. Vidare är det troligt att investeringsnivån kommer
vara lägre än beslutad investeringsplan, historien visar att genomförandegraden för
investeringar är cirka 50 procent av olika skäl (både interna och externa orsaker). Det är inte
osannolikt att historien upprepar sig och då är bedömningen att
bruttosjälvfinansieringsgraden uppgår till cirka 85 procent för perioden.
Målen för budgeten och planperioden är sprugna ur Agenda 2030, vision 2025 och den
regionala utvecklingsstrategin. Målen är uppdelade i 4 fokusområden; Värde, Bo och trivas,
Växa och Värna. Tillsammans bildar de 11 mandatmål som har underliggande indikatorer
med målsättningar för att mäta måluppfyllelse.
Vidare har kommunfullmäktige ett antal specifika uppdrag till nämnderna med bland annat
krav på kostnadseffektiv förvaltningsorganisation med fokus på innovation och ny teknik för
att på lång sikt säkerställa en god kvalitet, kompetensförsörjning och effektiv förvaltning till
kommunens invånare.

Ekonomisk konsekvensanalys
Det långsiktiga finansiella målet enligt kommunfullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk
hushållning är 1 procent av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning, förslaget till
budget innehåller ett överskottsmål om 0,2 procent av skatter bidrag och
kommunalekonomisk utjämning. Bakgrunden till det lägre budgeterade resultatet är
coronapandemin som förväntas påverka skatteintäkterna negativt det närmaste året
samtidigt som det finns förväntningar om en återhämtning av Svensk ekonomi åren därefter.
Vidare anför Sveriges kommuner och regioner att den kommunala sektorn bör agera
procykliskt i sämre tider för att stimulera Svensk ekonomi. Denna budget innehåller både
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satsningar och krav på effektiviseringar, men framförallt uppfyller den kommunallagens krav
på god ekonomisk hushållning.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Övriga underlag för beslut
Bilaga: förslag till Mål och budget 2021 med planeringsramar för 2022-2024 för Knivsta
kommun.

Beslutet ska skickas till
Akten
Revisorerna
Ekonomikontoret

Daniel Lindqvist

Dan-Erik Pettersson

Kommundirektör

Ekonomichef
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Kommunens budget berör alla kommunens invånare och därmed barnen.
Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?
En budget innehåller alltid politiska prioriteringar och barnens behov har beaktats på
liknande sätt som övriga målgrupper. Information har inhämtats sakkunniga som deltagit i
budgetprocessen, dels från statistik och nyckeltal.

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.
Vid fördelning av kommunala skattemedel står alltid intressen mot varandra, men fördelning
av resurser måste vägas mot lagstiftning och politisk ambitionsnivå och budgeten bedöms
uppfylla rimlig grad av tilldelning till verksamheter riktade mot barn.

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.
Barns åsikter har representerats av politiken och kommunala tjänstemän som under
budgetprocessen påvisat behov, jämförelser och skillnader mellan olika verksamheter.

Mål och Budget 2021 samt
Planeringsramar 2022-2024 för
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige
september månad 2020

Inledning
För Knivsta.Nu är huvudfokus i budgetarbetet att se till att kommunens pengar används så de bäst svarar
mot kommuninvånarnas krav och behov av en god service. De invånarna som har de största behoven,
förskolebarn, gamla och utsatta medborgare med särskilda behov samt skolbarn ska få den största delen
av kakan.
Kommunens organisation ska anpassas efter de behov som finns i en växande kommun. Stort fokus ska
läggas på att arbeta så effektivt som möjligt för att invånarnas skattepengar används på ett ändamålsenligt
sätt.
För att det ska kunna ske måste kommunens olika verksamheter och politiker ständigt stå i en öppen
dialog med medborgarna i kommunen. Det är för dem som Knivsta kommun har bildats och finns till.
Den stora expansion som kommunen lovat i fyrspårsavtalet måste förhandlas ner till nivåer som är rimliga
för en kommun av Knivsta storlek. Nuvarande nivå med 15 000 nya bostäder fram till 2057 innebär att
Knivsta lovar att växa lika mycket som kommuner som Linköping och Norrköping med åtta gånger fler
invånare än Knivsta 19 000.
Vi är helt för fyra spår men vill se en lägre tillväxttakt i kommunen. Den måste anpassas till en nivå som
hållbar ekonomiskt. Sedan kommunen bildades den 1 januari 2003 har antalet invånare ökat från 12 586
till nära 19 000 invånare. Den innebär en befolkningsökning med 50 procent. Fyrspårsavtalets ökning på
mellan 170 och 190 procent är inte hållbar.
Knivsta.Nu har i budgeten dragit ned kostnaderna för exploatering och planering för en snabb utbyggnad
fram till 2035. Med tanke på den stora osäkerhet som råder om framtida spårdragning genom eller förbi
Knivsta samt att pengar saknas i den gällande nationella transportplanen för en nödvändig utbyggnad av
Uppsala Central, anser vi att planeringen för den utbyggnad som ska ske enligt avtalet kan sträckas framåt
några år. År 2022 kommer vi att veta mer om en eventuell ombyggnad av bangården i Uppsala. Utan en
sådan ombyggnad kommer inte den kapacitetshöjning från åtta till 14 tåg i timmen mellan Uppsala och
Stockholm som fyra spår till länsgränsen skulle ge.
Plan- och budget handlar till stor del om siffror. Ekonomi som ligger till grund för planeringen och
genomförandet av all den viktiga verksamhet som bedrivs i en kommun.
De ekonomiska förutsättningarna har förändrats kraftigt av den ekonomiska nedgång som vi och resten av
världen har drabbats av. I vår kommun arbetatar vi för att hålla nere kostnaderna och att framför allt lägga
fokus på våra kärnverksamheter.
Skattenivåns påverkan på en ekonomis tillväxtkraft är något som ofta debatteras mellan ekonomer,
politiker och andra. Knivsta.Nu avser att återställa skattehöjningen från 2019 genom en sänkning med 20
öre år 2021 och 50 öre år 2022.
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Att sätta ett lågt överskottsmål bäddar för ekonomiska problem under kommande budgetår. Det krävs
bara mindre budgetöverdrag eller oväntade kostnader på några miljoner för att hamna på minus i
bokslutet för 2021. Knivsta.Nu har ett resultat på strax över 8 miljoner kronor.
I det läge som råder är det viktig att de politiska partierna i Knivsta kan samarbeta. Knivsta.Nu är öppet
för samarbete med alla politiska partier som vill föra en ansvarsfull politik med Knivstas bästa i centrum.
För framtiden vill vi prioritera:
– En ekonomi i balans med ett minskat beroende av exploateringsintäkter. Det kräver att arbetet med
effektiviseringar av arbetsprocesser behöver fortsätta. Ökad digitalisering är ett viktigt inslag i detta.
– Hållbar utveckling enligt Agenda 2030 nedbruten till en tydlig kommunal agenda.
– En utvecklad medborgardialog. Ett lämplig nästa steg är att börja försök med medborgarbudget för att
öka medborgarnas delaktighet.

.
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Beslut
Mål och budget 2021 med planeringsramar 2022-2024 fastställs med följande innehåll:








Kommunövergripande mål med tillhörande fokusområden och direktiv.
Resultat- och balansräkning, med ett budgeterat resultat 2021 på 8,1 miljoner kronor.
Driftbudget och investeringsplan för kommunstyrelsen och nämnderna.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att omsätta befintliga lån när de förfaller, samt vid behov
låna upp till 100 miljoner kronor under 2021.
Borgensavgiften är år 2021 0,30 procent för kommunala bolag.
Skattesatsen för 2021 är 21,41 procent.
Plan för reglering av negativt balanskravsresultat 2018.
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Styr- och ledningsprocess i Knivsta kommun
Inledning
Beslut om mål och budget fattats i september enligt den reviderade tidplanen för framtagande av
mål och budget 2021. Syftet med ett beslut under hösten är att möjliggöra en bredare och djupare
förankringsprocess under våren/sommaren samt att använda de senaste skatteprognoserna för
ökad träffsäkerhet i skatteintäkter i en osäker omvärld.
Nedanstående figur åskådliggör tidplan för styr- och ledningsprocessen i kommunen.

Resursfördelningen från kommunfullmäktige till nämnder sker i form av ersättning,
kommunbidrag. Mål och uppdrag är baserade på ekonomiskt utrymme, demografisk utveckling
och prioriteringar. Om förändringar i omvärlden påkallar behov av ändring av budget finns
möjlighet att göra revideringar av mål och budget.
Dialog, delaktighet och helhetssyn utgör grundpelarna för det övergripande arbetet med
styrningen. Dialogen är nödvändig för att skapa en gemensam bild av nuläge och framtida önskat
läge, delaktigheten för att åstadkomma förankring i alla led och helhetssynen för att alla nämnder
och bolag i sin verksamhetsplanering även ska ta ansvar för den samlade kommunala
verksamhetens utveckling utöver den egna verksamhetens behov och intressen.
Ovanstående bild illustrerar att under första halvåret ligger gemensamma underlag till grund för
planering och politiska beslut. Det andra halvåret medger möjlighet till fördjupad utveckling och
utvärdering i syfte att påverka kommande års process.
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Budgetprocessen startade i oktober 2019 med en omvärldsdag tillsammans med Region Uppsala
och övriga länets kommuner, därefter tog kommunens egen budgetprocess vid med start vid
årsskiftet 19/20.
Budgetdagen har verksamhetsfokus med koppling till frågeställningar som; vad är nuläget?
(resultat), vilka är utmaningarna (trender, volymförändringar, lagstiftning)? Den andra dagen har
fokus på nyckeltal, statistik och ekonomiska förutsättningar. Detta tillsammans ska ge politiken
uppslag och bidra till politikens arbete med kommunfullmäktiges mål och uppdrag, ägardirektiv
till bolagen, samt möjliggöra en god prioritering av kommunens skatteintäkter.
Kommunstyrelsen tog ett inriktningsbeslut om ekonomiska ramar för den fortsatta dialogen i
februari 2020, nämnderna lämnade sedermera synpunkter och konsekvensbeskrivningar på
inriktningsbeslutet. De ekonomiska förutsättningarna i inriktningsbeslutet var mycket utmanande
och därför gavs ett ytterligare uppdrag till nämnderna att lämna förslag på möjliga åtgärder för
skapa utrymme för omprioriteringar etc.
I maj månad genomfördes en dialog mellan kommunstyrelse och nämnder, där respektive
nämndsordförande och förvaltningschef fick möjlighet att presentera och fördjupa sig i de
utmaningar som beskrivs i synpunkter och konsekvensbeskrivningar för kommunstyrelsen.
Detta har sedan blivit input till politiska prioriteringar i det skarpa mål och budgetförslaget. Mål
och budget 2021 beslutas av kommunfullmäktige i september 2020.
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Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2019 - 2022
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Politisk organisation
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Agenda 2030, omvärlden och utmaningar för Uppsala län
Agenda 2030
Agenda 2030 är en internationell agenda för förändring mot ett hållbart samhälle. Under agendan
finns 17 olika mål med delmål för en hållbar framtid. Sverige har som mål att vara ledande i
genomförandet av agendan. Knivsta kommun ska tillhöra de kommuner som tar ansvar för det
genomförandet.
Kommunstyrelsen har under 2019 fattat beslut om att Agenda 2030 ska vara grunden i
kommunens styr- och ledningssystem och att kommunens hållbarhetsarbete ska samlas och
organiseras under Agenda 2030. Att involvera näringsliv och civilsamhälle i arbetet med
Agendan är även det beslutat av kommunstyrelsen.
Kommunens invånare ska ges information och en utbildning i Agenda 2030 för alla anställda och
alla politiker planeras att hållas under 2020 så att kommunen under 2021 ska kunna
implementera den ännu tydligare i sina verksamheter. Förvaltningens styrsystem, Stratsys,
kommer att vara en god hjälp för förvaltningen i att följa upp detta arbete och alla nämnder
kommer genom sina verksamhetsplaner att styra och utvärdera arbetet med Agenda 2030.
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Medborgardialoger
Förutom det redan 2019 startade ”Knivstarådet”, i vilket flera hundra Knivstabor deltar,
utvecklar vi medborgardialogen med fler dialogformer. Det senaste är ”Ungdomsappen” som
redan varit i gång en tid och skapat ett stort intresse Knivstas ungdomar och hos kommunens
skolor. Knivstaborna är också duktiga på att använda ”Knivstaförslaget” för att komma med
intressanta förslag till att förbättra kommunen för unga som äldre medborgare.
Förutom dessa digitala möten med kommunens medborgare har kommunalråden träffat ett antal
högstadieelever och tagit del av deras spännande idéer för ett attraktivare framtida Knivsta. Det
är något vi avser att utveckla ytterligare.
Parallellt med nämnda former av dialoger med Knivstas medborgare har synpunkter på
kommande nybyggnation via samråd och granskningar förbättrat förslag till nya bostäder, parker
och verksamhetslokaler. Svaren visar på ett stort engagemang att skapa trivsamma miljöer för
boende och samvaro.
På grund av den pågående pandemin har de fysiska träffarna med SKR:s nätverk för
medborgardialog ställts in. Men dialogen fortsätter i digital form och utbytet av erfarenheter med
deltagande kommuner fortsätter.
I Knivsta vet vi att det finns mycket kompetens bland våra medborgare som genom deltagande i
olika dialogformer bidrar till bättre beslut i flera av de viktiga frågor vi har framför oss. Därför
kommer vi fortsätta med dialogformer som fysiska möten, digitala enkäter eller medborgarråd,
beroende på frågans art.
Då det ständigt flyttar in nya medborgare i kommunen kommer vi satsa mer på att kontinuerligt
informera om de olika dialogformerna, för att ge fler möjlighet att delta i medborgardialoger och
därmed öka engagemanget ytterligare.
En föränderlig omvärld
Utvecklingen i världen kan beskrivas som genuint osäker och ger upphov till ett antal globala
samhällsutmaningar. De är utgångspunkt för FN:s hållbarhetsmål, EU:s strategier och den
nationella politiken, där demografisk utveckling, globalisering, klimat, miljö och energi samt
social sammanhållning särskilt lyfts fram. Alla människor, företag, stater och regioner påverkas
av dessa samhällsutmaningar och har ett ansvar att hantera dem. Det globala hänger ihop med
det lokala. I detta avsnitt beskrivs de globala utmaningarna kortfattat, tillsammans med några
centrala frågor som den regionala utvecklingsstrategin behöver hantera. Därefter sammanfattas
regionens nuläge, dess styrkor och svagheter, vilket landar i tre övergripande utmaningar för vårt
län.
Världen knyts samman och allt hänger ihop
Den starkaste utvecklingskraften sedan andra världskriget kommer ur den snabba globalisering
som inneburit ett paradigmskifte i hur människor rör sig, företag agerar och samhällen fungerar.
Globaliseringen drivs av en snabb teknikutveckling, i synnerhet av framväxten av internet, och
sammanlänkade ekonomier. Världens befolkning växer från 7,4 miljarder till omkring 10
miljarder år 2050. På många sätt har världen aldrig haft det bättre. En miljard människor har lyfts
ur fattigdom under de två senaste decennierna och den ekonomiska utvecklingen har stärkts.
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Städerna växer
En trend som stärks av globaliseringen är urbaniseringen – att människor bor och arbetar i allt
större städer. I början av 2010-talet bor hälften av alla människor i städer. År 2030 beräknas
andelen öka till 70 procent. I städerna genereras mer än 80 procent av global BNP. Där finns ett
brett utbud av arbetstillfällen och arbetskraft. Stadstillväxten erbjuder möjligheter att skapa
smarta, hållbara samhällen och städer, med hållbara transportlösningar och energieffektiva
byggnader, och införa ny teknik. Många städer lider dock av stora sociala problem, trängsel och
miljöförstöring, som måste hanteras för att värna människor och natur.
Tekniken och digitaliseringen utvecklas snabbt
Digitaliseringen av samhället och teknikutveckling har förändrat tillvaron för människor och
företag i hela världen på oerhört kort tid. Tekniken kommer att ta stora steg framåt och nya
innovationer lär förändra vårt beteende och få dramatiska konsekvenser för staters, näringslivets
och individers sammankoppling, produktivitet, effektivitet, ekonomisk tillväxt och
sysselsättning.
Digitalisering, smarta telefoner, nya betalningslösningar och innovation stödjer framväxten av
nya, revolutionerande affärsmodeller. Ett synligt resultat är en ökad konkurrens, liksom en lokal
och global delningsekonomi som gör underutnyttjade resurser tillgängliga för fler.
Klimatet förändras och miljön hotas
Den snabba globaliseringen, växande ekonomier och ökat välstånd sedan 1950-talet har fått och
kommer att få stora konsekvenser på jordens klimat och ekosystem. Bara några graders högre
medeltemperatur medför allvarliga konsekvenser för kommande generationers
livsförutsättningar. Oförutsedda effekter uppstår, som riskerar att tippa över utvecklingen i en
oönskad riktning, bortom människans kontroll. Det krävs en smart och innovationsdriven
utveckling som genererar ekonomiskt värde, mänskligt välbefinnande och anpassning till de
ramar planeten och miljön sätter. Den svenska ambitionen är att vara internationellt ledande i
arbetet med att nå en hållbar utveckling och bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer,
som visar vägen till hur minskade utsläpp kan kombineras med ekonomisk tillväxt, jobb och
välstånd.
Konflikterna och de sociala spänningarna ökar
Historiskt sett pågår få väpnade konflikter i världen, även om antalet har ökat något under senare
år. Flera av konflikterna får konsekvenser långt utanför de direkt berörda länderna. En ökad
efterfrågan och konkurrens om sinande naturresurser, vatten och livsmedel väntas ge upphov till
fler konflikter. De flyktingströmmar som uppstått under senare tid är sannolikt bara början på en
större folkvandring som kan komma att pågå i många år framåt. Nationellt riskerar missnöje,
orättvisor och utanförskap skapa sociala spänningar som kan följas av främlingsrädsla och
minskad tillit i samhället.
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Befolkningen växer och andelen äldre ökar
Förändringar i befolkningens sammansättning har stor betydelse för de offentliga
välfärdssystemen. Enligt den senaste långtidsutredningen beräknas Sveriges befolkning öka med
3 miljoner invånare fram till år 2060.
Utifrån senare års invandring och befolkningsökning bedöms Uppsala län passera 500 000
invånare omkring år 2050. Under kommande decennier har Sverige stora demografiska
utmaningar, med minskande arbetskraft och vikande skatteunderlag. Den ökade livslängden
innebär att andelen äldre ökar snabbt, vilket på sikt ökar kostnaderna för vård och omsorg, även
om äldre människor kommer att vara friska längre än gårdagens.
Den globala konkurrensen ökar och den ekonomiska geografin förändras
Konkurrensen mellan länder, regioner och företag hårdnar, samtidigt som behovet av samarbete
ökar. De mest framgångsrika platserna i denna nya ekonomiska geografi lyckas locka till sig
investerare, besökare och invånare med de bästa förutsättningarna för hållbar ekonomisk
utveckling och jobbskapande. All utveckling är global och lokal, allt hänger ihop lokalt.
Administrativa gränser luckras upp och människor och företag verkar i allt större arbetsmarknadsregioner, vilket i sin tur genererar högre ekonomisk tillväxt och sysselsättning än i
mindre regioner.
En framgångsrik region med potential
De senaste åren kan Uppsala län uppvisa en, i jämförelse med andra svenska regioner, stark
utveckling. Flera indikatorer pekar på att länet är attraktivt för både företag och individer att bo
och verka i. Länet har en stark sysselsättnings- och befolkningsutveckling, vilket tillsammans
med ett positivt födelsetal gör området till det snabbast växande i landet vid sidan av Stockholm.
Länet har bland landets lägsta arbetslöshet, även om den skiftar mycket mellan kommuner och
mellan olika grupper, där utlandsfödda, funktionsnedsatta och ungdomar som hoppar av
gymnasieskolan har mycket svårt att komma in på arbetsmarknaden. Länets samlade förmåga till
förnyelse och innovation ligger enligt flera mätningar i toppskiktet för riket. Näringslivet har en
god internationell konkurrenskraft, med en väl utvecklad basindustri och framstående
framtidsbranscher som Life science, Tech, gröna näringar, energiteknik och avancerade material
– från pulverstål till nano-partiklar. Besöksnäringen ökar i omsättning, liksom servicesektorn,
och många nya bolag växer fram. Detta, tillsammans med ett starkt regionalt företags- och
innovationsstöd, en diversifierad arbetsmarknad och närhet till ett antal statliga myndigheter, har
bidragit till att regionen klarar konjunktursvängningar bättre än flera andra svenska regioner.
Länet ingår i Stockholm–Mälarregionen – en av Europas snabbast växande – och har en stark
tradition av kunskap, kultur och kompetens. Inte minst tack vare Uppsala universitet och
Sveriges lantbruksuniversitet, där forskning, utbildning och samverkan främjar kunskap,
demokrati och samhällsutveckling. Det geografiska läget i Stockholm–Mälarregionen, närheten
till Arlanda och väl utbyggd kollektivtrafik ger god tillgänglighet inom och mellan regionerna.
Länet präglas av närhet och består av åtta kommuner med stor landsbygd, attraktiva tätorter och
Uppsala stad som geografiskt nav. Det finns en mångfald av natur- och kulturmiljöer, med
kusten, Mälaren, Dalälven och livsmiljöer som attraherar fler invånare.
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Trots att Uppsala län kan uppvisa en stark historisk utveckling finns det områden som behöver
utvecklas och stärkas. Det handlar exempelvis om att möta efterfrågan på bostäder, livsmedel
och upplevelser, öka kapaciteten inom mjuk och hård infrastruktur samt koppla länet till den
växande huvudstads-regionen. På det sociala området gäller det att minska arbetslösheten,
förbättra folkhälsan och utjämna skillnaderna mellan olika grupper och mellan länets kommuner.
Tre utmaningar för Uppsala län
Genomgången av länets styrkor och svagheter, kombinerat med hot och möjligheter från
omvärlden, kan summeras i tre övergripande utmaningar för Uppsala län.




Att fortsätta växa och vara en tillgänglig region i ett större sammanhang, som erbjuder
trygga och stimulerande livsmiljöer och bostäder efter behov, samt minskar
miljöbelastningen.
Att vara en hållbar och nyskapande region som ger förutsättningar för ett växande
arbetsliv och värdeskapande företag i en världsledande miljö för innovation, kreativitet
och kompetens.
Att vara en öppen och attraktiv region som genom god ekonomisk bärkraft bidrar till att
invånarna kan leva ett gott liv, med hög kompetens, god hälsa och delaktighet i samhälle
och arbetsliv.
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Ekonomisk utblick
Ekonomirapporten från Sveriges kommuner och Regioner (SKR) maj 2020 andas till stora delar
osäkerhet. Tidigare år har mycket fokus legat på offentlig sektors krav på omställning till digitala
arbetssätt och processer, då andelen förvärvsarbetande i framtiden kommer bli lägre vilket i sin
tur innebär att arbetskraftsutbudet kommer minska men även lägre skatteintäkter när färre ska
försörja fler. Från mars 2020 har allt fokus skiftat till pandemin Covid19 och dess
följdverkningar där utgången är mycket osäker, helt säkert är det att pandemin innebär en lägre
aktivitet i samhällsekonomin framöver vilket säkert kommer aktualisera frågan om
omställningen till digitala arbetssätt och processer igen.
Internationell konjunktur
BNP tillväxt internationellt SKR, maj 2020
2017

2018

2019

2020

2021

USA

2,2

2,9

2,3

– 3,5

4,1

Kina

6,8

6,6

6,1

0,8

9,4

EU

2,6

2,0

1,2

– 5,1

3,2

Världen

3,8

3,6

2,9

– 3,6

4,4

Världsekonomin upplever en exceptionellt snabb konjunkturnedgång i samband med Corona
pandemin. På global nivå har produktionen fallit brant, liksom inkomster och sysselsättning.
Efterfrågekollapsen sker mer eller mindre parallellt för det stora flertalet av länder och regioner.
Utvecklingen våren 2020 är helt unik, osäkerhetsfaktorerna är så pass många och stora att det i
nuläget inte är möjligt att göra sedvanliga konjunkturprognoser. Dock var det klart innan
pandemin att världsekonomi började tappa fart, med handelskonflikter (USA-Kina), Brexit etc. I
Europa är de svaga offentliga finanserna i flera länder ett allvarligt problem. På flera håll var den
offentliga skuldsättningen väldigt hög innan pandemin, en hög skuldsättning minskar
handlingsutrymmet vid en ekonomisk sättning vilket vi nu ser.
Det som är tydligt är att vi genomgår en recession, det vill säga att ekonomierna krymper. Trots
ett antagande om återhämtning under det andra halvåret 2020 beräknas ett jätteras för global
BNP helåret 2020. Global BNP förutsätts 2020 bli mer än 3 procent lägre än 2019. Under kvartal
två i år kommer ett BNP-fall synas som är större än vid finanskrisen och större än vad som
tidigare uppmätts i modern tid.
Den globala konjunkturen kan dock bli ännu svagare. BNP-statistik för andra länder visar ett
betydligt svagare första kvartal än vad som tidigare var beräknat. Det är därtill tänkbart att
detsamma gäller också för det andra kvartalet, som antas rymma merparten av den globala
nedgången. Scenariot bygger därmed på vad som kan vara en överskattning av
omvärldskonjunkturen under det första halvåret av 2020. Helåret 2020 riskerar således att bli
svagare än vad SKR antagit; enkom som följd av den utveckling som nu mestadels ligger bakom
oss.
Svensk konjunktur
Liksom omvärlden så förväntas svensk ekonomi påverkas av pandemin kraftigt. BNP kommer
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minska under 2020 för att åter växa igen från 2021. En ovanligt snabb uppgång för
arbetslösheten väntar och en djup lågkonjunktur är ett faktum. I scenariot för samhällsekonomin
antas produktion och sysselsättning i Sverige dock vända upp under andra halvåret i år. Men
lågkonjunkturen förutsätts kvarstå ända till 2023.
Den minskning som antas ske för svensk BNP under andra kvartalet är större (– 6 procent) än
den skarpaste kvartalsnedgång som uppmättes vid finanskrisen (– 4,2 procent; kvartal fyra
2008). Störst nedgång antas ske för exporten och hushållens konsumtion, men det antas även en
betydande nedgång för investeringar. Precis som för BNP förväntas en skarp nedgång i
sysselsättningen framförallt ske under det andra kvartalet.
Scenariot utgår dock från en snar och betydande återhämtning: både under kvartal tre och fyra
antas sysselsättning och produktion snabbt vända upp. Trots den snabba vändningen kommer det
att ta tid att nå upp till nivåer som rådde innan kollapsen. Ett lågt resursutnyttjande möjliggör
hög tillväxt kommande år, men den djupa lågkonjunktur som nu drabbar svensk ekonomi antas
fortgå i flera år. Inte förrän 2023 förutsätts arbetsmarknadskonjunkturen nå ett balanserat läge.
Någon stor nedgång i arbetskraften, parallellt med nedgången för antalet sysselsatta, antas inte
ske. Arbetskraftsdeltagandet antas istället förbli tämligen högt, men med eftersläpning sjunka i
kölvattnet av vikande sysselsättning. Den skarpa nedgång i sysselsättningen som beräknas ske i
år medför att andelen arbetslösa stiger med cirka 2 procentenheter. Andelen arbetslösa antas
kvarstå på cirka nio procent nästa år.
Den skarpa nedgången i BNP beror för ovanlighetens skull på ett betydande fall för hushållens
konsumtionsutgifter. Framförallt är det konsumtionen av tjänster som drabbats på bred front. På
kortare sikt antas konsumtionen begränsas, dels då utbudet temporärt har tagit skada – det vill
säga att vissa typer av tjänster inte finns att tillgå – dels då det sannolikt dröjer något innan
hushållens konsumtionsbeteende normaliseras. Detta antas dock endast i mindre grad medföra en
bestående dämpning. Förutsättningarna för en rejäl konsumtionsrekyl förutsätts vara tämligen
goda när väl möjligheterna för handel och resande återställs. När väl sysselsättning och
inkomster vänder upp finns emellertid risken för en ihållande högre sparbenägenhet, om
tillförsikten hos hushåll inte återställts. Avgörande för utvecklingen blir således dels
arbetsmarknadskonjunkturen, dels hushållens framtidstro.
En rad av år med låg inflation väntar. Såväl KPIF- som KPI-inflationen beräknas bli 0,7 procent
i år. I hög grad följer dessa låga tal av raset i oljepriset. Rensat för energikomponenten (el- och
bensinpriser) skulle inflationen i år vara 0,7 procentenheter högre. Ett större bidrag till
inflationen än normalt har antagits för livsmedelspriserna 2020 men inflationen beräknas vara
låg i flera år, trots ett omslag i bidraget från energipriserna. Nedjusterade inflationsförväntningar
samt ett ihållande svagt kostnadstryck antas bli avgörande. Utsikterna är dock onekligen osäkra.
Man kan tänka sig en utveckling mot stigande inflation framöver; givet stagnerande
produktion/utbud, bestående transport- och handelshinder; att de stora stimulanserna världen
över snarast ger en impuls till inflationen.
Penningpolitik ansvarar Riksbanken för, under året förväntar sig SKR att reporäntan kommer
sänkas återigen ned till -0,50 procent. Effekten av denna sänkning bedöms som låg för
företagens investeringar och privat konsumtion. Dock kan det få en påverkan på kronkursen.
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Även om det finns problem och utmaningar i den svenska ekonomin syns inget generellt
problem med strukturellt svag konkurrenskraft. De offentliga finanserna är därtill starka, mycket
starka till och med – om man specifikt utgår från offentlig skuldsättning och jämför med andra
länder. Men den svenska ekonomins beroende av omvärlden är högt. Och risken för en svagare
omvärldskonjunktur är uppenbar.
För sex månader sedan talade alla om ”Brexit”, en rad geopolitiska spänningar samt försämrade
förutsättningar för det internationella handelsutbudet. Dessa risker och utmaningar, som syntes
före pandemin, har dock inte alls försvunnit. Och som SKR tidigare framhållit tenderar
strukturella problem att ”flyta upp till ytan”, i värsta fall utlösa en kris, när konjunkturen
försvagas.
Risken finns att stigande förluster och kreditförluster hos företag och banker eskalerar till den
punk, att en regelrätt finanskris närmar sig, att likviditetsproblem alltmer övergår i
solvensproblem – för hushåll, företag och stater. Riskpremier kan stiga och likviditetsproblem
kan hota delar av finansmarknaden. Inte minst finns risken för en stigande press på länder med
svaga statsfinanser och att exempelvis spänningarna inom eurozonen åter ökar. Att rädda
företagen handlar alltså dels om att rädda jobben, dels om att rädda det finansiella systemet.
Nyckeltal för den svenska ekonomin SKR, maj 2020
2018

2019

2020

2021

2022

2023

BNP*

2,2

1,2

– 3,9

3,4

3,5

3,1

Hushållens konsumtion

1,7

1,2

– 2,0

3,3

3,3

3,5

Relativ arbetslöshet

6,3

6,8

8,9

8,9

8,3

7,6

Timlön, nationalräkenskaperna

2,8

3,9

2,6

2,2

2,7

2,8

Timlön, konjunkturlönestatistiken

2,5

2,6

2,3

2,2

2,7

2,8

Konsumentpris, KPIF

2,1

1,7

0,7

1,0

1,7

2,0

Konsumentpris, KPI

2,0

1,8

0,7

1,0

1,9

2,4

*) Kalenderkorrigerad utveckling

Kommunernas ekonomi
Kommunernas resultat efter finansiella poster uppgick till 17,1 miljarder kronor 2019, vilket är
nästan 3 miljarder mer än året dessförinnan. Samtidigt var det knappt 70 kommuner som
redovisade underskott. Det starkare resultatet beror till viss del på nya redovisningsregler som
innebär att orealiserade finansiella vinster räknas in. Men det beror också på att kostnaderna,
räknat i fasta priser, minskade för första gången på 15 år till följd av anpassningar inför en
kommande ansträngd ekonomi.
För innevarande år är det svårt att ge samlad bild över ekonomiska effekterna av
Coronapandemin. Den verksamhet som allra tydligast berörs av coronaviruset är äldreomsorgen
och i viss mån funktionshinderomsorgen. En hög sjukfrånvaro har ökat behoven av personal och
stora ansträngningar har krävts för att klara bemanningen. Eftersom som staten beslutat att stå för
sjukersättningen under de första 14 sjukdagarna under fyra månader, innebär det en stor
besparing som handlar om miljardbelopp för kommunerna. Vidare har kommunerna
merkostnader för omställning av lokaler, ett utökat antal korttidsplatser och skyddsutrustning.
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Det ekonomiska biståndet kommer att öka till följd av att arbetslösheten stiger snabbt och många
kommer inte att vara kvalificerade till den inkomstrelaterade arbetslöshetsersättningen. SKR
bedömer att det utbetalda biståndet kommer att öka med mellan 15 och 20 procent 2020, och
med ytterligare mellan 5 och 10 procent under 2021.
Under förutsättning att staten täcker merkostnader för hanteringen av Coronapandemin inom
vård och omsorg räknar SKR med att kommunernas överskott för 2020 landar på cirka 13
miljarder kronor. För 2021 är bedömningen att det krävs 3,2 miljarder kronor i åtgärder eller
ökade statsbidrag för att kommunerna ska klara ett resultat på 1 procent som andel av skatter och
statsbidrag (vilket är en sänkning av överskottsmålet från 2 procent). Det förutsätter att
kostnaderna ökar i takt med befolkningen, något som kan bli svårt med tanke på risken för ökade
sociala behov (post-corona). Det är dock tydligt att både investeringstakten och
kostnadsökningarna har dämpats vilket kommer få en positiv ekonomisk effekt.
Den minskade sysselsättningen kommer påverka skatteunderlagsutvecklingen genom lägre
skattetillväxt än tidigare prognoser. För 2020 är utvecklingen i nominell tillväxt nere på under 1
procent, realt är utvecklingen negativ (-0,6 procent), under 2021 väntas skatteunderlaget växa när
samhällena återgår till ett mer normalt läge.
Olika skatteunderlagsprognoser, SKR maj 2020
2018

2019

2020

2021

2022

2023

SKR, maj

3,6

2,2

0,9

3,5

3,7

3,8

Regering, apr

3,9

2,0

1,8

3,9

3,5

4,5

ESV, mars

3,6

2,9

2,3

3,2

3,1

3,0

SKR, maj Real ökning

1,1

1,1

– 0,6

1,5

1,7

1,2

Den årliga förändringen av kostnaderna i fasta priser kallas också verksamhetens
volymförändring. Volymförändring utgörs alltså av skillnaden mellan förändring i löpande pris
och prisförändringar på arbetskraft (löneökningar) och annan förbrukning. I tabellen nedan
redovisas SKR senaste bedömning av prisförändringar under perioden 2018–2023. Syftet med
uppgifterna är att göra det möjligt för kommuner att räkna om från löpande till fasta priser, till
exempel i budgetarbetet.
För 2021 är det beräknade kostnadstrycket 2 procent vilket är en låg kostnadsökning sett över
tid, senaste åren har den varit närmare 3 procent årligen. Utöver kostnadstrycket finns även en
volym och kvalitetsökning att förhålla sig till, den beräknas uppgå till cirka 1 procent årligen.
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV), SKR maj 2020
2018

2019

2020

2021

2022

2023

Arbetskraftskostnader

3,2

2,6

2,1

2,2

1,7

2,7

Övrig förbrukning

2,5

2,8

1,4

1,5

2,1

2,3

Sammanvägd prisändring

2,9

2,6

1,9

2,0

1,8

2,6
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Ekonomisk långtidsprognos för Knivsta kommun
Osäkerheten i en långsiktig ekonomisk prognos blir större under rådande omständigheter.
Långsiktiga beräkningar av den finansiella situationen i kommunen vid olika scenarion kan dock
även fortsatt fungera som underlag för diskussioner rörande prioriteringar och ambitioner i
kommunen. Frågor som den långsiktiga analysen berör och delvis ger svar på är exempelvis; Hur
ser Knivstas ekonomiska förutsättningar ut på lång sikt? Behöver skatten höjas eller bibehållas
för att klara ökade kostnader och möta medborgarnas behov av och krav på service? Vilka
effektiviseringskrav ställs för en ekonomi i balans? Hur påverkar befolkningstillväxten
ekonomin? Vad blir konsekvenserna av liggande investeringsplan? Med lång sikt avses i det här
sammanhanget den närmaste åttaårsperioden, det vill säga fram till och med år 2027 (så långt
fram som SKR:s modellverktyg för skatter och bidrag sträcker sig). Den långsiktiga prognosen
utgår från delvis andra antaganden än budgetramarna under planeringsperioden 2021-2024.
Demografisk utveckling
Befolkningstillväxten påverkar i hög grad både kommunens intäkter i form av skatter och
kommunalekonomisk utjämning och kostnader för den verksamhet som bedrivs. Det gäller både
den nationella befolkningsutvecklingen och kommunens egen utveckling.
Intäkterna från skatter och utjämning bestäms bland annat av befolkningsutvecklingen i
kommunen, men även av hur sammansättningen av rikets befolkning förändras. Intäkterna ökar
vid befolkningstillväxt oberoende av invånarnas ålder och inkomst då skillnader till största delen
justeras via inkomstutjämningen. Försörjningsbördan i Sverige ökar framöver då antalet äldre i
förhållande till personer i arbetsför ålder ökar. Intäktsmässigt påverkas kommunen genom en
omfördelning till kommuner med en hög andel äldre via kostnadsutjämningen. På kostnadssidan
är det främst utvecklingen för de specifika åldersgrupper som kommunens olika verksamheter
främst vänder sig till som påverkar.
Knivsta kommuns vision är att folkmängden ska ligga mellan 20 000 - 25 000 invånare år 2025.
Enligt den senaste befolkningsprognosen, som återigen är nedreviderad, kommer visionen att
uppnås och befolkningen beräknas ligga närmare mitten av spannet - på ca 21 450 personer - år
2025. För att nå dit behöver kommunen växa med i genomsnitt 2,4 procent per år kommande år,
vilket är lägre än den genomsnittliga tillväxttakten i Knivsta den senaste femårsperioden trots
den lägsta tillväxten sedan kommunstarten under 2019. 2019 stod inga större byggnationsprojekt
klara för inflyttning och dessutom sågs sjunkande födelsetal samt en ökande utflyttning.
Befolkningsprognosen bygger på byggnationsplaner i kommunen samt historisk statistik över inoch utflyttningsmönster, födelsetal och dödsrisker för kommunen och riket.
Befolkningsökningen i kommunen beror på inflyttningsnettot, men även ett hittills positivt
födelsenetto, det vill säga skillnaden mellan antal födda och antal döda. För att prognosen ska
uppnås krävs att byggnationsplanerna blir verklighet och en osäkerhet finns alltid i prognoser,
även hur befolkningsstrukturen kommer att påverkas om en större andel av bostadsbeståndet
består av lägenheter.
Diagrammet nedan visar kommunens befolkningsutveckling sedan kommunstarten samt
befolkningsprognosen till och med 2027.
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Diagram befolkningsutveckling 2002-2019 och befolkningsprognos 2020-2027

Långtidsprognos för intäkter
När det kommer till kommunernas intäkter är skattesatsen den uppenbart påverkbara faktorn.
Skattesatsen höjdes med 70 öre 2019 och i planen ligger en successiv sänkning till ursprunglig
nivå inom innevarande mandatperiod med 20 öre 2021 (motsvarande omkring 10 miljoner
kronor) och ytterligare 50 öre 2022 (motsvarande omkring 25 miljoner kronor). Trots sänkningen
beräknas skatteintäkterna ha ökat med 300 miljoner kronor 2027 jämfört med 2021.
Intäkterna från utjämningssystemet är en stor del av kommunens ekonomi. Inkomstutjämningen
ligger på omkring 30 miljoner kronor 2021 och ökar sedan successivt till drygt 90 miljoner
kronor 2027. Kostnadsutjämningen minskar i stället från ca 45 miljoner kronor till ca 20 miljoner
kronor. I den långsiktiga prognosen ligger till skillnad från i de ordinarie budgetramarna en
värdesäkring av de generella statsbidragen till 75 procent. Någon värdesäkring till dagens nivå
inte är garanterad, men på lång sikt är antagandet att en värdesäkring enligt historiskt mönster
kommer att ske.
Övriga intäkter består av statsbidrag avseende maxtaxa, finansiella nettointäkter (bland annat
utdelningar från de kommunala bolagen, dessa har lagts på det historiska genomsnittet på 7
miljoner kronor per år under den senare delen av perioden) och eventuella exploateringsvinster.
Avgiftsintäkter för barn- och äldreomsorg har flyttats till nämnderna. Totalt sett minskar
kommunens intäkter med 1,1 procent per år 2021 och 2022 i och med flytt av avgiftsintäkterna
till nämnderna samt sänkningen av exploateringsvinsten och ökar därefter med i genomsnitt 4,6
procent per år till en nivå på drygt 1,5 miljarder kronor.
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Diagram intäkter 2021-2027, tkr

Långtidsprognos för driftkostnader
Mot intäkterna ställs en beräkning av kommunens framtida kostnader. Kostnadstrycket utgörs
främst av lönehöjningar, hyresuppräkningar och tillkommande hyror (egen regi), ökade utgifter
för entreprenader (extern utförare), inflation, det demografiska trycket samt politiska ambitioner.
Den framtida efterfrågan på kommunal verksamhet kan uppskattas genom en demografisk
framskrivning, givet befolkningsutvecklingen och ett konstant utnyttjandemönster av
kommunens tjänster, det vill säga vid oförändrade servicenivåer, inskrivningsnivåer, antal
timmar i förskolan för barn till föräldralediga etc. Vid en sådan framskrivning av
nämndkostnaderna ser kommunen framför sig en kostnadsminskning på 0,3 procent 2021 och
därefter kostnadsökningar om 3,2 procent per år till en nivå på drygt 1,5 miljarder kronor 2027
(inklusive KS:s ofördelade potter, exkl. arbetsgivaravgifter och pensionskostnader).
Minskningen 2021 beror delvis på flytten av avgiftsintäkter för barn- och äldreomsorg, då
nämndernas kommunbidrag visas netto efter avgiftsintäkter.
För perioden 2021-2024 har samma indexering använts som i liggande Mål och budget. SKR
bedömer att pris- och löneförändringar i kommunal sektor 2024 kommer att uppgå till 2,6
procent och denna utveckling används för nämndernas kostnadsuppräkning i framskrivningen
från och med 2025. Nämndernas effektiviseringsbeting har inte utökats ytterligare efter 2022.
Diagram kostnader, inkl. arbetsgivaravgifter etcetera, 2021-2027, tkr
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Kommunernas kostnader har dock historisk sett ofta ökat snabbare än vad som varit motiverat av
demografin samt kostnadstrycket i form av löneökningar och inflation. Trots detta finns det i
riket en allmän uppfattning hos invånarna om att vi lägger mindre pengar på välfärd idag än
tidigare. Det har handlat om ambitionshöjningar både från kommunernas sida och från statens,
att kraven på tjänsternas innehåll ökat (exempelvis när det kommer till lokaler, personalens
utbildning, teknisk utrustning mm) samt att inskrivningsgraden i exempelvis förskola och
fritidshem har ökat. Detta kan även i framtiden komma att driva upp kostnaderna ytterligare. Om
volymuppräkning skedde för fler verksamheter såsom kultur och fritid, vuxenutbildning och
individ- och familjeomsorg skulle kostnadsutvecklingen tillta.
Långtidsprognos för resultat
I grundscenariot, som byggts upp utifrån ett antagande om att exploateringsvinster budgeteras till
1 procent av skatter och bidrag, konstateras svaga resultat under 2022-2025 och därefter en
återgång till positiva resultat. Gapet mellan intäkter och kostnader innebär att kommunen inte
fullt ut finansierar det demografiska trycket och löne-och prisuppräkning och inte heller uppnår
överskottsmålet på 1 procent.
RKR:s översyn av rekommendationerna gällande redovisning av exploateringsvinster i
kommunala budgetar har aktualiserat frågan om exploateringsvinster helt ska undantas i
balanskravsresultaten.
Tabell långsiktig resultatprognos för Knivsta kommun 2021 - 2027, tkr
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Resultat, tkr

8 100

– 33 900

– 23 356

- 12 744

- 3 400

11 214

18 122

Överskottsmål 1 %

11 693

11 889

12 386

12 914

13 593

14 368

15 062

Effektiviseringskrav, tkr

8 908

45 789

35 742

25 658

16 993

3 154

– 3 060

Resultatet jämförs med en nivå på 1 % överskott och skillnaden däremellan utgör
effektiviseringskravet alternativt skatteökningstrycket eller omprioriteringsbehovet för en hållbar
ekonomi på lång sikt. Effektiviseringskravet uppgår i genomsnitt till 19 miljoner kronor per år.
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Diagram årliga förväntade resultat samt överskottsmål 2021-2027, tkr

En jämförelse mot tidigare långtidsprognos visar på sämre framtidsutsikter i början av perioden
(2022-2023), men det motsatta förhållandet därefter. En stor del av förklaringen ligger i en
försämrad skatteprognos i spåren av pandemin samt ett ändrat antagande, att samma indexering
som i liggande Mål och budget har använts i stället för SKR:s prognos för kostnadstrycket i
kommunal sektor. Dessutom prognostiseras en långsammare befolkningstillväxt påverka
resultatet positivt.
Andra kommande förändringar av redovisningsprinciper handlar om att kostnader kopplade till
exploateringsinvesteringar på längre sikt ska finansieras av exploatörer, men fluktuationer
kommer att ske över åren gällande hur väl intäkterna kopplas till kostnader samma år. I den
långsiktiga planeringen är antagandet att kostnader och intäkter utvecklas jämnt och inte
påverkar resultatet.
Det finns en osäkerhet i alla prognoser och i diagrammet nedan redovisas ett antal alternativa
resultatscenarier, tillsammans med överskottsmålet på 1 procent:
1.
2.
3.
4.

Grundscenario
Kostnadsökningar för nämnderna med 0,5 procent årligen utöver grundscenariot
2 procent indexering av nämndkostnaderna från och med 2025
Exploateringsvinster exkluderas från och med 2021
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Diagram alternativa resultatscenarier samt överskottsmål, 2021-2027, tkr

Resultaten varierar kraftigt mellan de olika scenarierna. Scenariot med lägre indexering ger det
högsta resultatet och scenariot där exploateringsvinsterna undantas ger kraftiga underskott. Inget
scenario uppnår överskottsmålet för hela perioden.
Långtidsprognos för investeringar och investeringsrelaterade kostnader
Knivsta har en period med höga investeringsvolymer framför sig. Detta påverkar kommunens
ekonomi på flera sätt, genom avskrivningskostnader, lokalhyror samt räntekostnader då
investeringar i många fall lånefinansieras. Kommunens investeringar, inklusive bolagen,
prognostiseras hösten 2019 att uppgå till knappt 800 miljoner kronor under perioden 2020-2026,
bland annat utifrån ett antagande om en genomförandegrad på 50 procent av investeringarna i
kommunens investeringsplan. Behovet av verksamhetslokaler såsom förskolor och idrottshallar
följer av befolkningstillväxten och påverkar investeringsnivån. Även om investeringarna
genomförts av andra aktörer än kommunen hade ekvationen blivit ungefär densamma, vid
antagandet att alla investerar/bygger till samma kostnad.
Vad gäller fritidsanläggningar så ligger en idrottshall i Alsike i investeringsplanen.
Infrastrukturen behöver också utökas och förbättras varje år framöver. Gymnasieskola,
anslutning till Käppalaverket, medfinansiering av infrastruktur kring en eventuell ny station i
Alsike samt av motorvägspå- och avfart är i diskussions- eller planeringsstadiet, men kan delvis
ligga längre fram i tiden.
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Diagram Investeringsrelaterade kostnader (avskrivningar och hyror) 2020-2026, tkr

I kategorin nya lokaler i diagrammet ligger förutom idrottshall i Alsike även helårseffekter för
Norrgårdens förskola och CIK.
Totalt handlar det om en driftkostnadsökning för avskrivningar och hyror med 47 miljoner
kronor 2026 jämfört med 2019. Till detta kommer merkostnader i form av räntor, energi,
underhåll, städning och renoveringsbehov. Andelen av de totala intäkterna väntas dock minska
från en nivå kring 16,5 procent 2018 till en nivå kring 14,5 procent 2026, vilket betyder att en
större andel av intäkterna kvarstår till verksamheten då kostnaden för kapitaltjänst och hyra ökar
i långsammare takt än intäkter från skatter och bidrag. Den tidigare prognostiserade ökningen av
andelen har således vänts till en minskning, främst kopplat till att nya verksamhetslokaler skjutits
på framtiden.
Långtidsprognos för låneskuld och ränta
Kommunens investeringsutrymme (egenfinansiering av investeringar) utgörs av årets resultat,
avskrivningar, amorteringar (för närvarande 0) samt befintlig kassa, resterande del av
investeringarna behöver lånefinansieras. Nedan redovisas en prognostiserad finansieringsanalys
samt låneskuld från hösten 2019. Finansieringsanalysen visar egenfinansiering i förhållande till
lånefinansiering, för kommunen exklusive bolagen. Till och med 2021 har kommunen inget
lånebehov eftersom befintlig kassa täcker gapet mellan investeringsbehov och egenfinansiering.
2022-2025 behöver dock kommunen öka låneskulden i ett scenario där 50 procent av
investeringarna i investeringsplanen genomförs.
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Diagram Finansieringsanalys kommun 2020-2026, tkr

Totalt sett summerar upplåningsbehovet till 180 miljoner kronor under perioden och
investeringarna kommer i stor utsträckning att vara lånefinansierade under några år.
Även bolagens låneskuld beräknas öka de kommande åren och kommunens totala lån uppgå till
drygt 1,6 miljarder kronor. Detta är en lägre summa än i tidigare prognoser då investeringar i nya
verksamhetslokaler inte krävs i samma takt vid en lägre befolkningstillväxt.
Diagram Låneskuld 2020-2026, tkr

Räntans betydelse kommer med andra ord att öka för varje år och 1 procents ränteförändring
kommer att påverka driftkostnaderna med 16 miljoner kronor år 2026. Räntans utveckling i
framtiden är naturligtvis osäker, men den kommer inte att bli lägre.
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Framtida utmaningar och möjligheter
Osäkerheten kring hur stora de negativa effekterna av pandemin blir på samhällsekonomin och
skatteintäkterna är stor. Riksdagen har fattat flera beslut om förändrade statsbidrag och
regeländringar som påverkar kommunens ekonomi. Det som står klart är att kommunen behöver
fortsätta att arbeta för en ekonomi i balans och vidta långsiktiga åtgärder.
Kommunens ekonomi påverkas även av ett omarbetat kommunalt utjämningssystem, planerade
skattesänkningar, investeringsbehov, nya lokaler främst inom idrott och kultur-området samt en
stor ekonomisk obalans inom socialnämnden. I och med detta uppstår en utmaning att nå
överskottsmålet som för närvarande ligger på 1 procent av skatter och intäkter. En osäkerhet
finns kring befolkningstillväxttakten och den framtida befolkningsstrukturen och även kring
exploateringsvinster samt utvecklingen av de statliga bidragen. En annan risk framöver är ökad
räntekostnad.
Knivsta har ett flertal möjligheter och verktyg att parera kommande års utmaningar såsom att
ytterligare prioritera bland investeringarna, se över utdelningar från bolagen, skattenivå etc.
Effektiviseringsåtgärder har redan initierats i kommunen och arbetet fortsätter framöver.
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Vision 2025 – Knivsta
Den moderna och kunskapsintensiva småstaden med förankring i en aktiv och levande landsbygd
– mitt i tillväxtregionen Stockholm-Uppsala – skapar attraktionskraft både för boende och
företag och befäster Knivsta som en föregångskommun för det hållbara samhället.
Knivstas identitet








En del av tillväxtregionen Stockholm-Uppsala
En kommun öppen för förändringar
En modern småstad och en levande landsbygd i samverkan
En föregångskommun och mötesplats för ett hållbart samhälle
En växande kommun med 20 000 – 25 000 invånare
Ett näringsliv i utveckling med fler kunskapsintensiva företag
En ökande andel av befolkningen arbetar i Knivsta

Fokusområden
Hållbar utveckling

Ekonomiskt

Ekologiskt

Socialt

Arbete

Utvecklad infrastruktur Bra
kommunikationer
Entreprenörskap Lokal
energiproduktion

Energi och miljö Fler jobb
i Knivsta

Landsbygd i utveckling
Besöksnäring och
närturism

Lärande

Hög kvalitet på skolans
utbildning

Livslångt lärande

Lära ut och lära in

Livskvalitet

Delaktighet Aktivt
föreningsliv Mångfald av
boendeformer

Folkhälsa Fungerande
kollektivtrafik Närodlad
mat

Demokrati och Livspussel
Boendemiljö Fritid och
kultur Valfrihet

Kommunfullmäktige, Mål och Budget 2021 samt Planeringsramar 2022-2024

29(75)

Kommunfullmäktiges mål
Kommunfullmäktiges mål utgår från agenda 2030, kommunens vision och regionens regionala
utvecklingsstrategi. Tillsammans anger de vad som är prioriterat under mandatperioden och hur
kommunstyrelsen och nämnder ska bidra. Kommunstyrelsen och nämnden kan även komplettera
med egna mål och indikatorer med utgångspunkt i kommunfullmäktiges mandatmål och andra
relevanta styrdokument.
Målstrukturen har fokus på Värde, Bo och trivas, Växa och Värna. Varje mandatmål har
underliggande inriktningsmål med indikatorer och målnivåer.
Värde

Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans
Indikator

Utfall 2018

Utfall 2019

Jämförelsekommu
ner

Länet

Mål 2021

Nettokostnad
egentlig
verksamhet, kr/inv.

56 861,49

61 534,64

57 073,39

57 002,46

60 000

83 753

94 645

– 2,05 %

4,16 %

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

83 000
3,51 %

2,32 %

2,6 %

Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet till rimlig kostnad
Utfall 2018

Utfall 2019

Jämförelsekommu
ner

Länet

Mål 2021

Nettokostnadsavvik
else totalt (exkl.
LSS), andel (%)

7,19 %

10,23%

– 3,16 %

2,54 %

7%

Självfinansieringsgr
ad för kommunens
investeringar, andel
(%)

152,32%

134,71%

77,02%

61,67%

80 %

Indikator
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Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarens kompetens tas
tillvara
Utfall 2018

Utfall 2019

Jämförelsekommu
ner

Länet

Mål 2021

Medarbetarengage
mang (HME) totalt
kommunen
- Motivationsindex

80,4%

81 %

80,07%

78,17%

81 %

Medarbetarengage
mang (HME) totalt
kommunen
- Ledarskapsindex

79,6%

81 %

79,29%

78,5%

81 %

Sjukfrånvaro
kommunalt
anställda totalt, (%)

6,7

6,9

6,2

7,11

6

Indikator

Bo och trivas

I Knivsta kommun ska invånarnas, näringslivets och organisationers erfarenheter och
åsikter tas tillvara i samhällsbyggandet
Indikator
Företagsklimat enl.
ÖJ (Insikt) - Totalt,
NKI

Utfall 2018

Utfall 2019

Jämförelsekommu
ner

Länet

Mål 2021

67,81

70,49

73,01

70,81

70

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

19,6 %

25 %

Knivstas invånare och särskilt unga ska ges möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid
Indikator
Andelen unga som
känner sig trygga
på ungdomens hus,
fritidsgård eller
liknande

Utfall 2018

Utfall 2019

Jämförelsekommu
ner

88,2 %

Länet

Mål 2021
90 %

Samlat (NKI) värde
av kultur. och fritids
brukarundersökning
ar
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Knivstas invånare ska ges grundläggande förutsättningar till en god hälsa
Indikator
Ohälsotal, dagar

Utfall 2018

Utfall 2019

Jämförelsekommu
ner

Länet

Mål 2021

17,4

16,61

18,42

24,86

16

Andel elever i åk 9
som skattar sin
hälsa som bra

66 %

70 %

Andelen elever i åk
9 som aldrig brukat
narkotika

93,8 %

95 %

Växa

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

Utfall 2018

Utfall 2019

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

94,3 %

92,7 %

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

86,83%

Jämförelsekommu
ner

Länet

Mål 2021
93 %

90 %

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

89,1

89,17

91,16

82,69

90

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

76,24

86,43

83,77

75,9

90
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Kommunens invånare ska erbjudas stöd utifrån sin aktuella livssituation.
Indikator

Utfall 2018

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

3,48 %

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

89

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

6,4 %

Utfall 2019

Jämförelsekommu
ner

Länet

Mål 2021
3%

75

81,5

77,86

75

7%

Omsorg till invånare i Knivsta kommun ska ge mervärde för brukaren.
Utfall 2018

Utfall 2019

Jämförelsekommu
ner

Länet

Mål 2021

Brukarbedömning
hemtjänst
äldreomsorg
- helhetssyn, andel
(%)

91 %

89 %

86,14%

90,75%

90 %

Brukarbedömning
särskilt boende
äldreomsorg
- helhetssyn, andel
(%)

84

80

73

82,75

80

Brukarbedömning
boende LSS totalt
- Brukaren trivs
alltid hemma

92,86

75

81,23

67,13

75

Indikator
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Värna

Knivsta kommun ska bygga stad och landsbygd så att funktion och ekologisk hållbarhet
optimeras.
Utfall 2018

Utfall 2019

Jämförelsekommu
ner

Länet

Mål 2021

17,15

0

2,02

3,74

10

Färdigställda
bostäder i småhus
under året,
antal/1000 inv.

3,31 %

1,22 %

0,66 %

1,55 %

4,5 %

Cykelväg i
kommunen,
kommunal, meter

32 250,8

32 365,38

48 620,67

82 643,07

33 000

0,8

0,81

0,87

0,83

0,8

Länet

Mål 2021

Indikator
Färdigställda
bostäder i
flerfamiljshus under
året, antal/1000 inv.

Demografisk
försörjningskvot

Knivsta ska verka och planera för en grönare kommun
Indikator

Utfall 2018

Utfall 2019

Jämförelsekommu
ner

Ekologiska
livsmedel i
kommunens
verksamhet, andel
(%)

22 %

25 %

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

37 %

40 %

Miljöbilar i
kommunorganisatio
nen, andel (%)

38,89%

46,15%

26,72%
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KF-uppdrag
Kommunfullmäktiges uppdrag till styrelse och nämnder
Uppdrag

Målbild

Styrelse/nämnd

Effektiviseringsprogram – framtagande
av åtgärder för en långsiktig ekonomi i
balans

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

Kommunstyrelsen

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

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

Kommunstyrelsen och
nämnder

Lokaleffektivitet – framtagande av plan
för ökad lokaleffektivitet inom alla
verksamhetsområden

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

Kommunstyrelsen och
nämnder

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

Giftfri förskola och koldioxidneutral
kommunkoncern

Kommunstyrelse och
nämnder

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

Upphandling och inköp av varor och
tjänster ska vara hållbara

Kommunstyrelsen och
nämnder

Modern energiteknik och
kretsloppsanpassad teknik för VAhantering, ska övervägas vid
nybyggnation och planering av nya
områden

Hållbar stadsplanering

Kommunstyrelse och
nämnder

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

Hållbar stadsplanering

Samhällsutvecklingsnämnde
n

Plan för parkeringslösningar och
stimulera ett minskat bilberoende

Hållbar stadsplanering

Samhällsutvecklingsnämnde
n
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Knivstas ekonomiska förutsättningar
Kommunallagen föreskriver i 8 kap 1§ att kommuner ska ha en god ekonomisk
hushållning i sin verksamhet. Enligt flerårsplanen uppnås god ekonomisk hushållning
under perioden.
I beräkningarna av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning har kommunen
använt Sveriges Kommuner och landstings skatteunderlagsprognos per maj 2020 med
kommunens befolkningsprognos (framtagen maj 2020). Fastighetsavgiften är enligt
senaste prognos från SCB.
Skattesats
I budgeten har skattesatsen 21:41 procent använts för budget år 2021, Det är en
sänkning med 20 öre mot föregående budgetår.
Efterföljande planeringsår 2022-2024 finns en uttalad ambition att sänka skatten med
ytterligare 50 öre.
Resultatbudget
Det budgeterade resultatet för verksamhetsår 2021 uppgår till 8,1 miljoner kronor. Det
finansiella målet uppgår till 0,7 procent av finansnetto, skatter, bidrag och
kommunalekonomisk utjämning.
I budget 2021 beräknas skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning uppgå
till 1,2 miljarder kronor och är marginell minskning jämfört med föregående budgetår.
Det förklaras av den lågkonjunktur som pandemin delvis fördjupade under 2020.
Verksamhetens externa intäkter budgeteras till 314 miljoner kronor, de stora externa
intäkterna utgörs av statsbidrag, avgifter och hyresintäkter, samt exploateringsvinster.
Verksamhetens bruttokostnad är budgeterad till 1,5 miljard kronor, 2,5 procent högre än
föregående budgetår. De största kostnaderna är löner, därefter köp av
huvudverksamhet.
Kapitaltjänstkostnader (ränta och avskrivning) är beräknad till 39 miljoner kronor.
Avskrivningar avser främst investeringar i infrastruktur, maskiner och inventarier.
Fastigheter ägs i huvudsak av kommunens fastighetsbolag Kommunfastigheter i
Knivsta AB.
Finansnettot budgeteras till 17,4 miljoner kronor. Utdelning budgeteras från
Kommuninvest (1 mnkr), Kommunfastigheter i Knivsta AB (7 mnkr) och Alsike
Fastighets AB (3 mnkr). Övriga finansiella intäkter är i huvudsak borgensavgifter.
Finansiella kostnader är ränta på lån, implicit ränta finansiell leasing och avgift för
inlånat kapital.

Kommunfullmäktige, Mål och Budget 2021 samt Planeringsramar 2022-2024

36(75)

Knivstas ekonomi är på många sätt kopplad till kommunens vision med fokus på bland
annat på en växande kommun. Befolkningstillväxten kommande år är något svagare än
senaste 5 åren, men förändringar i demografin (åldrande befolkning) påverkar istället i
högre grad. Knivsta kommun står därför inför stora utmaningar, bygget av en stad
innebär fler invånare som ställer krav på utökad kommunal service. Det gäller
särskilt förskola, grundskola, infrastruktur (vägar, cykelvägar, vatten och avlopp
etcetera).
Budgeten avser kommunens verksamheter, men indirekt påverkas kommunens helägda
bolag också eftersom de i huvudsak beroende av de kommunala skatteintäkterna
indirekt genom att de kommunala verksamheterna exempelvis betalar lokalhyra till
bolagen som är finansierade av skatteintäkter.
Sammantaget är utmaningarna många, investeringar, åldrande befolkning och svag
skattetillväxt och färre som ska försörja fler. Det kräver att arbetet med ett förändrat
arbetssätt som leder till produktivitetsökning, digitalisering och innovation fortsätter, men
även förenklingar och ambitionssänkningar är alternativ som kommer behöva
övervägas framöver.
Den generella uppräkningsfaktorn är cirka 1,5 procent per år vilket innebär att det
krävas en effektivisering om cirka 1 procent per år för att parera kostnadsökningar.
Kommunens två största nämnder utgör 81 procent av den budgeterade nettokostnaden,
varav utbildningsnämnden 690 miljoner kronor 57 procent. Socialnämndens
nettokostnad beräknas till 292 miljoner kronor eller 24 procent av kommunens
nettokostnad.
Investeringar
Investeringsutgiften för planperioden (2021-2024) beräknas till 545,9 miljoner kronor
och för budgetår 2021 finns 130,9 miljoner kronor avsatt till investeringar.
Investeringsplanen framgår av Bilaga 1.
Exploateringsverksamhetens investeringar uppgår till 352 miljoner kronor, det vill säga
65 procent av investeringsplanen. Investeringar är mer eller mindre en förutsättning för
att ”förädla” mark och fastigheter. En stor del av investeringar blir nya
anläggningstillgångar i kommunens balansräkning som till större delen finansieras av
exploatörerna genom exploateringsbidrag.
Andra stora investeringar för Samhällsutvecklingsnämnden är infrastruktur som gator
och vägar, medfinansiering av gång- och cykelvägar, underhåll av befintlig infrastruktur
etc. Investeringsramen uppgår till 106,6 miljoner kronor under planperioden.
Investeringar i nya verksamhetslokaler beställs av kommunen och verkställs normalt av
kommunens helägda bolag, Kommunfastigheter i Knivsta AB. Varje investeringsbeslut i
bolagen tas av respektive bolagsstyrelse inklusive investeringsram. I beställning från
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kommunen finns en kalkylerad driftkostnad (lokalhyra) som bolaget måste förhålla sig till
vid genomförandet av byggnationen.
Investeringar är förknippat med en nyttjandeperiod som varierar från 3 år och uppåt och
innebär långsiktiga driftkostnadsåtaganden. En investering påverkar således
driftkostnaderna genom ökade kapitaltjänstkostnader (avskrivningar och internränta),
men kan även få effekt på exempelvis personalbehov, underhåll, energikostnader,
lokaleffektivitet etc. Beviljade investeringsmedel enligt investeringsplanen innebär inte
per automatik en utökad driftbudget.
För budgetår 2021 fastställs internräntan till 1,5 procent. Räntan ska fungera som både
en källa till finansiering av upplåningskostnader men även som skapa incitament och
förståelse för hålla ned investeringsutgifter.
Balansbudget och finansiering
Utifrån givna förutsättningar i resultatbudgeten och investeringsbudgeten har en
balansbudget upprättats för planperioden. Balansbudgeten visar kommunens finansiella
ställning vid en viss tidpunkt, det vill säga vilka tillgångar som finns samt hur dessa är
finansierade, vilket redovisas på skuldsidan. Balansomslutningen beräknas växa med
drygt 8 procent årligen under perioden.
För perioden 2021-2024 planeras investeringar på totalt 193 miljoner kronor (exklusive
exploatering). Det motsvarar i nära kommande års avskrivningar och överskott, en
mindre ökning av låneskulden förväntas ändå med 25 miljoner kronor. Låneskulden
beräknas efter planperioden uppgå till på cirka 75 miljoner kronor. Kommunfullmäktige
har bemyndigat kommunstyrelsen att låna upp till 100 miljoner kronor för budgetens
genomförande.
Bruttosjälvfinansieringsgraden (exklusive exploateringen och finansiella investeringar)
uppgår till 63,5 procent eller 165 miljoner kronor för kommande perioden 2021-2024.
Bruttosjälvfinansieringsgraden beräknas genom sammanslagning av medel från årets
verksamhetsresultat exklusive avskrivning, i förhållande till de planerade
investeringarna (exklusive finansiella investeringar). Genomförs en investering påverkas
driftkostnaderna genom ökade kapitaltjänstkostnader (avskrivning och ränta).
Soliditeten, eget kapital i relation till tillgångarna, visar kommunens långsiktiga
betalningsförmåga, och uttrycks normalt i procent. Soliditeten inklusive
pensionsförpliktelsen väntas vara stabil under planperioden, cirka 41 procent årligen.
Pensionsförpliktelsen som ligger utanför balansräkningen beräknas uppgår till 147,3
mnkr den 1 januari 2021 och väntas kommande år minska långsamt i absoluta tal, mätt i
kronor per invånare sjunker den ännu snabbare.
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Avgifter och interna priser
Kommunfullmäktige fastställer kommunala avgifter. För budgetår 2021 har nämnderna
möjlighet att höja externa avgifter upp till 5 procent för interna priser får priser justeras
upp till 2 procent.
Finansiering för budgetens genomförande
Kommunstyrelsen får i uppdrag att omsätta befintliga lån när de förfaller, samt vid
behov låna upp till 100 miljoner kronor under 2021.
Känslighetsanalys
Ett stort antal faktorer styr kommunens ekonomiska utveckling. Beroendet av omvärlden kan
beskrivas genom upprättandet av en känslighetsanalys.
Känslighetsanalys, miljoner kronor

Miljoner kr

Utdebitering skatt, förändring med 10 öre

+/-

4,9

Befolkning, förändring med 100 personer

+/-

5,4

Utjämning och statsbidrag, förändring med 1 %

+/-

1,1

Löner, förändring med 1 %

+/-

7,7

Prisförändring varor och tjänster med 1 %

+/-

8,3

Ränta låneskuld, förändring med 1 %

+/-

0,5
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Balansbudget och finansieringsanalys 2021-2024
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Bokslu
t 2019

Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

Ansvarsförbindelse inkl. löneskatt (avser tid före
1998), mnkr

153

146

147

143

139

135

Årliga pensionsutbetalningar inkl. löneskatt, tkr

7 858

7 500

7 900

8 300

8 500

8 600

Bokslu
t 2019

Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

17,9

12,1

8,1

5,3

6,0

6,5

Nettodriftkostnader i procent av skatteintäkter och
utjämning

98,4%

98,9%

99,8%

99,9%

99,7%

99,6%

Årets resultat i procent av finansnetto,
skatteintäkter och utjämning

1,6 %

1,1 %

0,7 %

0,4 %

0,6 %

0,5 %

Soliditet (eget kapital i % av samma tillgångar)

55,4%

48,0%

53,6%

53,0%

52,5%

52,3%

Soliditet inklusive pensionsåtagande före 1998

41,7%

35,3%

41,1%

41,1%

41,1%

41,4%

Långfristiga skuld mnkr

275,5

382,8

292,5

284,5

276,5

268,5

Nettoinvesteringar, mnkr

15,3

52,0

63,0

63,0

64,0

64,0

Bruttosjälvfinansieringsgrad investeringar (ej
finansiella)

110,0%

80,2%

64,3%

60,3%

64,2%

65,4%

Kommunal skattesats, kr

Bokslu
t 2019

Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

Knivsta kommun

21,61

21,61

21,41

20,91

20,91

20,91

Regionskatt Uppsala Län*

11,71

11,71

11,71

11,71

11,71

11,71

Summa skattesats

33,32

33,32

33,12

32,62

32,62

32,62

Medlem i Svenska Kyrkan

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

Begravningsavgift

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Summa skattesats inklusive kyrkoavgift

34,60

34,60

34,40

33,90

33,90

33,90

Pensioner
Pensionsskuldens förändring

Ekonomiska nyckeltal och skattesats
Årets resultat, mnkr
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Driftsbudget nämnder
Nämnderna tilldelas ett internt kommunbidrag som skall täcka verksamheternas nettokostnader.
En verksamhet kan budgeteras på flera nämnder, exempelvis så återfinns kostnader för
infrastruktur hos såväl samhällsutvecklingsnämnden som bygg- och miljönämnd, kostnader för
vård och omsorg hos socialnämnden och samhällsutvecklingsnämnden.
Budgettilldelningen beräknas med hänsyn till volymförändringar och politiska prioriteringar.
Nämnderna erhåller även en indexering av de ekonomiska ramarna som kompensation för prisoch löneutveckling. Nämndernas resultat budgeteras till 0 mnkr. Det totala kommunbidraget för
2021 uppgår till 1,2 miljard kronor, en minskning med 0,2 procent mot året innan.
2021

2022

2022

2023

168 487

169 426

174 422

177 095

41 710

42 249

43 178

44 268

Socialnämnden

292 147

300 401

309 870

320 571

Utbildningsnämnden

689 596

707 873

730 984

760 721

Bygg- och miljönämnden

9 145

9 264

9 404

9 547

Övriga nämnder

2 232

2 861

2 291

2 721

1 203 317

1 232 014

1 270 149

1 314 923

Kommunstyrelsen - verksamhetsnämnd
Samhällsutvecklingsnämnd

Summa

Från mandatperiodens start är det stort fokus på förändringsarbete, både ekonomiskt, ekologiskt
och socialt. Nämnder har fått ett effektiviseringsbeting om 0,5 procent årligen. I budgeten för
2021-2024 har medel omdisponerats efter politiska prioriteringar, den kan innebära både
omfördelning, ökning eller minskning av resurser.
Indexeringen 2021 är differentierad men generellt 1,5 procent före effektiviseringsbetinget,
variationen utgår från bland annat uppdrag och förväntad kostnadsutveckling. Indexeringen
innebär i praktiken ett effektiviseringskrav på verksamheterna, vilka emotser en prisutveckling
enligt SKR:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV) under planperioden, men motsvarar det
krav på produktivitetsökning som SKR bedömer behöver ske för att kommunsektorn ska nå en
ekonomi i balans.
Knivsta fortsätter att växa och många verksamheter har fått ökade resurser men får också ett
större uppdrag till följd av den kraftiga befolkningstillväxten. För att uppnå ekonomi i balans
kommer verksamheterna att behöva både förenkla och effektivisera/utveckla processer, samt
pröva alla kostnaderna som inte direkt är förknippade med uppdraget. Ökad lokaleffektivitet
(samordning/förtätning) kommer också vara aktuellt för att frigöra medel till verksamheten för
kärnuppdraget.
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De största investeringsutgifterna ligger under samhällsutvecklingsnämnden som ansvarar för
exploatering och kommunens infrastruktur. Detaljerad investeringsplan återfinns i Bilaga 1.
Utgift
2021

Utgift
2022

Utgift
2023

Utgift
2024

Totalt
20212024

800

500

800

500

2 600

8 950

8 850

8 650

8 150

34 600

200

200

200

200

800

Samhällsutvecklingsnämnd

38 300

42 200

14 400

11 700

106 600

Samhällsutvecklingsnämnd Exploatering

68 000

94 500

100 000

90 000

352 500

Bygg- och miljönämnden

4 000

500

1 000

1 500

7 000

Socialnämnden

1 300

1 100

1 000

1 000

4 400

Utbildningsnämnden

2 325

2 250

2 250

2 550

9 375

KS ofördelade investeringsmedel

7 000

7 000

7 000

7 000

28 000

Summa investeringar kommun

130 875

157 100

135 300

122 600

545 875

Kommunstyrelsen Fritid och kultur
Kommunstyrelsen Gemensam stödverksamhet
Kommunstyrelsen Måltidsverksamhet
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Finansförvaltningen under kommunstyrelsen
Budget
2021

plan
2022

plan
2023

plan
2024

INTÄKTER
Kommunalskatt*
Inkomstutjämning
Kostnadsutjämning
Regleringsavgift/strukturbidrag
LSS-utjämning

1 053 952
29 573
40 800
39 977
– 35 624

1 066794
42 524
42 345
37 433
– 36 316

1 107773
57 663
36 546
33 029
– 37 069

1 162704
61 896
30 702
27 944
– 37 804

Nytt statsbidrag
SUMMA skatter, bidrag och kommunalekonomisk ut
Fastighetsavgift

0
0
1 128 679
1 152780
36 141
36 141

0
1 197942
36 141

0
1 245442
36 141

Exploatering - vinst
Statsbidrag maxtaxa
Tillfälligt konjunkturstöd
Riktade statsbidrag
Avgifter förskola
Avgifter skolbarnomsorg
Avgifter äldreomsorg
Hyresintäkter äldreomsorg
Övrigt
PO-pålägg (intern)
SUMMA exploatering, avgifter och övrigt
Kommunbidrag/nettokostnad
KS medel för bokslutsreglering & medel vid investering

KS aktiv personalpolitik

44 000
6 000
0
0

42 000
6 000
0
0

41 000
6 000
0
0

40 000
6 000
0
0

159 921
209 921
1 203 428

159 992
207 992
1 232101

161 592
208 592
1 270192

161 664
207 664

– 2 500

– 2 500

– 2 500

– 2 500

– 4 260

– 4 260

– 4 260

– 4260

– 4 600

– 4 600

– 4 600

– 4 600

-119 180

-120 372

-120 372

120 372

– 25 086

– 25 086

– 25 337

25 337

– 7 070

– 7 141

– 7 212

– 7 284

– 8 080

– 8 161

– 8 161

– 8 000

0

0

0

0

– 8 300

– 8 500

– 8 500

– 8 500

1 314982

2 500

Reservation aktiv personalpolitik
1 525
KS Prioriterat
KS skola 1:1 (datorer)
Arbetsgivaravgifter
Årets intjänade individuella del
Pensionsförsäkringsavgifter
Övriga pensionskostnader

Löneskatt
Rehabkostnader -1 500
Pensionsutbetalningar
SUMMA KOSTNADER
Internränta
Utdelning från bolag
Externa finansiella intäkter
Externa finansiella kostnader

1 393 984 1 411753

1451644 1 496506

3 000

3 000

3 000

5 300

11 000

14 000

10 000

8000

4 100

4 100

4 100

4 100

– 950

– 1 150

– 1 350

– 1 100

SUMMA FINANSNETTO
17 359
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ÅRETS RESULTAT
8 107
1 % av skatter och bidrag
2 % av skatter och bidrag

11 648

Över/underskott budget

23 296
0,7 %

Skattesats

21:41

Kommunfullmäktiges plan

15 120

5 310

6 981

6 491

11 889

12 341

12 816

23 778

24 682

25 632

0,4 %

0,6 %

0,5 %

20:91

20:91

20:91

21 189

24 682

25 632

Alla nämnder erhåller kommunbidrag från en finansiell enhet, benämnd finansförvaltning.
Ansvaret för finansförvaltningens räkenskaper vilar på Kommunstyrelsen. Skatteintäkter och
kommunalekonomisk utjämning, bidrag, vissa riktade statsbidrag.
Exploateringsintäkter som uppstår genom förädling av kommunala markinnehav uppgår till 44
miljoner kronor årligen, men minskar som andel av skatter, bidrag och kommunalekonomisk
utjämning vartefter skatteintäkterna växer.
Finansnetto består av finansiella intäkter (utdelningar från kommunala bolag och
borgensavgifter) och finansiella kostnader (räntekostnader lån).
Vidare bokförs ett internt personalomkostnadspålägg (PO) som en intäkt mot finansförvaltningen
som ska bekosta arbetsgivaravgifter och pensioner, syftet med ett pålägg är att förenkla den
ekonomiska planeringen för verksamheten, deklaration av arbetsgivaravgifter etc hanteras
centralt och motsvarar intäkten för PO.
Nämndernas kommunbidrag är naturligtvis den största kostnaden och motsvarar begreppet
nettokostnad som används bland olika nyckeltal. Kostnader för volymreglering och finansiering
av drift vid investering finns budgeterade centralt under finansförvaltningen, avsättning är 2,5
miljoner kronor per år. En avstämning mot faktiskt utfall görs i boksluten och regleras mot
respektive nämnd (utbildningsnämnden, samhällsutvecklingsnämnd och socialnämnd). Om den
planerade volymen blir lägre faktiskt utfall regleras det genom en återbetalning av
kommunbidrag till finansförvaltningen.
Budgetposten kommunstyrelsen prioriterat avser medel för att stimulera till innovation,
utveckling och förändring, nämnder ansöker om medel vartefter idéer och behov uppstår.
Kommunstyrelsen skola avser medel för ökad datortäthet (device) inom skolan.
Från 2021 utgår några budgetposter såsom avgiftsintäkter (förskola, fritids och äldreomsorg)
som flyttas ut mot nämnderna direkt för att öka incitamenten till bevaka och hantera en korrekt
avgiftsnivå, förändringar i avgifter är fortsatt ett kommunfullmäktigebeslut (flertalet avgifter
index uppräknas med prisbasbelopp). Budgetposten aktiv personalpolitik utgår också, resurser
flyttas mot HR kontoret för att minska administration och byråkrat
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Nämndernas planeringsramar 2021-2024

Kommunstyrelsen
Driftbudget
Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Den
leder samt samordnar planering och uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi. Ett
annat ansvarsområde är att leda utvecklingen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över
övriga nämnders verksamheter.
Under kommunstyrelsen finns kommunledningskontor, ekonomikontor, kultur- och fritidskontor
och personalkontor som är styrelsens förvaltning och ska med helhetssyn driva de långsiktiga
och strategiska framtidsfrågorna. Kontoret stödjer även övriga kontor och förtroendevalda med
beslutsunderlag.
Räddningstjänsten är en del av kommunförbundet Attunda. Lönecentrum i Tierp är en
lönenämnd i samarbete med Tierps och Älvkarleby kommun. IT-nämnden är ett samarbete med
Hebys, Tierps, Älvkarlebys och Östhammars kommuner.
Kommunstyrelsen hanterar även de viktiga fritids- och kulturfrågorna samt verksamheten i
Centrum för Idrott och Kultur, genom Kultur- och Fritidsutskottet. Det är en stor glädje att
konstatera att hela CIK nu är igång. Arbetet med att öka intäkterna från uthyrning av hallarna
och vid kulturevenemang behöver utvecklas när Coronapandemin avtagit.
Kultur- och fritidskontoret behöver effektivisera och se över antalet tjänster. Föreningsbidragen
får inte sänkas.
Verksamheterna är aktivitets- och föreningsbidrag, fritidsanläggningar, allmän kultur, bibliotek,
kulturskolan och ungdomsverksamheten. Här finns också näringslivsfrågor, folkhälsa och
konsumentrådgivning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott är också personalutskott och digitaliseringsutskott.
Kommunstyrelsens arbetsutskott driver också frågan om omförhandling av fyrspårsavtalet med
stat och region, samt utgör tillsammans med SUNs presidium styrgrupp för strategi- och
planeringsprojektet ”Knivsta 2035”. Det är mycket viktigt för Knivsta att antalet bostäder som
kommunen utlovar minskas till en nivå som är hållbar för kommunens ekonomi på lång sikt.
Agenda 2030 ska fortsatt integreras i kommunens styr- och arbetsprocesser.
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Fördelning av kommunbidrag per verksamhet

DRIFTBUDGET
Nettokostnad i tkr

Budget
2021

plan
2022

plan
2023

plan
2024

Kommunstyrelse
KF, Nämnd- och styrelseverksamhet
Partistöd
Övrig politisk verksamhet
Räddningstjänst
Totalförsvar och samhällsskydd
Folkhälsa och hållbar utveckling
Näringsliv och marknadsföring
Konsumentrådgivning och energirådgivning
Budget & Skuldrådgivning
Allmän fritid
Idrotts- & fritidsanläggningar
Bibliotek
Allmän Kultur
Ungdomsverksamhet
Kulturskola
Måltidsverksamhet
Flykting (integration)
Kommunledningskontor
Ekonomikontor
HR-kontor
Lönecentrum (Knivsta, Tierp och Älvkarleby)
Fackliga kostnader
Lokalförsörjning
Kommunhus
IT-nämnd (Knivsta, Östhammar, Älvkarleby, Tierp & Heby)
Förändringsvägledning
Effektiviseringsbeting - 0,5 %

5 420
310
2 837
15 505
399
576
2 590
263
172
3 468
47 116
8 848
1 453
3 898
5 073
253
0
25 095
10 860
7 116
3 402
1 695
2 232
3 165
17 890
0
– 1 149

5 501
403
2 880
15 738
405
585
2 629
267
175
3 528
48 823
8 921
1 475
3 956
5 149
257
0
25 471
11 023
6 893
3 456
1 720
2 265
3 212
18 158
– 750
– 1 774

5 584
310
2 923
15 974
411
594
2 668
271
178
3 592
51 140
9 116
1 497
4 015
5 226
261
0
25 583
11 181
6 996
3 508
1 746
2 299
3 260
18 430
– 1 250
– 1 774

5 668
316
2 967
16 214
417
603
2 708
275
181
3 657
52 213
9 253
1 519
4 075
5 304
265
0
26 241
11 356
7 101
3 561
1 772
2 333
3 309
18 706
– 1 250
– 1 774

Summa Kommunstyrelsen

168 487

169 426

174 422

177 095
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Samhällsutvecklingsnämnden

Driftbudget
Samhällsutvecklingsnämnden har det övergripande ansvaret för all fysisk- och teknisk planering
i kommunen. I uppdraget för nämnden ingår förutom översiktsplan att som ett led i
stadsplaneringen ta fram handlingsplaner för tematiska områden som exempelvis trafik, blå- och
grönplan, samt detaljplaner för utbyggnad av kommunens tätorter och stråk.
En viktig del i Knivstas utveckling är att samtidigt som tätorterna växer hållbart så ska hela
kommunen leva. Investeringar i framtida och befintlig mark och yta är en väsentlig del av
Knivstas fortsatta utveckling och finansiering.
Park- och naturvård, gator och trafik, bostadsanpassning, avfallshantering samt detalj- och
översiktsplanering är de verksamhetsområden som ingår i nämndens ansvar.
Knivsta fortsätter att växa i enlighet med fyrspårsavtalet och kontoret arbetar med planeringen av
hållbara städer, med sikte på 2035. Knivsta.Nu anser att nuvarande ambition att i närtid växa
snabbt måste sänkas. Osäkerhet om när fyrspårsbyggnaden står klar och osäkerhet om den
framtida spårdragningen, gör att kommunen behöver skjuta delar av den framtida
bostadsutvecklingen några år framåt. Att lyckas förhandla ned antalet bostäder i fyrspårsavtalet
är avgörande för en rimlig ekonomisk utveckling för kommunen.
Nämnden ska arbeta med en aktualitetsförklaring av Översiktsplanen men också med ett
uppdaterat Bostadsförsörjningsprogram.
Kommunen ska växa varsamt med kvalitet för Knivstas invånare där kopplingen mellan stad,
natur och landsbygd är tydlig.
DRIFTBUDGET
Nettokostnad i tkr

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

Samhällsutvecklingsnämnd
Nämndkostnader
Gator, vägar
Trafikövervakning/Parkeringsavgifter
Parker & Naturvård
Naturvård
Teknisk planering
Bredband
Översiktsplan (planprogram)
Stadsbyggnad (detaljplaner)
Miljöutveckling
Bostadsanpassning
Exploatering - verksamhet*
Utvecklingsprogram Knivsta 2035
Avfallsverksamhet
Vindkraftverk
Effektiviseringsbeting - 0,5 %

1 581
26 440
– 2 866
6 597
0
2 821
0
1 060
638
330
1 906
3 000
500
0
0
– 297

1 605
26 913
– 2 909
6 753
0
2 863
0
1 076
648
335
1 935
3 000
500
0
0
– 470

1 629
27 397
– 2 953
6 915
0
2 906
0
1 092
658
340
1 964
3 000
700
0
0
– 470

1 653
27 917
– 2 997
7 101
0
2 950
0
1 108
668
345
1 993
3 000
1 000
0
0
– 470

Summa Samhällsutvecklingsnämnd

41 710

42 249

43 178

44 268
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Fördelning av kommunbidrag per verksamhet
Valnämnd
Valnämnden sköter kommunens uppgifter vid val och folkomröstningar. Allmänna val till
riksdag, region och kommun sker under 2022 och EU-parlamentet 2024.
DRIFTBUDGET

Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

0

0

600

0

400

Nettokostnad i tkr

Valnämnd

Överförmyndarnämnd
Nämnden utövar tillsyn över ställföreträdares förvaltning av huvudmäns tillgångar.
Överförmyndarnämnden är ett samarbete med kommuner i Uppsala Län. Knivsta kommuns
kostnadsandel i ÖFN beräknas efter folkmängd.
DRIFTBUDGET

Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

1 334

1 354

1 374

1 395

1 416

Nettokostnad i tkr

Överförmyndarverksamhet

Kommunrevision
Revisorerna är fullmäktiges organ för den demokratiska kontrollen i kommunen. De granskar
varje år nämndernas och de kommunala bolagens ekonomi och verksamhet samt lämnar en
revisionsberättelse till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges presidium bereder och
fastställer den slutliga ekonomiska ramen för kommunrevisionen i separat beslut. Budget för
Revisionen är ett förslag, i avvaktan på Kommunfullmäktiges beredning av densamma.
DRIFTBUDGET

Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

865

878

889

901

913

Nettokostnad i tkr

Kommunrevisionen
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Socialnämnd
Driftbudget
Nämnden ansvarar för äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade, individ- och familjeomsorg,
arbetsmarknad och flyktingmottagande. Inom dessa områden omfattar nämndens ansvar all den
verksamhet som en kommun enligt lag är skyldig att bedriva, liksom de åtaganden som
kommunfullmäktige beslutar om att kommunen ska genomföra.
Verksamhet hemtjänst och delegerad HSL avser endast den verksamhet som bedrivs inom lagen
om valfrihet (LOV), all övrig verksamhet såsom trygghetslarm, nattpatrull etc. inkluderas inom
verksamheten vård och omsorg enligt SOL och HSL. Socialnämnden har ett flertal verksamheter
som i hög grad påverkas av omvärlden och politiska beslut på nationell nivå.
Socialnämnden har under många år arbetat med anpassning av verksamheten till de ekonomiska
ramarna. Under innevarande mandatperiod har särskilt fokus lagts på att inventera krav och
förväntningar på kommunen, för att med god ekonomisk hushållning möta invånarnas behov och
önskemål. Det arbetet måste fortsätta med målet att kostnadsmässig ligga i nivå med jämförbara
kommuner.
Under 2021 fortsätter det inledda förändrings- och förnyelsearbetet och åtgärder vidtagna 2020
ger effekt under 2021 och kommande år. Bland ett stort antal åtgärder finns öppnandet av ett eget
LSS-boende, med både minskade kostnader och större möjlighet för brukare att bo kvar i
hemkommunen som positiva effekter.
En ändrad modell för intäkter ger också nämnden större rådighet över ekonomistyrningen.
Samtidigt medför pandemin stor osäkerhet i omvärldsutvecklingen för 2021. Förebyggande
arbete är fortsatt ett prioriterat område för att hålla kostnader nere och möta osäkerheter i
omvärldsutvecklingen.
Knivsta.Nu anser att arbetet med att effektivisera arbetet inom hemtjänsten och att ta hem fler
placeringar inom individ och familjeomsorgen är viktiga inslag för att sänka socialnämndens
kostnader.
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Fördelning av kommunbidrag per verksamhet
DRIFTBUDGET
Nettokostnad i tkr

Budget 2021

plan
2022

plan
2023

plan
2024

1 250

1 274

1 299

1 324

35 481
87 497
36 408
6 994

36 803
88 372
38 420
7 130

38 249
89 256
40 453
7 268

40 442
90 149
42 506
7 409

Socialnämnd
Nämndkostnader
Vård och omsorg enligt SoL och HSL
Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt SoL/HSL
Vård & omsorg i särskilt/ annat boende SoL/HSL
Vård & omsorg LOV - hemtjänst & delegerad HSL
Förebyggande verksamhet SoL
Vård och omsorg enligt LSS och SFB
Insatser LSS i ordinärt boende
Insatser LSS i boende med särskild service
Färdtjänst/riksfärdtjänst
Individ och familjeomsorg
Individ- & familjeomsorg, öppenvård och stöd
Individ- & familjeomsorg, vård och stöd institution etc.
Individ- & familjeomsorg, ekonomiskt bistånd
Individ- & familjeomsorg, förebyggande verksamhet
Flyktingmottagande
Arbetsmarknadsåtgärder ungdomar/nyanlända
Effektiviseringsbeting - 0,5 %

36 184
35 341
4 420

38 303
36 027
4 506

40 504
36 726
4 593

42 778
37 438
4 682

16 663
21 934
9 011
0
0
3 446
– 2 382

16 986
23 239
9 186
0
0
3 513
– 3 358

17 316
24 619
9 364
0
0
3 581
– 3 358

17 652
26 353
9 546
0
0
3 650
– 3 358

Summa Socialnämnd

292 247

300 401

309 870

320 571

Volymer
Hemvården har tidigare år bokslutsreglerats, från 2021 redovisas en budgeterad volym, om
volymen ökar erhålls ett tillskott i budgeten motsvarande ökningen eller tvärtom.
För ersättning till Försäkringskassan (SFB) för statlig personlig assistans bokslutsreglerats
volymen fortsatt vilket innebär att den planerade volymen stäms av mot verkligt utfall. Om det är
fler brukare erhålls ett tillskott av resurser eller tvärtom.
2020

2021

2022

2023

2024

Vård och omsorg enligt SoL och HSL
hemtjänst

Timmar

74 000

78 000

82 000

86 000

90 000

Insatser enligt LSS och SFB
(Försäkringskassan)

Antal
personer

23

24

25

26

27
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Utbildningsnämnd
Driftbudget
Utbildningsnämndens verksamhetsområden är pedagogisk omsorg, förskola, skolbarnomsorg,
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskola, kommunal
vuxenutbildning samt utbildning i svenska för invandrare.
Budgetåret 2021 kommer att vara ett utmanande år för utbildningsnämndens
verksamhetsområden. En koncentration av resurserna kommer ske till de lagstadgade uppdragen
där fokus kommer att vara att bibehålla och utveckla kvaliteten i grundskolan, där ett särskilt
fokus läggs på att utveckla utbildningen för elever med olika typer av neuropsykiatriska
funktionsvariationer. Vi kommer fortsätta att alltid värna barn i behov av särskilt stöd.
Till detta så finns det en osäkerhet kring hur utbildningsnämndens verksamheter kommer
påverkas av COVID-19.
Den stora utmaningen består i att med ungefär samma resurser ändå kunna ta ett steg framåt när
det gäller kvalitet och resultat. Ett exempel är ett program mot mobbning som används på
Thunmansskolan. Arbete med att skapa o tillgängliga lärmiljöer fortsätter samt att skolan ska
vara en säker och trygg plats. I styrningen av utbildningsnämndens verksamheter finns
andemeningen av Agenda 2030 integrerad.
Förskolan och grundskolan kommer att behöva arbeta med effektiviseringar under 2021, vilket
sammantaget gäller för samtliga verksamheter.
Arbetet för mindre Barngrupper och högre lärartäthet behöver fortsätta
En viktig nyckel för att utveckla verksamheterna under dessa utmanande förutsättningar kommer
även vara att digitaliseringen påskyndas där så är möjligt.
Fördelning av kommunbidrag per verksamhet
DRIFTBUDGET
Nettokostnad i tkr

Budget 2021

plan
2022

plan
2023

plan
2024

Utbildningsnämnd
Nämndkostnader
Förskola, barn 1-5 år
Skolverksamhet & skolbarnsomsorg
Grundsärskola
Gymnasieskola, internt
Gymnasieskola, externt
Gymnasiesärskola
Vuxenutbildning & SFI
Svenska för invandrare t o m 2019
Effektiviseringsbeting - 0,5 %

1 484
179 052
380 645
10 434
8 114
103 055
4 289
7 963
0
– 5 440

1 514
179 189
394 983
11 249
8 686
107 656
4 375
8 122
0
– 7 901

1 544
179 178
413 564
12 080
9 270
110 502
4 463
8 284
0
– 7 901

1 575
188 377
430 394
12 927
9 865
112 482
4 552
8 450
0
– 7 901

Summa Utbildningsnämnd

689 596

707 873

730 984

760 721
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Volymer
Förskola, grundskola och gymnasium bokslutsregleras, det vill säga faktiskt antal elever under
året stäms av mot budgeterat antal elever. Om det är fler elever blir det tillskott av resurser eller
tvärtom. Antalet barn i förskolan väntas vara oförändrad under planperioden och grundskola har
en mindre ökning. Gymnasieskolan ökar något snabbare, mycket beroende på större barnkullar.
2020

2021

2022

2023

2024

1 334

1 302

1 291

1 279

1 316

89

89

90

91

92

Förskola, barn 1-5 år

Antal

Servicegrad förskola

procent

Skolverksamhet & skolbarnsomsorg

Antal

3 166

3 159

3 214

3 285

3 355

Gymnasieskola, internt

Antal

53

56

59

62

65

Gymnasieskola, externt

Antal

833

871

893

899

897

Obligatorisk särskola, egen regi

Antal

5

6

7

8

Förskola, barn 1-5 år

á-pris

148 776

136 651

137 913

139 190

140 854

Skolverksamhet & skolbarnsomsorg

á-pris

119 867

120 189

121 746

123 897

125 422

Gymnasieskola, internt

á-pris

134 038

144 893

146 220

147 516

148 800

Gymnasieskola, externt

á-pris

113 175

118 318

119 728

121 240

122 835

Obligatorisk särskola, egen regi

á-pris

600 000

600 000

600 000

600 000
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Bygg och miljönämnden
Driftbudget
Bygg och miljönämnden ansvarar för bygglovshandläggning, kart-, mät- och GIS-verksamhet,
miljö- och hälsoskydd, serveringstillstånd och trafikplanering. Nämnden har tre verksamhetsmål;
Rättssäker och förutsägbar verksamhetsutövning, främjande av en levande landsbygd i
samverkan med den moderna småstaden samt verka för nöjda medborgare och företagare.
Nämnden har inlett ett arbete som syftar till att debitering efter tillsyn inom livsmedels- och
hälsoskydd och miljöområdet ska ske i efterhand. Förväntad effekt är att intäkter bibehålls och
att kommunikationen med näringslivet om tillsynsverksamheten utökas.
Nämndens verksamheter utförs med tidsenliga metoder och är i hög grad avgiftsfinansierade.
Nämndens kostnader behöver anpassas till årets intäkter.
Fördelning av kommunbidrag per verksamhet
DRIFTBUDGET
Nettokostnad i tkr

Budget 2021

plan
2022

plan
2023

plan
2024

Bygg- och miljönämnd
Nämndkostnader
Stadsbyggnad
Trafikplanering
Serveringstillstånd
Miljö- och hälsoskydd
Effektiviseringsbeting - 0,5 %

1 208
5 187
270
58
2 520
– 98

1 226
5 265
274
59
2 558
– 118

1 244
5 344
278
60
2 596
– 118

1 263
5 424
282
61
2 635
– 118

Summa Bygg- och miljönämnd

9 145

9 264

9 404

9 547

Summa kommunbidrag
Effektiviseringsbeting - summerat

1 203 428 1 232101 1 270192 1 314982
– 9 366
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Ekonomistyrningsprinciper
God ekonomisk hushållning
Enligt 8 kap. 1 § kommunallagen ska kommuner och regioner ha en god ekonomisk hushållning
i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer.






Mål och riktlinjer ska finnas för god ekonomisk hushållning.
Återställningstiden för negativa resultat är tre år och skall beslutas i samband med
antagande av budgeten.
Synnerliga skäl för att inte återställa negativa resultat ska tas upp både i budget och
årsredovisning.
Upprättande av åtgärdsplaner ska ske vid negativa resultat.
Revisionen ska bedöma uppfyllelsen av målen för god ekonomisk hushållning i
årsredovisning och delårsrapport.

För att finansiera en verksamhet över tid krävs normalt sett mer än ett nollresultat. Om man
under ett år förbrukar mer pengar än man får in innebär det att det blir kommande år, eller
kommande generationer, som måste betala för överkonsumtionen. Nedan ges ett antal skäl till att
ett positivt resultat behövs för att nå god ekonomisk hushållning (se skriften ”Hushållning i
lagens namn”):





Finansiera investeringar och värdesäkra anläggningstillgångar
Stora pensionsavgångar medför ökade pensionsutbetalningar
Konjunkturanpassat resultat
Resurser för utveckling

För att motsvara kravet på god ekonomisk hushållning räcker det med andra ord inte med att
intäkterna är i nivå med kostnaderna. En kommun ska ange de finansiella mål som är av
betydelse för en god ekonomisk hushållning. Ett vanligt förekommande mål är att resultatets
andel av skatteintäkter och generella statsbidrag ska uppgå till minst 2 procent. SKR anser
emellertid under senare år att det viktigaste är att utgå från kommunens unika situation. Det
innebär att finansiellt mål kan variera mellan 1-5 procent av skatter och kommunalekonomisk
utjämning, en förvaltande kommun utan nämnvärd expansion kan ha en lägre målsättning medan
kommuner med expansionsplaner behöver ha skapa handlingsutrymme för framtida
investeringar.
Budgetdisciplin
Det är av stor vikt att alla verksamheter, nämnder med flera genomför sitt uppdrag inom givna
ekonomiska ramar. Därför ska styrelse och nämnder besluta om en verksamhetsplan där både
verksamhetsmål och budget fastställs senast 31 december året innan budgetåret startar och
anmäls till kommunfullmäktige. Tillsammans bidrar detta till att kommunens finansiella mål
uppnås.
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Verksamheternas samlade resultat presenteras för nämnden via månatliga ekonomiska
prognoser. Visar den samlade bilden för nämnden ett underskott har nämnden en skyldighet att
vidta åtgärder. En handlingsplan för att hantera den ekonomiska obalansen ska då upprättas,
innehållande konkreta åtgärder, analys och konsekvens av åtgärd, samt beslutas av nämnd.
Vidare ska kommunstyrelsen underrättas om handlingsplanen och hur arbetet med att genomföra
åtgärderna fortgår till dess att ekonomi i balans råder för nämnden.
Balanskrav och resultatutjämningsreserv
Balanskravsresultatet ska vara årets resultat efter balanskravsjusteringar och förändring av
resultatutjämningsreserv. Balanskravsjusteringar ska bestå av realisationsvinster med vissa
undantag, vissa realisationsförluster, orealiserade förluster i värdepapper och orealiserad åter
återföring av förluster i värdepapper. Syfte med balanskravet är att kommuner och regioner ska
säkerställa en god ekonomisk hushållning.
Resultatutjämningsreserven i Knivsta Kommun är avsedd för att skapa trygga och stabila
ekonomiska förutsättningar med hänsyn till kommunens särskilda förutsättningar. Det kan
handla om att utjämna svängningar i intäkterna över konjunkturcyklerna, hantera förändrade
ekonomiska förutsättningar på grund av statliga beslut eller som ett verktyg vid hög
befolkningstillväxt.
Allt över 1 procent av det årliga överskottet får avsättas till resultatutjämningsreserven. Taket för
hur stort belopp som sammanlagt får finnas i reserven vid utgången av varje redovisningsår är
maximalt 10 procent av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk
utjämning.
Regler och principer för budgetramar
Kommunfullmäktiges beslut om budgeten är fastställande av de ekonomiska ramar och mål som
skall gälla för de olika delarna av den kommunala verksamheten. Budgeten fördelas och beslutas
på sådant sätt att den är oberoende av vilken organisation som kommunen väljer att jobba efter
och vilken driftform som väljs. Indelningen i verksamhetsområden (block) följer i stort den
uppdelning som görs i kontoplanen Kommun-Bas. Inom beslutade anslag har nämnder och
styrelse till uppgift att sköta den löpande verksamheten.
De tillgängliga resurserna bestämmer graden av måluppfyllelse – ekonomin sätter gränsen och
förutsätter optimalt resursutnyttjande. Om nämnd eller styrelse under löpande verksamhetsår
finner att man inte kan fullgöra anförtrodd verksamhet, inom ramen för av kommunfullmäktige
beviljat anslag, mål och resultatkrav ska tvingande nivåer enligt lagstiftning och myndighetskrav
prioriteras.
Budgetramarna är en nettokostnadsram avseende driftbudgeten, nämnderna beslutar om nivån på
externa intäkter i samband med nämndens internbudget och verksamhetsplan.
Omfördelning inom verksamhetsblock kan beslutas av respektive nämnd och ska anmälas till
ekonomiavdelningen. Uppföljning av driftbudgetar görs från februari till oktober (uppehåll under
juni) och ska beslutas av respektive nämnd och anmälas till kommunstyrelsen.
Omfördelning mellan verksamhetsblock ska beslutas dels av nämnd/ styrelse och dels av
kommunfullmäktige.
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Regler och principer vid bokslutsreglering
Bokslutsreglering gäller för beviljade barn och elever i förskola och grundskola, gymnasieskola,
grundsärskola, gymnasiesärskola, snöröjning samt SFB kommunala kostnaden enligt följande:







faktiskt antal barn/elever inom förskola och grundskola samt egen verksamhet inom
gymnasieskolan enligt de räkningar som genomförs per 15 april och 15 oktober,
faktiskt antal individintegrerade elever inom grundskola enligt de räkningar som
genomförs per 15 april och 15 oktober.
faktiska kostnader för köpta elevplatser inom gymnasieskola, obligatorisk grundsärskola
och gymnasiesärskola regleras mot faktiskt utfall,
faktiskt antal elever i egen verksamhet inom obligatorisk grundsärskola enligt de
räkningar som genomförs per 15 april och 15 oktober,
faktiska kostnaden för snöröjning regleras i bokslutet mot ett snitt av de tre närmast
föregående årens kostnader,
faktiska kostnaden för återbetalning av de första 20 timmarna till Försäkringskassan
avseende ärenden enligt socialförsäkringsbalken (SFB, tidigare LASS), med avstämning
1 oktober 2018 mot budgeterat antal.

Vid antalsregleringen för förskola, grundskola och internt gymnasium uppgår regleringen per
barn respektive elev till à-priset minskat med 25 tkr. Avdraget avser fasta kostnader utöver
barn/elevpeng och lokalpeng, som inte påverkas av volymen under pågående budgetår.
Vid regleringen av individintegrerade elever uppgår regleringen per elev till 200 tkr.
Budgeterade medel för köpta elevplatser inom extern gymnasieskola, obligatorisk grundsärskola
och gymnasiesärskola kan inte omdisponeras till annan verksamhet utan nytt
kommunfullmäktigebeslut.
Regler och principer för effektiviseringsbeting
Effektiviseringsbeting får inte göras på verksamheter som bokslutsregleras med faktisk kostnad.
Regler och principer för investeringar
Beviljad investeringsutgift är bunden till ett projekt och är ett utgiftstak. Om det befaras att en
investering inte kan genomföras inom beviljat anslag och ingen möjlighet finns till
omdisponering mellan nämndens beviljade investeringsprojekt, åligger det berörd nämnd att föra
ärendet vidare till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kan besluta om utökad ram via
omdisponering av KS ofördelade investeringsmedel, alternativt vidare till kommunfullmäktige
för utökade investeringsramar.
Investeringar innebär inte per automatik en utökad driftbudget för eventuella ökade
kapitaltjänstkostnader. För investeringar/ anläggningstillgångar utgår internränta på bokfört
värde. Alla förändringar mellan projekt och disponering av ofördelade medel ska beslutas av
respektive nämnd/ styrelse och ska anmälas till ekonomiavdelningen. Uppföljning av
investeringsprojekt utfall och prognos görs i bokslut (delår- och årsbokslut) och beslutas av
respektive nämnd samt anmäls till kommunstyrelsen.
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Bilaga 1 Investeringsplan 2021 - 2024
Utgift
2021

Utgift
2022

Utgift
2023

Utgift
2024

Summ
a

Biblioteket

100

0

100

0

200

Idrotts- och fritidsanläggningar

300

300

300

300

1 200

Konst, underhåll och inventarier

200

200

200

200

800

Ungdomsverksamhet, Inventarier och läromedel

100

0

100

0

200

Kulturskolan, Inventarier och läromedel

100

0

100

0

200

SUMMA Fritid och kultur

800

500

800

500

2 600

200

200

200

200

800

Programvara e-handel

0

0

500

0

500

Analysstöd (BI)

0

500

0

0

500

Webbutveckling

1 000

500

500

500

2 500

Intranät/virtuell arbetsplats

250

250

250

250

1 000

Utbyggnad av ärendehanteringssystem (P360)

200

200

200

200

800

Dokumenthantering

500

500

500

500

2 000

0

200

0

0

200

300

0

0

0

300

IT hårdvara, central infrastruktur

1 000

1 000

1 000

1 000

4 000

Device (datorer/surfplattor etc. inom hyrmodellen)

4 000

4 000

4 000

4 000

16 000

Programarbete för nya verksamhetslokaler, lokalansvarig

1 000

1 000

1 000

1 000

4 000

Anpassning/reinvestering i egna fastigheter, lokalansvarig

500

500

500

500

2 000

8 950

8 850

8 650

8 150

34 600

200

200

200

200

800

7 000

7 000

7 000

7 000

28 000

16 950

16 550

16 650

15 850

66 000

Kommunstyrelsen
Fritid och kultur

Gemensam stödverksamhet
Inventarier

Nämndprocessen
Arkiv och E-arkiv

SUMMA Gemensam stödverksamhet

Måltidsverksamhet, utrustning & inventarier
KS ofördelade investeringsmedel
SUMMA Kommunstyrelsen
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Samhällsutvecklingsnämnd

Utgift
2021

Utgift
2022

Utgift
2023

Utgift
2024

Summ
a

Boängsvägen från förskola till elljusspåret

7 000

0

0

0

7 000

Reinvestering befintligt gatunät

5 000

5 000

5 000

4 000

19 000

Belysning

4 000

4 000

2 500

2 500

13 000

TSHÅ (Trafiksäkerhetshöjande åtgärder)

3 500

3 500

3 000

2 500

12 500

15 000

15 000

0

0

30 000

2 000

1 000

1 000

500

4 500

0

10 000

0

0

10 000

0

1 000

0

0

1 000

800

800

800

800

3 200

0

1 500

1 500

1 000

4 000

400

200

400

200

1 200

Återvinningscentral löpande ospecificerat

200

200

200

200

800

Lagerlokal/Lagertält Kretsloppsparken

400

0

0

0

400

38 300

42 200

14 400

11 700

106
600

EXPLOATERING - Samhällsutvecklingsnämnd

Utgift
2021

Utgift
2022

Utgift
2023

Utgift
2024

Summ
a

Sågen/Centrum

8 000

22 000

20 000

15 000

65 000

Västra Knivsta

30 000

30 000

40 000

30 000

130
000

Östra Knivsta

4 000

0

6 000

0

10 000

Nor

2 500

2 500

0

0

5 000

Alsike

8 500

30 000

24 000

35 000

97 500

10 000

5 000

5 000

5 000

25 000

5 000

5 000

5 000

5 000

20 000

68 000

94 500

100
000

90 000

352
500

Bygg- och miljönämnden

Utgift
2021

Utgift
2022

Utgift
2023

Utgift
2024

Summ
a

Stadsbyggnad

3 500

0

500

0

4 000

0

0

0

1 000

1 000

500

500

500

500

2 000

4 000

500

1 000

1 500

7 000

Gata

GC-väg landsbygd, medfinans Vassunda-Uppsala
Cykelinfrastruktur
Ombyggnad Centralvägen mellan Apoteksvägen och Särstv.
Park
Friluftsåtgärder Kölängen
Renovering av befintliga anläggningar
Lokalt åtgärdsprogram Knivstaån
Parken ospecificerad maskin och utrustningsinvestering.
Avfall

SUMMA Samhällsutvecklingsnämnd

AR/Brunnby
Inköp av mark och fastigheter för exploatering
SUMMA EXPLOATERING
- Samhällsutvecklingsnämnden

Miljö
Digitalisering - innovation
SUMMA Bygg- och miljönämnden
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Socialnämnden

Utgift
2021

Utgift
2022

Utgift
2023

Utgift
2024

Summ
a

Inventarier

100

100

0

0

200

Digitalt arkiv

200

0

0

0

200

Digitalisering - innovation

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

SUMMA Socialnämnden

1 300

1 100

1 000

1 000

4 400

Utbildningsnämnden

Utgift
2021

Utgift
2022

Utgift
2023

Utgift
2024

Summ
a

Alsike skola, Inventarier och läromedel

100

100

100

100

400

Brännkärrsskolan, Inventarier och läromedel

100

100

100

100

400

Genomförande IT-plan, IT-investeringar

100

100

100

100

400

Lagga/Långhunda förskola & skola, Inventarier & läromedel

100

100

100

100

400

Ängbyskolan, Inventarier och läromedel

300

200

200

200

900

Thunmanskolan, Inventarier och läromedel

150

200

200

200

750

0

75

0

75

150

Skutans förskola, Inventarier och läromedel

75

75

75

75

300

Diamantens förskola, Inventarier och läromedel

75

0

75

0

150

Gredelby förskola, Inventarier och läromedel

75

75

75

75

300

Högåsskolan, Inventarier och läromedel

250

150

150

150

700

Adolfsbergskolan, Inventarier och läromedel

200

200

200

500

1 100

Segersta skola, Inventarier och läromedel

250

250

250

250

1 000

Lustigkulla förskola, Inventarier och läromedel

75

75

75

75

300

Norrgårdens förskola, Inventarier och läromedel

75

75

75

75

300

Tallbacken, Inventarier och läromedel

75

75

75

75

300

Trollskogens förskola, Inventarier och läromedel

0

75

75

75

225

Lilla Brännkärrs förskola, Inventarier och läromedel

0

75

75

75

225

Sjögrenska gymnasiet, Inventarier och läromedel

75

75

75

75

300

Verktygslådans förskola, Inventarier och läromedel

75

75

75

75

300

Stöd och konsultationsteam, Inventarier och läromedel

50

50

50

50

200

Skolhälsovården, Inventarier och läromedel

50

50

50

50

200

Vuxenutbildning och SFI, Inventarier och läromedel

75

0

0

0

75

2 325

2 250

2 250

2 550

9 375

V:a Ängby förskola, Inventarier och läromedel

SUMMA Utbildningsnämnden

*Investeringsutgifterna i tabellen är i tusentals kronor
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Bilaga 2 Befolkningsprognos 2020 - 2024
Folkmängd Knivsta kommun
Ålder

2020

2021

2022

2023

2024

0

221

230

237

246

257

1-5

1 458

1 447

1 434

1 422

1 461

6-15

3 138

3 180

3 247

3 322

3 388

16-18

852

881

898

898

900

19-24

1 022

1 087

1 115

1 150

1 184

25-44

5 277

5 361

5 462

5 595

5 824

45-64

4 473

4 595

4 699

4 792

4 903

65-69

734

738

734

742

735

70-74

826

788

774

738

709

75-79

533

615

659

701

714

80-84

308

316

341

375

418

85-89

160

158

166

183

202

90-94

76

83

85

83

85

95-w

19

20

24

29

29

19 095

19 501

19 877

20 274

20 811

Summa
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Bilaga 3 Interna tjänster gemensamma förvaltningen
Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

Planering verksamhetslokaler

21

22

23

24

25

Idrotts- & fritidsanläggningar

41

42

43

44

45

Allmän Kultur

69

70

71

72

73

Gator, vägar

195

197

199

201

204

Trafikövervakning

36

37

38

39

40

Parker & Naturvård

57

58

59

60

61

Teknisk planering

431

522

528

534

540

Exploateringsverksamhet

308

312

316

320

324

Detaljplaneverksamhet

70

71

72

73

74

Avfallsverksamhet

209

212

215

218

221

1 041

1 052

1 063

1 074

1 085

Insatser enligt LSS och Lass

348

352

356

360

364

Förebyggande verksamhet

74

75

76

77

78

Individ- & familjeomsorg, vård o stöd

605

612

619

626

633

Individ- & familjeomsorg, försörjningsstöd

227

230

233

236

239

Förskola, barn 1-5 år

701

709

717

725

733

Skolverksamhet & skolbarnsomsorg

556

562

568

574

580

Gymnasieskola, externt

72

73

74

75

76

Vuxenutbildning SFI

18

19

20

21

22

Stadsbyggnad

383

439

444

449

454

Miljö- och hälsoskydd

188

225

228

231

234

5 650

5 891

5 962

6 033

6 105

Tjänst
Kommunstyrelse

Samhällsutvecklingsnämnd

Socialnämnd
Vård & omsorg enligt SOL och HSL

Utbildningsnämnd

Bygg- och miljönämnd

Totalt nämndernas kommunbidrag

Kommunfullmäktige, Mål och Budget 2021 samt Planeringsramar 2022-2024

63(75)

Bilaga 4 Ägardirektiv – Kommunfastigheter i Knivsta AB
I ägardirektiv tydliggör ägaren, syftet, inriktningen och målen med bolagens verksamhet.
Bakgrund
Kommunfastigheter i Knivsta AB bildades 2004, bolaget har uppdraget att förvalta
verksamhetslokaler, såsom skolor, förskolor, sim- och sporthallar samt andra lokaler.
Det kommunala ändamålet
Bolagets syfte är med iakttagande av kommunal självkostnadsprincip tillgodose Knivsta
kommuns behov av verksamhetslokaler och för Knivsta kommuns räkning på bästa sätt äga och
förvalta aktier och andelar i bolag till vilka överlämnats en för Knivsta kommun kommunal
angelägenhet. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Knivsta kommun.
Föremålet för bolagets verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Bolagets syfte är med iakttagande av
kommunal självkostnadsprincip tillgodose Knivsta kommuns behov av verksamhetslokaler och
för Knivsta kommuns räkning på bästa sätt äga och förvalta aktier och andelar i bolag till vilka
överlämnats en för Knivsta kommun kommunal angelägenhet. Likvideras bolaget skall dess
behållna tillgångar tillfalla Knivsta kommun. Knivsta kommun,



förvärva, avyttra, äga, bebygga, förädla och förvalta fastigheter, tomträtter och
anläggningar för huvudsaklig användning i Knivsta kommuns verksamhet samt bedriva
härmed förenlig verksamhet.
äga, förvärva, avyttra och förvalta aktier och andelar i bolag till vilka överlämnats en för
Knivsta kommun kommunal angelägenhet eller som äger fastigheter eller fastigheter som
avses ovan, samt bedriva härmed förenlig verksamhet.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska
bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.
Budgetdirektiv 2021
Knivsta kommun ska ses som en helhet. Den totala kommunnyttan ska ligga till grund för mål
och ambitioner i kommunens olika verksamheter, vare sig de drivs i förvaltnings- eller
bolagsform. Kommunfastigheter i Knivsta AB är således en del av kommunkoncernen med de
krav detta ställer på beslutsfattande, information och samråd.
Knivsta kommuns vision och Agenda 2030 är vägledande för bolagets verksamhet och bolaget
ska även implementera de policys som omfattar bolaget. Vid motstridighet mellan policy och
bolagets möjlighet att på bästa sätt bedriva sin verksamhet kan styrelsen i enstaka fall göra
undantag från policys. Alla avsteg ska dokumenteras i styrelseprotokoll.
I samverkan mellan bolaget och Knivsta kommun ska bolaget tillhandahålla kostnads- och
driftseffektiva lokaler för den kommunala verksamheten. Bolaget har också att sträva efter, av
miljömässiga och ekonomiska skäl, att ha energieffektiva fastigheter och att vara aktivt i att söka
samordningsfördelar.
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Vidare ska bolaget aktivt finna fördelaktiga lösningar för kommunhelheten, för friställda lokaler
och fastigheter som kommunen inte vill utnyttja, genom att hyra ut lokaler externt, avyttra eller
förädla fastigheter. Bolaget ska även förvalta andra fastigheter som ägs av kommunen enligt
särskilda överenskommelser som tecknas mellan parterna.
Bolaget ska tillse att de av bolaget ägda fastigheterna underhålls på ett sådant sätt att
nedskrivningsbehov utöver normal planenlig avskrivning inte uppkommer. För detta ska bolaget
upprätta en underhållsplan som årligen fastställs.
Knivsta kommun arbetar aktivt för ett fossilfritt samhälle, Kommunfastigheter i Knivsta AB ska
i all nyanskaffning upphandla fordon med minst miljöklassningen euro 6. Målsättningen är
fordon som drivs med fossilfria bränslen.
Bolaget har att följa intentionerna i FN:s konvention om barnens rättigheter, sträva efter att
lokaler har hög tillgänglighet och att inte någon stängs ute från kommunal verksamhet på grund
av lokalens utformning. Agenda 2030 integreras som en del i bolagets styr- och ledningsmodell.
Kommunfastigheter I Knivsta AB ska, när så är lämpligt, samverka med kommunen och
kommunens övriga bolag genom gemensamma upphandlingar.
Kommunfastigheter i Knivsta AB ska i bygginvesteringar avsätta medel för konstnärlig
gestaltning motsvarande 0,3 procent av investeringsutgiften i enlighet med Kommunfullmäktiges
fastställda program för Konstnärlig gestaltning i Knivsta kommun.
Kommunfastigheter i Knivsta AB ska, i likhet med Knivstabostäder AB, samverka med
kommunen för att lösa boendet av Socialnämnden identifierade behov. Parternas behov och
skyldigheter i samverkan, avseende de identifierade behoven, ska årligen nedtecknas i ett avtal
mellan bolaget och Socialnämnden, där antalet lägenheter som står till kommunens förfogande
ska uppgå till var 4:e lägenhet som omsätts under året.
Bolagens styrelse ska i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagens stadgar, redovisa
hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av de specificerade målen med
densamma. Utlåtandet ska vara så utformats att det kan läggas tillgrund för kommunstyrelsens
uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1a § kommunallagen.
För verksamheten gällande kommunala principer
Eftersom bolaget bedriver kommunal verksamhet gäller självkostnadsprincip,
likställighetsprincip och lokaliseringsprincip. Nedan förtydligas två av dessa för implementering
i bolagets verksamhet.
Lokaliseringsprincipen innebär att bolaget endast ska bedriva verksamhet inom det geografiska
området Knivsta kommun.
Självkostnadsprincipen innebär att bolaget vid sin prissättning ska räkna med samtliga kostnader
som vid normal affärsmässig drift är motiverade från företagsekonomisk synpunkt. Det innebär
att relevanta interna och kalkylerade kostnader ska ingå. I självkostnaden ska även ingå
kapitalkostnader samt skälig avkastning på det egna kapitalet.
För bolaget gäller dessutom att det är den framtida självkostnaden som ska beräknas på lång sikt
där bolagets underhålls- och ombyggnadsintervaller ska vara vägledande.
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Ägardirektiv för dotterbolag
Upprättande av ägardirektiv för dotterbolag sker i samarbete med dotterbolagets styrelse och
kommunstyrelsen. Beslut i KS/KF om ägardirektiv för dotterbolag förutsätter godkännande av
moderbolagets styrelse.
Ekonomiska och finansiella direktiv
Kommunfastigheter i Knivsta ABs resultatmål efter skatt, ska över tid uppgå till 3 procent
årligen av omsättningen. Därutöver ska bolaget långsiktigt säkerställa en soliditet som uppgår till
10 procent, +/- 3 procent.
Bolaget ska ha ett långsiktigt program för kostnadseffektivisering av verksamheten.
Målsättningen ska vara att årligen hålla minst samma nivå som kommunen som helhet (gäller
fastighetsskötsel och städ, fastighetsanknuten- och central administration). Bolaget ska sträva
efter ökad yteffektivitet.
Informations- och samrådsskyldighet
Kommunfullmäktiges yttrande skall inhämtas vid:




Försäljning och förvärv av fastigheter
Förvärv av aktieposter i andra bolag
Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt
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Bilaga 5 Ägardirektiv – Alsike Fastighets AB
I ägardirektiv tydliggör ägaren, syftet, inriktningen och målen med bolagens verksamhet.
Bakgrund
Alsike Fastighets AB bildades med syfte att utveckla och exploatera Alsike.
Det kommunala ändamålet
Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, utveckla och exploatera Alsike.
Därutöver bistå Knivsta kommun med exploatering av andra potentiella områden inom Knivsta
kommun.
Försäljning av tomt- och kvartersmark ska bedrivas på affärsmässig grund och syfta till att, med
iakttagande av lokaliseringsprincipen, främja utveckling av Alsike och Knivsta. Likvideras
bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla ägaren.
Föremålet för bolagets verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Knivsta kommun planlägga, förvärva, låta
bebygga, förvalta och försälja fast egendom samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet.
Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska
bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.
Verksamheten ska drivas för att bidra till kommunens totala samhällsutveckling.
Budgetdirektiv 2021
Alsike Fastighets AB ska verka för att Alsike exploateras långsiktigt hållbart och därigenom
skapa värden för sina ägare.
Knivsta kommuns vision och Agenda 2030 är vägledande för bolagets verksamhet och bolaget
ska även implementera de policys som omfattar bolaget. Vid motstridighet mellan policy och
bolagets möjlighet att på bästa sätt bedriva sin verksamhet kan styrelsen i enstaka fall göra
undantag från policys. Alla avsteg ska dokumenteras i styrelseprotokoll.
I exploateringsarbetet för Alsike ska en samlad varierad bostadsstruktur eftersträvas, för att på
sikt möjliggöra etablering av service i form av affärer och kollektivtrafik. Bolaget ska stödja
genomförandet av Fyrspårsavtalet.
Bolaget ska även bistå/samarbeta med kommunen vid exploatering av andra områden inom
Knivsta kommun.
Bolaget ska aktivt verka för att få arbetsgivare att etablera sig i Knivsta, med tonvikt på
kunskapsintensiva företag och verksamheter. Bolaget ska främja lokalproducerade varor och
tjänster när det är möjligt, i exempelvis upphandlingar.
Alsike Fastighets AB ska när så är lämpligt samverka med kommunen och kommunens övriga
bolag genom medverkan i gemensamma upphandlingar.
Agenda 2030 integreras som en del i bolagets styr- och ledningsmodell.
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För verksamheten gällande kommunala principer
Lokaliseringsprincipen innebär att bolaget endast ska bedriva verksamhet inom det geografiska
området Knivsta Kommun.
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga marknadsorienterade grunder under iakttagande av det
kommunala ändamålet med verksamheten.
Ekonomiska och finansiella direktiv
Alsike Fastighets AB har för sin egen verksamhet, ett resultatkrav som över en 5 års period
uppgår till i genomsnitt 12 miljoner kronor per år före skatt. Avkastningen ska säkra bolagets
långsiktiga ekonomiska åtaganden och möjliggöra utdelning till kommunen.
Bolaget ska ha ett långsiktigt program för kostnadseffektivisering av verksamheten.
Målsättningen är att årligen hålla minst samma nivå som kommunen som helhet.(gäller
fastighetsskötsel och städ, fastighetsanknuten- och central administration). Bolaget ska sträva
efter ökad yteffektivitet.
Informations- och samrådsskyldighet
Kommunfullmäktiges yttrande skall inhämtas för



Förvärv av aktieposter i andra bolag
Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt
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Bilaga 6 Ägardirektiv – Knivstabostäder AB
I ägardirektiv tydliggör ägaren, syftet, inriktningen och målen med bolagens verksamhet.
Bakgrund
Knivstabostäder AB är kommunens allmännyttiga bolag och dess bestånd består huvudsakligen
av hyreslägenheter.
Det kommunala ändamålet
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip,
främja bostadsförsörjningen i Knivsta kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till
boendeinflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Knivsta kommun.
Föremålet för bolagets verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Knivsta kommun förvärva, äga, bebygga,
förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter, med bostadslägenheter och därtill
hörande kollektiva anordningar samt även fastigheter med lokaler, i de fall lokalerna utgör en
mindre del av dessa fastigheter, används för kommunal verksamhet eller är kommersiella lokaler
som har ett samband med den övriga verksamheten. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag
som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.
Budgetdirektiv 2021
Knivstabostäder ska skapa trivsamma, trygga och attraktiva bostadsområden genom aktiva
åtgärder och samarbete med kommunen, föreningsliv och andra organisationer.
Knivsta kommuns vision och Agenda 2030 är vägledande för bolagets verksamhet och bolaget
ska även implementera de policys som omfattar bolaget. Vid motstridighet mellan policy och
bolagets möjlighet att på bästa sätt bedriva sin verksamhet kan styrelsen i enstaka fall göra
undantag från policys. Alla avsteg ska dokumenteras i styrelseprotokoll.
Knivstabostäder ska fortsätta att vidta åtgärder för att skapa långsiktigt hållbara fastigheter ur
energi- och miljösynpunkt.
Knivsta kommun arbetar aktivt för ett fossilfritt samhälle, Knivstabostäder ska i all
nyanskaffning upphandla fordon med minst miljöklassningen euro 6. Målsättningen är fordon
som drivs med fossilfria bränslen
Knivstabostäder har ett ansvar för att bygga nya bostadslägenheter för att möta det behov som
skapas genom befolkningstillväxten i kommunen. Bolaget ska därför kontinuerligt ha beredskap
för nyproduktion och ha en reserv med byggklar mark för kommande byggprojekt för att ha en
beredskap att kunna uppfylla bostadsförsörjningsbehovet. Bolagets nyproduktion ska
komplettera det som privata aktörer bygger.
Knivstabostäder ska medverka till att bygga hyresbostäder i enlighet med fyrspårsavtalet
Knivstabostäder får i uppdrag att följa behovet av trygghetsboenden med tydligt fokus på lägre
boendekostnad, genom statlig subvention eller på annat sätt.
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Knivstabostäder ska samverka med kommunen för att lösa av socialnämnden identifierade behov
av bostäder. Parternas behov och skyldigheter i samverkan, avseende de identifierade behoven,
ska årligen nedtecknas i ett avtal mellan bolaget och socialnämnden, där antalet lägenheter som
står till kommunens förfogande ska uppgå till var 4:e lägenhet som omsätts under året.
Bolaget har att följa intentionerna i FN:s konvention om barnens rättigheter och ska acceptera
etableringsersättning som inkomst vid prövning av hyreskontrakt. Agenda 2030 integreras som
en del i bolagets styr- och ledningsmodell.
Knivstabostäder ska när så är lämpligt samverka med kommunen och kommunens övriga bolag
genom medverkan i gemensamma upphandlingar.
Knivstabostäder AB ska i bygginvesteringar avsätta medel för konstnärlig gestaltning
motsvarande 0,3 procent av investeringsutgiften i enlighet med Kommunfullmäktiges fastställda
program för Konstnärlig gestaltning i Knivsta kommun.
Ekonomiska och finansiella direktiv
Avkastningen på redovisat eget kapital ska uppgå till lägst 7,5 procent, det redovisade egna
kapitalet skall inte minska realt. Avkastningskravet enligt ovan gäller före nedskrivningar
föranledda av eventuell nyproduktion. Bolaget ska även se till att genomföra fastighetsunderhåll
som säkerställer god standard och långsiktigt goda marknadsvärden på fastigheterna.
De avkastnings- eller förräntningskrav som ställs innebär inte med automatik att motsvarande
krav ställs på kontant årlig utdelning från bolaget. Merparten av de mervärden som skapas inom
bolaget skall konsolideras, det vill säga arbeta vidare i bolaget för att klara bolagets investeringar
och fortlevnad, till fromma för såväl bolagets kunder som för ägarna på längre sikt. Endast del av
bolagets överskott föreslås utdelas till ägarna för omdisponering till andra verksamhetsområden
eller för att minska ägarens skuldbelastning.
Verksamheten ska drivas för att bidra till kommunens totala samhällsutveckling.
Bolaget ska ha ett långsiktigt program för kostnadseffektivisering av verksamheten.
Målsättningen är att årligen hålla minst samma nivå som kommunen som helhet.(gäller
fastighetsskötsel och städ, fastighetsanknuten- och central administration). Bolaget ska sträva
efter ökad yteffektivitet.
Informations- och samrådsskyldighet
Kommunfullmäktiges yttrande skall inhämtas för:




Försäljning och förvärv av fastigheter
Förvärv av aktieposter i andra bolag
Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt
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Bilaga 7 Kommunfullmäktiges program för utförare
Inledning
Kommunen är huvudman för all kommunalt finansierad verksamhet, oavsett om den bedrivs i
egen regi eller om den genom avtal överlämnats till en privat utförare. Kommunen är därmed
skyldig att följa upp och kontrollera inte enbart egna verksamheter utan även verksamheter som
bedrivs i privat regi i enlighet med kommunallagen 3:16a-18b.
Kommunfullmäktige ska därför besluta om ett program med mål och riktlinjer för sådana
kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare för varje mandatperiod. I programmet
ska det anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga föreskrifter på området ska följas
upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses (3:19b kommunallagen).
Programmet vänder sig utförare av kommunalt finansierad verksamhet och i synnerhet privata
utförare. Aktualisering och uppdatering av programmet görs i mål och budget varje år.
Mål för verksamheten
Mål för verksamheten beslutas av Kommunfullmäktige årligen i kommunens ”mål och budget”
nedbrutet i 11 långsiktiga mål som gäller för samtliga nämnder under mandatperioden. Målen
gäller för all kommunalt finansierad verksamhet. De fastställda målen i kommunens ”mål och
budget” anger riktningen och ska beaktas vid upphandling och avtalsskrivning i den mån det är
relevant.
Programmets omfattning
Programmet ska gälla all den verksamhet som kommunen upphandlar, det vill säga inom alla
verksamhetsområden – vård och omsorg, kultur och fritid, skola och förskola, hälso- och
sjukvård, gator och park, fastighetsförvaltning, kommunikationer och annan infrastruktur etc.
Programmet riktar sig främst mot kommunala verksamheter som tydligt riktar sig till och rör
invånarna. Det kan handla om såväl hela verksamheter (exempelvis särskilda boende för äldre)
som delar av en verksamhet med stor betydelse för invånaren/brukaren (exempelvis
måltidsverksamhet och lokalvård i skolan).
Programmet gäller inte retroaktivt för avtal ingångna före ändringar i lagtext. En succesiv
implementation av detta program kommer därför ske vartefter avtal med utförare förnyas.
Mål och riktlinjer för uppföljning
Generella mål för uppföljning




Säkerställa kraven i avtalen är uppfyllda och att minimera och förebygga brister hos
utförarna, till exempel bristande kvalitet och ekonomiska oegentligheter.
Utveckla och förbättra den verksamhet som bedrivs hos utförarna genom att resultaten av
uppföljningarna läggs till grund för kvalitetsutvecklingsarbetet.
Utveckla och förbättra styrning, till exempel genom att ändra avtalsskrivningar och
förbättra informationen och den löpande dialogen med utförarna.
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Generella riktlinjer för uppföljning


Ansvaret för uppföljning ska organiseras så att de krav som finns på oberoende
granskning och kompetens hos granskaren säkerställs.



Styrelse och nämnder ska säkerställa att det finns tillräckliga resurser för
uppföljningsarbetet.
Kontroll och uppföljningsarbetet av verksamhet som drivs i egen regi ska utformas på
liknande sätt som för privata utförare gällande den egen regi som verkar inom samma
regelverk och konkurrerar med privata utförare.



Definition av utförare
Privat utförare definieras i kommunallagen som en juridisk person eller enskild individ som har
hand om vården av en kommunal angelägenhet. Det kan handla om olika företagsformer som
aktiebolag, stiftelser, enskilda firmor, idébundna organisationer etc.
Med privat utförare avses inte ett hel- eller delägt kommunal bolag. Inte heller avses stiftelse
som kommunen ensam eller tillsammans med någon annan bildat eller förening där kommunen
bestämmer tillsammans med någon annan.
Formellt överlämnas en verksamhet vanligen efter ett upphandlingsförfarande (LOU, LUF) eller
genom valfrihetssystem (LOV) samt att avtal tecknas med de privata utförarna.
Programmet omfattar inte fristående förskolor och skolor eftersom de är egna huvudmän för
verksamheten och alltså inte är upphandlad verksamhet utan reglerad genom tillståndsgivning.
Konkurrensneutralitet
Om den kommunala verksamheten agerar i konkurrens med privata utförare och verksamheten
tydligt riktar sig till och rör medborgarna ska likvärdiga villkor gälla för uppdraget och i fråga
om ersättning för utförandet. Inom programmets omfattning gäller detta ovillkorligen
verksamhet enligt LOV, lagen om valfrihetssystem.
Allmänhetens insyn
Av kommunallagen 3:19a framgår att kommunen ska se till att när avtal sluts med privat utförare
så ska kommunen genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge
allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över.
Nämnder ska genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten
insyn i den verksamhet som lämnas över till utföraren. Det ska i avtalet skrivas in att utföraren
ska lämna information som kommunen begär. Utförarens skyldighet att lämna uppgifter
begränsas till att omfatta sådana uppgifter som inte strider mot lag eller författning eller anses
utgöra företagshemligheter.
Den information som begärs in ska ha en koppling till upphandlingen och avtalet samt den
kommunala verksamhet som utförs. Information som kan begäras kan exempelvis röra kvalitet,
avvikelser, personaltäthet, personalens utbildning, miljöarbete, integration, jämställdhet och
årsredovisning.
Allmänheten ges inte rätt att direkt få ut handlingar av utföraren utan det är endast kommunen
som kan begära ut uppgifter. De uppgifter som kommunen erhållit blir allmänna handlingar i
kommunen.
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Informationsskyldighet
Kommunens informationsskyldighet framgår av kommunallagen 6:8a som stadgar att när
enskilda personer kan välja mellan olika utförare ska nämnden lämna information om samtliga
utförare. Informationen ska vara saklig, relevant, jämförbar och lättillgänglig. Nämnderna
ansvarar att informationsskyldigheten uppfylls via information på kommunens hemsida.
Information ska finnas om den egna verksamheten och om privata utförares verksamheter som
finns inom kommunen.
Nämndernas ansvar
Enligt kommunallagen 6:7 ska nämnderna ”var och en inom sitt ansvarsområde se till att
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de
föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är
tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. Detsamma gäller när
vården av en kommunal angelägenhet med stöd av kommunallagen 3:16 har lämnats över till
någon annan”.
Varje nämnd ansvarar för uppföljning och kontroll inom sitt ansvarsområde och svarar för att
detta regleras i de avtal och uppdragsbeskrivningar som träffas med utförare.
Vidare ansvar nämnderna för att utarbeta en uppföljningsplan för när och på vilket sätt avtal och
verksamhet ska följas upp i enlighet med detta programs mål och riktlinjer. Planen ska normalt
vara en bilaga till nämndens internkontrollplan och ska omfatta samtliga utförare oavsett
driftsform.
Granskningar och uppföljningar ska genomföras på ett systematiskt sätt och ändamålsenligt sätt.
Resultaten av genomförd uppföljning dokumenteras och redovisas i nämnden, vidare ska
resultaten bidra till kvalitetsutveckling av nämndernas verksamheter.
Återrapportering till kommunfullmäktige
Återrapporteringen av nämndernas arbete med uppföljningar sker via den årligt återkommande
uppföljningen av internkontrollplanearbetet för nämnderna till kommunfullmäktige.
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Bilaga 8 Åtgärdsplan för reglering av negativt
balanskravsresultat 2018
Inledning
Om balanskravet enligt 11 kap. 10§ lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning
för ett visst räkenskapsår är negativt, ska det regleras under de närmast följande 3 åren.
Vid utgången av budgetår 2019 återstod 1886 tusen kronor att reglera avseende 2018 års
underskott. Enligt tidigare beslut ska underskottet vara reglerat vid utgången av budgetår 2020.
Det finns är viktigt att poängtera att det finns en stor osäkerhet genom den pågående pandemin
Covid19 och de förändrade förutsättningar i omvärlden som det innebär.
Planen möjliggör en reglering av de negativa resultaten inom den tidsgräns som anges i
kommunallagen för reglering av negativa balanskravsresultat (inom 3 år).
Plan reglering negativa balanskravsresultat

2017

2018

2019

2020

Årets resultat

– 8 329

– 18 588

17 868

12 106

Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

10 411

2 553

2 662

0

Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet

0

0

0

0

Orealiserade förluster i värdepapper

0

0

0

0

Återföring av orealiserade förluster i värdepapper

0

0

0

0

– 18 740

– 21 141

15 206

12 106

0

0

0

0

18 740

1 730

0

0

Årets balanskravsresultat

0

– 19 411

15 206

12 106

Balanskravsunderskott från tidigare år

0

0

– 17 091

– 1 886

Balanskravsresultat att återställa

0

– 17 091

– 1 886

0

IB ackumulerade ej återställda negativa resultat

0

0

– 17 091

– 1 886

– 17 091

– 1 886

Årets resultat efter balanskravjusteringar
Medel till resultatutjämningsreserv
Medel från resultatutjämningsreserv

– varav från 2018
Årets balanskravsresultat enligt
balanskravsutredningen

0

– 19 411

15 206

12 106

+synnerliga skäl att inte återställa

0

2 320

0

0

UB ackumulerade negativa resultat att
återställa inom 3 år

0

– 17 091

– 1 886

0

UB ackumulerade ej återställda negativa
resultat

0

-17 091

– 1 886

0

– varav från år 2018, återställs senast 2021

0

– 17 091

– 1 886

0
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Bilaga 9 Uppföljningsplan
Uppföljning

Material

Inlämnas till
kommunkontor

Kommunfullmäktige/
Kommunstyrelse

Februari Nämnder,
styrelse

Ekonomisk årsprognos

mars 2021

Anmäls i Ks

Mars Nämnder, styrelse

Ekonomisk årsprognos

april 2021

Anmäls i Ks

April Nämnder, styrelse

Ekonomisk årsprognos

maj-juni 2021

Anmäls i Ks

Juli Nämnder, styrelse

Ekonomisk årsprognos

augusti 2021

Anmäls i Ks

Augusti Nämnder, styrelse

Delårsbokslut och
årsprognos.

september-oktober 2021

Delårsbokslut Ks i
oktober. Delårsbokslut KF
i november.

Augusti Helägda bolag

Delårsbokslut och
årsprognos
Prognos över uppfyllelse
av ägardirektiv och
avkastningskrav

september-oktober 2021

Delårsbokslut i Ks i
oktober och KF november.

Oktober Nämnder,
styrelse

Ekonomisk årsprognos

november-december 2021

Anmäls i Ks

November Nämnder,
styrelse

Verksamhetsplaner

januari 2021

Anmäls i KF mars 2021

December Nämnder,
styrelse

Årsbokslut,
förvaltningsberättelse
uppföljning av uppdrag,
mål,

februari-mars 2022

Mars 2022 i Ks
April 2022 i KF

December Helägda bolag

Bolagens uppföljning av
verksamhet, ägardirektiv,
avkastningskrav,
årsbokslut och
förvaltningsberättelse

februari-mars 2022

Mars 2022 i Ks
April 2022 i KF

Kommunfullmäktige, Mål och Budget 2021 samt Planeringsramar 2022-2024

75(75)

BUDGET 2021
KNIVSTA KOMMUN

FÖRORD
Det här är Kristdemokraternas förslag till budget och uppdrag för år 2021.
Två år har nu gått sedan fempartimajoriteten höjde skatten med 70 öre. Tyvärr konstaterar vi återigen
att den ekonomiska styrningen och kontrollen saknas. Prioriteringar för att värna skattebetalarnas
pengar är frånvarande och reformer för att bromsa nettokostnadsutvecklingen uteblir.
Precis som alla kommuner och regioner i Sverige går även Knivsta kommun igenom en mycket djup
kris till följd av Covid-19 pandemin. Organisationen Sveriges kommuner och regioner flaggar för att
många kommuner kommer få en ansträngd ekonomi det närmaste året, då det viktigaste just nu är att
få kontroll på och stoppa spridningen. Osäkerheten gör det svårt att ta fram noggranna prognoser. Vår
budget baseras på en skatteprognons gjord innan sommaren, i den situation vi är just nu är det
viktigaste att snabbt kunna ställa om och förändra både fokus och arbetssätt vartefter läget förändras.
Därför väljer vi att lägga en rad reformer vi vill se genomförda istället för en hel budget. Förslaget
ligger fortfarande helt i linje med Kristdemokraternas anda där återhållsamhet och en prioritering av
välfärdens kärna och att medborgarnas skattepengar används med förnuft är i centrum. Vi också att
fokusera på pragmatiska och lösningsinriktade förslag istället för att signalera politisk konflikt.
Knivstaborna behöver ordning och reda och inte politiskt käbbel.
Våra budgetförslag och politik för Knivsta innebär också starten på ett systemskifte. Vi prioriterar
områden där medborgarna i kommunen med Sveriges lägsta medelålder förväntar sig en bättre
leverans än idag. Vi satsar på kärnan i välfärden och genomför flera förstärkningar inom bland annat
barnomsorg och skola. Vi önskar att våra tidigare budgetar hade hörsammats för att ge kommunen ett
bättre utgångsläge inför kommande år och hoppas nu att våra förslag kan få genomslag i någon form.
För att klara morgondagens utmaningar måste vi ha reformvilja idag. Vi måste klara av att hålla oss till
det som hör inom politikens gränser och ge medborgarna pang för skattepengarna. Vår budget för
2021 visar att det är möjligt och att skattebetalarna kan lita på att de får rätt saker för pengarna. Vi
utgör ett ”säkert kort” utan otrevliga överraskningar.

Pontus Lamberg
Gruppledare
KD Knivsta

Snygg och trygg kommun:
Det ska vara snyggt och rent i Knivsta kommun. Den upplevda tryggheten i samhället påverkas till
största del av de offentliga miljöerna. Med hjälp av medveten stadsplanering kan vi förbättra den
upplevda tryggheten och skapa en säkrare miljö. Vi behöver jobba med förbättrad belysning och
insatser mot nedskräpning och skadegörelse.

Våra förslag:
•
•
•
•
•

Att trygghetsperspektivet ska vara en integrerad del i stadsbyggnadsarbetet för att undvika att
miljöer upplevs otrygga
Att inför en Broken windows-princip. Klotter ska omedelbart avlägsnas för att minska
upplevelsen av otrygghet
Att ansöka om tillstånd för kameraövervakning på särskilt utsatta platser
Att rusta upp belysning och röja buskage på gång- och cykelvägar
Att verka för mer konst på allmänna ytor

Kostnadskontroll:
Kommunstyrelsen har under en längre tid haft en resurspost som fungerar som en slags ”övrigt”-post i
budgeten. Ur denna post beviljas pengar under budgetåret till vad som helst som politiken beslutar
om. Vi föreslår att denna post utgår. Vi behöver införa budgetdisciplin där även kommunstyrelsen ska
förhålla sig till den ram som satts av kommunfullmäktige.
Vi har och kommer rösta nej till förslag gällande investeringar i olika prestigebyggen. Knivsta
kommuns ekonomi är för liten för att kunna hantera sådana satsningar och risker. Vi väljer att
prioritera kärnverksamheter, men tror samtidigt att kommunens attraktiviteskraft behöver stärkas.
Därför vill vi sänka skatten och satsar för att få hit välfärdsföretag.

Våra förslag:
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Att minska central förvaltning med 5%
Att skatten sänks med 70 öre
Att avskaffa kommunstyrelsens generella resursmedel
Att prioritera investeringsbudgeten och minska den med 25%
Koppla tydlig genomförandeplan till varje investering
Att införa ett investeringsråd
Att sänka beroende av exploateringsintäkter i driftsbudgeten till högst 2% av Summa skatter,
bidrag och kommunalekonomisk utjämning.
Att mål om överskott sätts till 2%
Att tillämpa utmanarrätten inom skola, vård och omsorg
Att förbättra avtalsuppföljning
Att särredovisa kostnader för det så kallade fyrspårsavtalet

Fokus på barn och unga:
Allting börjar med en bra skola. Skola och barnomsorg utgör kommunens kärnverksamheter. För att
skapa en positiv och lugn inlärningsmiljö är trygghet viktigt. I Kristdemokraternas budgetförslag
satsar vi på lärare och förskolepersonal. Nöjda medarbetare stannar i kommunen vilket i sin tur
säkerställer lugna och stabila arbetsmiljöer för våra barn.
Kristdemokraterna vill att barn och ungdomar även ska ha rätt till en bra start i livet och att få växa
upp under trygga villkor. Vi tror också att barn och ungas uppväxtvillkor långsiktigt påverkar
förutsättningarna för hur vår kommun och samhället i stort utvecklas. Med trygga familjer skapas
förutsättningar för ett väl fungerande samhälle.
Familjen är basen för att vi ska kunna växa, må bra och få grundläggande mänskliga behov
tillgodosedda. Familjens situation och förutsättningar får också långsiktiga effekter eftersom det är där
nästa generation medborgare formas. Vi vill stärka de strukturer och gemenskaper som våra barn och
unga finns i, som familj, civilsamhälle, förskola och skola, samt underlätta etablering på
arbetsmarknaden.
Barn och familjers behov ska vara utgångspunkten för förskolan. Förskolan ska vara ett stöd för
familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande. Förskolan ska präglas av god
kvalitet och det ska finnas personal med både pedagogisk som omvårdande kompetens. Därför gör vi
satsningar på mindre barngrupper. Vi tror att detta bidrar till mindre arbetsbelastning på personalen
och dessutom till mindre barngrupper.
Vi tror att föräldrarna bäst vet vilka behov deras barn har och för att få reell valfrihet behöver det
finnas alternativ. Vår satsningar på familjedaghemmen minskar lokalbehovet och kostnaden för
förskolan.

Våra förslag:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Att minska barngrupper och anställa fler förskolelärare och barnskötare
Att återinföra Nattis
Att anställa lärarassistenter för att frigöra tid med eleverna
Att likställa ekonomisk ersättning för olika typer av barnomsorg
Att utreda hur Sjögrenska gymnasiet ska bedrivas i framtiden
Att införa skiftgång bland elever för att nyttja lokaler och kollektivtrafik bättre
Att anställa logopeder inom skolan
Att höja lärartätheten i skolan
Att införa självservice på bibliotek för att utöka tiderna för utlåning
Stärk elevhälsan och öka tillgängligheten
Utveckla samarbetet kring ”Första linjen” med Region Uppsala, dit barn och
vårdnadshavare kan vända sig för att få såväl stöd som akut hjälp.
Att införa kulturtrappan i skolan
Att återinföra möjlighet till behovsprövad förskola för barn till arbetssökande
Att införa fritidsbank tillsammans med Upplands idrottsförbund

Hållbart bostadsbyggande:
Den växande kommunen ställer höga krav på planering av infrastruktur för att få ett väl fungerande
trafiksystem. Näringsliv och knivstabor behöver transporter som är pålitliga, förutsägbara, trygga och
säkra.
Knivsta ska i större omfattning byggas enligt den klassiska stadens form med levande gatumiljöer och
tydliga kvarter. Knivsta ska skapa förutsättningar för byggande som skapar kommersiella lokaler i
bottenplan och för att öka antalet arbetsplatser i nya utvecklingsområden. Arkitekturen måste bli mer
varierad och möta medborgarnas preferenser. Även på detta område kan den klassiska staden tjäna
som föredöme. Variation i färg, höjd och form är eftersträvansvärt. Arkitektoniska kvaliteter måste
säkerställas tidigt i processen och medborgare bör i högre utsträckning få säga sitt vad det gäller
gestaltningsfrågor. Vi vill införa en princip om estetisk hållbarhet i Knivsta för att säkerställa att den
gestaltning som tar form håller över tid och blir ekonomiskt försvarbar. Istället för att omfamna och ge
fritt spelrum för de formspråk som tillfälligt är trendiga på landets arkitekturhögskolor vill vi ha ett
byggande med ett visuellt intryck som håller över tid.
Vi vill även se byggande i hela kommunen och inte enbart begränsade områden närmast stationsläget i
Knivsta. En annan viktig prioritering är att regelförenkla och prioritera byggande på landsbygden. Vi
vill se över kommunens arbete med bland annat strandskydd, för att underlätta byggande i vattennära
lägen samt VA-utvidgningsområden. Dessutom vill vi prioritera planarbetet för landsbygden, bland
annat med områdesbestämmelserna, så att fler bostäder kan byggas utanför tätorten. Knivsta växer
och mycket av stadsutvecklingen fokuserar nu på att förtäta staden. Vi behöver öka möjligheterna att
bo enskilt och öka tillgången på villatomter.
Kristdemokraterna vill se en stad som lever. Knivsta har många vackra miljöer som är som gjorda för
folkliv, men som idag är tomma på rörelse och aktivitet. Vi vill bättre utnyttja kommunens vattendrag
och särskilt stärka knivstaåns attraktivitet. Vi tror att kommunens tillväxtpotential kan stärkas rejält
genom att underlätta etablering av restauranger genom generösare riktlinjer för exempelvis
serveringstillstånd och uteserveringar. Vi vill också arbeta för att enklare kunna etablera tillfälliga
Vi är oroade över avsaknaden av en plan för infrastruktur och trafikplanering. En miljömässigt hållbar
stad rustar inte bara för dagens miljömässigt hållbara teknik. Vi är övertygade om att bilar, bussar och
lastbilar har en roll att spela även i framtiden och att vi riskerar att begå stora misstag om vi nu bygger
hinder för framkomlighet för människor och näringsliv. Vi vill se en ändamålsenlig trafikplanering
med syfte på att möta de transportbehov som finns. Vi vill också ha ändamålsenliga
hastighetsbegränsningar som inte skapar onödiga hinder i trafikflöden. Idag finns det ett antal vägar
med omotiverat låga hastighetsgränser som försämrar stadens infrastrukturella kapacitet.

Våra förslag:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Att korta handläggningstiden för detaljplaner
Att verka för fler byggherreplaner vid framtagandet av detaljplaner
Att införa en gemensam organisation tillsammans med övriga kommuner inom
fyrfackkärlssamarbetet
Att Upphandla och samarbeta med andra kommuner beträffande kompetens inom
miljö och byggområdet för att motverka toppar i belastning.
Att utöka öppettiderna på Återvinningscentralen och införa grönt kort
Att verka för förenklade byggregler och kortare planprocesser
Att upprätta LIS-områden som möjliggör byggnation i strandnära lägen
Att skapa förutsättningar för folkliv med fokus på förenklade förutsättningar för
etablering av restaurang- och besöksnäring
Att satsa på byggande i hela kommunen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Att levandegöra områden kring kommunens vattendrag, som Knivstaån och de många
sjöarna, med fler mötesplatser och gångstråk
Att anlägga en park med lekplats på ytan där Tärnans förskola tidigare stod
Att planera för fler småhusområden
Att förbättra trafikflöden och avlasta Gredelbybron genom en ny överfart med biltrafik
och GC-bana söder om stationen i Knivsta
Att tillgängliggöra Gredelbyhagar
Att ur ägardirektiven för bolagen ta bort krav på kostnadseffektivisering
Att ta bort kravet på Knivstabostäder ska medverka till att bygga hyresbostäder i
enlighet med fyrspårsavtalet
Att ta bort kravet att var fjärde lägenhet som omsätts under året ska stå till
Socialnämndens förfogande från Ägardirektiven till bolagen
Att från ägardirektivet för Knivstabostäder AB ta bort skrivning om att det
kontinuerligt ska finnas nybyggnadsprojekt igång
Att ta bort kravet om station i Alsike för Alsike fastighets AB
Att verka för att av- och påfart till E4an byggs vid Halmby
Att skapa fler möjligheter till ägt boende

Effektiv vård och omsorg med bibehållen kvalitet
Våra äldre i kommunen ska kunna leva ett värdigt och gott liv i trygghet. Hälsofrämjande insatser i ett
tidigt skede är viktigt och integriteten likaså. Olika människor är i behov av olika lösningar, därför ska
kommunen garantera en mångfald bland aktörer och utförare. Äldres erfarenheter ska tas tillvara som
en tillgång i samhället, samtidigt som de äldre med vårdbehov ska tillförsäkras en värdig och god vård.
I syfte att minska kostnaderna till riksgenomsnittet föreslås bokslutsreglering per utförd
hemtjänsttimme införas till skillnad från dagens modell där beviljad hemtjänst bokslutsregleras.
Vidare föreslås att ersättningen anpassas till riksgenomsnittet, dvs 401 kr per utförd hemtjänsttimme.
För att lyckas med denna kostnadsanpassning och samtidigt öka kvalitén i hemtjänsten föreslår
Kristdemokraterna att hemtjänsten bolagiseras i två eller tre bolag som sedan säljs alternativt överlåts
till aktör med erkänt hög kvalitet. På detta sätt kan hemtjänstens kvalitet öka för brukarna samtidigt
som kostnaderna anpassas mot riksgenomsnittet.

Våra förslag:
•
•
•
•
•
•
•
•

Att upprätthåll kvalitén och öka mångfalden genom att locka aktörer till Knivsta för
att bedriva vård.
Att hemtjänstens kostnad per brukare motsvarar riksgenomsnittet.
Att tjänster inom LSS, bostäder med särskild service, daglig verksamhet och assistans
ska prövas inom LOV och LOU.
Att bolagisera hemtjänsten för att överlåta till privata aktörer
Att Använd bokslutsreglering inom hemtjänsten per utförd timme istället för beviljad
Att upphandla Estrids gård
Inför en hemtjänstgaranti samt säkerställa att ingen äldre med hemtjänst behöver
träffa fler än 12 olika hemtjänstmedarbetare under en 14- dagarsperiod.
Att projektet ”Heltid som norm” görs om till ”Heltid som möjlighet”

Sammanställning Att-satser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Att trygghetsperspektivet ska vara en integrerad del i stadsbyggnadsarbetet för att undvika att
miljöer upplevs otrygga
Att inför en Broken windows-princip. Klotter ska omedelbart avlägsnas för att minska
upplevelsen av otrygghet
Att ansöka om tillstånd för kameraövervakning på särskilt utsatta platser
Att rusta upp belysning och röja buskage på gång- och cykelvägar
Att verka för mer konst på allmänna ytor
Att minska central förvaltning med 5%
Att skatten sänks med 70 öre
Att avskaffa kommunstyrelsens generella resursmedel
Att prioritera investeringsbudgeten och minska den med 25%
Koppla tydlig genomförandeplan till varje investering
Att införa ett investeringsråd
Att sänka beroende av exploateringsintäkter i driftsbudgeten till högst 2% av Summa skatter,
bidrag och kommunalekonomisk utjämning.
Att mål om överskott sätts till 2%
Att tillämpa utmanarrätten inom skola, vård och omsorg
Att förbättra avtalsuppföljning
Att särredovisa kostnader för det så kallade fyrspårsavtalet
Att minska barngrupper och anställa fler förskolelärare och barnskötare
Att återinföra Nattis
Att anställa lärarassistenter för att frigöra tid med eleverna
Att likställa ekonomisk ersättning för olika typer av barnomsorg
Att utreda hur Sjögrenska gymnasiet ska bedrivas i framtiden
Att införa skiftgång bland elever för att nyttja lokaler och kollektivtrafik bättre
Att anställa logopeder inom skolan
Att höja lärartätheten i skolan
Att införa självservice på bibliotek för att utöka tiderna för utlåning
Stärk elevhälsan och öka tillgängligheten
Utveckla samarbetet kring ”Första linjen” med Region Uppsala, dit barn och vårdnadshavare
kan vända sig för att få såväl stöd som akut hjälp.
Att införa kulturtrappan i skolan
Att återinföra möjlighet till behovsprövad förskola för barn till arbetssökande
Att införa fritidsbank tillsammans med Upplands idrottsförbund
Att korta handläggningstiden för detaljplaner
Att verka för fler byggherreplaner vid framtagandet av detaljplaner
Att införa en gemensam organisation tillsammans med övriga kommuner inom
fyrfackkärlssamarbetet
Att Upphandla och samarbeta med andra kommuner beträffande kompetens inom miljö och
byggområdet för att motverka toppar i belastning.
Att utöka öppettiderna på Återvinningscentralen och införa grönt kort
Att verka för förenklade byggregler och kortare planprocesser
Att upprätta LIS-områden som möjliggör byggnation i strandnära lägen
Att skapa förutsättningar för folkliv med fokus på förenklade förutsättningar för etablering av
restaurang- och besöksnäring
Att satsa på byggande i hela kommunen
Att levandegöra områden kring kommunens vattendrag, som Knivstaån och de många sjöarna,
med fler mötesplatser och gångstråk
Att anlägga en park med lekplats på ytan där Tärnans förskola tidigare stod
Att planera för fler småhusområden

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Att förbättra trafikflöden och avlasta Gredelbybron genom en ny överfart med biltrafik och
GC-bana söder om stationen i Knivsta
Att tillgängliggöra Gredelbyhagar
Att ur ägardirektiven för bolagen ta bort krav på kostnadseffektivisering
Att ta bort kravet på Knivstabostäder ska medverka till att bygga hyresbostäder i enlighet med
fyrspårsavtalet
Att ta bort kravet att var fjärde lägenhet som omsätts under året ska stå till Socialnämndens
förfogande från Ägardirektiven till bolagen
Att från ägardirektivet för Knivstabostäder AB ta bort skrivning om att det kontinuerligt ska
finnas nybyggnadsprojekt igång
Att ta bort kravet om station i Alsike för Alsike fastighets AB
Att verka för att av- och påfart till E4an byggs vid Halmby
Att skapa fler möjligheter till ägt boende
Att upprätthåll kvalitén och öka mångfalden genom att locka aktörer till Knivsta för att
bedriva vård.
Att hemtjänstens kostnad per brukare motsvarar riksgenomsnittet.
Att tjänster inom LSS, bostäder med särskild service, daglig verksamhet och assistans ska
prövas inom LOV och LOU.
Att bolagisera hemtjänsten för att överlåta till privata aktörer
Att Använd bokslutsreglering inom hemtjänsten per utförd timme istället för beviljad
Att upphandla Estrids gård
Inför en hemtjänstgaranti samt säkerställa att ingen äldre med hemtjänst behöver träffa fler
än 12 olika hemtjänstmedarbetare under en 14- dagarsperiod.
Att projektet ”Heltid som norm” görs om till ”Heltid som möjlighet”

Knivsta

Mål och Budget 2021
för Kommunfullmäktige

Antagen av Sverigedemokraterna Knivsta
Augusti månad 2020

INLEDNING OCH MÅL

Inledning
Sverigedemokraternas vision för Knivsta är en kommun som är en trygg plats att leva och verka i,
med möjlighet att förverkliga sina drömmar från ung till gammal. Kommunens invånare ska känna en
hög grad av gemenskap med varandra, och därmed också tillit. I Knivsta ska företagande uppmuntras
och stöttas, då det är grunden för välfärds finansiering. Vår politik är att stoppa all exploatering med
för omfattande förtätning och för höga hus och att kommunen anställer en stadsarkitekt för att få en
kvalificerad och genomtänkt planering av Knivstas utveckling som håller lång tid framöver.
Vår budget är baserad på underlaget i inriktningsbudgeten framtagen av kommunledningen.
Kommunens ekonomiska situation är efter flera års alltför stor och snabb expansion samt undermålig
kostnadskontroll mycket allvarlig.
Kommunens verksamhet som enligt gällande riktlinjer ska ge ett överskott på ca 2 % överskott, går i
stället med stora miljonunderskott. Situationen har hittills kortsiktigt klarats genom markförsäljning
som redovisas som löpande intäkter i stället att sparas för de investeringar som expansionen kräver.
Dessa investeringar måste sedan lånefinansieras vilket innebär att kommunens totala låneskuld har
ökat dramatiskt. När kommunen bildades 2003 uppgick denna låneskuld till 3 500 kr / innevånare
men har nu ökat till ca 90 000 kr / innevånare.
Vi tvingas därför på de grunderna att lägga en mycket stram budget i flera år. Situationen är ännu mer
allvarlig de kommande åren då kommunens tillgång på färdigplanerad mark för försäljning minskar
kraftigt. Vi har därför bibehållit den nuvarande allt för höga skattesatsen i vår budget för 2021, och
därefter sänka med 30 öre 2022 och ytterligare 10 öre till 40 öre under 2023 och 2024. Vår ambition
är givetvis att sänka mer så fort det är möjligt.
Vi har ökat anslagen i socialnämnden och utbildningsnämnden och gjort neddragningar i övriga
nämnder och kommunstyrelsen. Samhällsutvecklingsnämnden avvecklas och uppgifterna överförs till
bygg- och miljönämnden och kommunstyrelsen.
Förvaltning och nämnder får ändra inom givna budgetramar eftersom de är bäst lämpad att göra
prioriteringarna inom sin fastställda budgetram
Det bör framhållas att den huvudsakliga uppgiften som kommunen har är skola, vård och omsorg.
Demokrati
Knivsta kommun ska vara demokratisk. Vi anser att kommunalfullmäktige inte ska rösta ner ett krav på
folkomröstning från invånarna när det lagstadgade kravet om minst 10 % av de röstberättigade är uppfyllt.
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Infrastruktur
Knivsta kommun ska utveckla en väl utbyggd infrastruktur för alla trafikslag. Bilen är ett viktigt
transportmedlen i kommunen. Den tekniska och miljömässiga utvecklingen kommer att leda till att
fordonsrörelser i framtiden bidrar med mindre utsläpp. Knivsta är en pendlarkommun därför är det av yttersta
vikt att kommunen erbjuder en väl utvecklad infrastruktur med kvalité som har ett långsiktigt tänk.
Spårtrafiken måste tryggas långsiktigt för kommunen i den regionala strukturen. När det gäller den
kommunala infrastrukturen måste vatten- och avloppsfrågan få en lösning som tryggar de ökande behoven på
sikt.
Levande landsbygd
Vi strävar efter en levande landsbygd där våra riktade satsningar stärker en framtid för en blomstrande
närproduktion för kommunen. Genom att ge landsbygden möjligheter utökas valfriheten för
kommuninvånarna. Kommunen kan på så vis locka till sig fler näringsidkare och ge möjlighet till försörjning
för fler medborgare utanför tätort. Sverigedemokraterna definierar ”närproducerat” som varor producerade
inom kommunen eller angränsande kommuner och som längst från den uppländska landsbygden. Vi anser att
kommunen bör anordna för miljön i stort, med kortare transportsträckor.
Omsorg
Kommunen ansvarar för äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade, individ- och familjeomsorg,
arbetsmarknad och flyktingmottagande. Vård och omsorg ska vara tillgänglig och ges efter en helhetssyn för
den enskildes situation. Verksamheten bör utveckla mer samarbete med anhöriga, föreningar och andra ideella
föreningar.
Många invånare som blir allt äldre känner oro över att de på sikt kommer att behöva hjälp från samhället. En
del drabbas av funktionshinder, Dessa människor ska behandlas med ett värdigt bemötande och god omsorg
från kommunen. Den äldre generationen har byggt upp vårt samhälle och därför ska de känna sig uppskattade
som medmänniskor. För att förbättra bemötandet från kommunen behöver personalen få mer tid hos brukarna,
så att besöken ska kunna vara mer avslappnande och befriade från stress. Maten måste hålla näringsrik hög
kvalitet, och kommunerna ska aldrig spara på detta
Personal inom äldreomsorgen ska kunna både prata läsa och förstå svenska. Kommunen ska införa språktest.
De äldre förtjänar guldkant på de sista åren i livet.
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Förskola, skola och barnomsorg.
I Knivsta ska barnen ska växa upp i social trygghet, utan mobbing och orättvisor, och skaffa sig livsnödvändig
kunskap. Återupprättande av lugn och ro i klassrummen kräver inga större anslag i skattemedel, utan handlar
mer om att upprätta en god studiemiljö. Det ska vara en hög prioriterad åtgärd inom skolan då studie ro är en
av de grundläggande aspekterna för goda studieresultat. Skolklasserna är för stora idag mot vad de bör vara. Vi
i Sverigedemokraterna vill minska antalet barn i klasserna så att lärarna kan lägga mer fokus per elev för att
kunna förbättra elevens möjligheter till inlärning och bra betyg. I skolan läggs grunden för framtidens
arbetskraft till välfärd och företag.
Modersmålsundervisning i annat än svenska ska inte uppmuntras av kommunen och framförallt inte
finansieras av kommunen. Det är en stor uppgift för invandrade eleverna att komma ikapp de kunskaper de
behöver ta till sig under studietiden. Det är därför orimligt att tid och resurser ska läggas på studier som inte
behöver vara prioriterade. Kunskaper i vederbörandes modersmål är inte avgörande för att få arbete i Knivsta
eller i någon annan del av Sveriges utan undervisning i svenska språket och kärnämnena är det viktigaste.
Vi anser att barngrupperna i förskolan ska minskas. Förskolan är viktigt för barn och bidrar till att barn
utvecklar den värdegrund som samhället och läroplanen vilar på. Färre barn i gruppen skapar större
möjligheter för barnen och förskollärarna att engagera sig och arbeta utifrån läroplanens mål. Den
verksamheten är värd att satsa på.
Idrott
Motion och rörelse främjar för god hälsan. Idrotten är viktig. Idrottsanläggningarna är en viktig mötespunkt
för invånarna och bidrar därmed till att öka tilliten och tryggheten i kommunen
Invandring till kommunen
De statliga bistånd som kommunen fått för mottagandet varar inte för evigt. Statens bidrag börjar upphöra och
fler kommuner hamnar i en ekonomisk kris med hög andel av de nyanlända som fortfarande lever på
socialstöd från kommunerna. Knivsta kommun bör försvåra och förhindra att vi drabbas av konsekvenserna
för detta, så att välfärden och befolkningen inte blir lidande av större utsträckning än vad som är i dagsläget.
Ur demokratisk synpunkt är det viktigt att analysera vad invandringen till kommunen har inneburit.
Mångkulturellt bokslut ska därför upprättas för att analysera kostnader, intäkter och social påverkan av olika
invandringskategorier till kommunen. Om kommunerna har en god överblick av invandringsmottagandet kan
den också göra riktade insatser och besparingar där det kan behövas.

Monica Lövgren

Johan Helenius

Gruppledare, SD Knivsta

SD Knivsta

.
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Beslut
Att fastställa Sverigedemokraterna inriktning för kommunen och Kommunfullmäktiges mål och
uppdrag till Kommunstyrelse och övriga nämnder
Att fastställa det av Sverigedemokraternas upprättade förslaget till driftbudget och investeringsbudget
för år 2021
Att fastställa den av Sverigedemokraternas upprättade resultatplanen för åren 2022 - 2024 samt
investeringsplanen för 2022 - 2024
Att fastställa de av Sverigedemokraternas upprättade budgetramarna för år 2021 för respektive
nämnd och planeringsramarna för respektive nämnd för åren 2022 - 2024
Att fastställa Sverigedemokraternas budget
Att fastställa utdebitering av kommunal inkomstskatt till 21:61 kronor per skattekrona för år 2021
Att fastställa internräntan till 1,50 procent 2021
Att fastställa gällande taxor för 2021, samt även att nämnderna har möjlighet att justera taxor och
avgifter upp till 5 procent årligen (avfall, parkeringsavgifter, kulturskola, hemtjänst med mera)
Att fastställa uppräkningstalet för interna priser till högst 2 procent för 2021
Att fastställa ekonomistyrningsprinciper och regler för bokslutsreglering enligt budgethandlingen
Att fastställa ägardirektiv för Kommunfastigheter i Knivsta AB, enligt budgethandlingen bilaga 4
Att fastställa ägardirektiv för Alsike Fastighets AB, enligt budgethandlingen bilaga 5
Att fastställa ägardirektiv för Knivstabostäder AB, enligt budgethandlingen bilaga 6
Att fastställa kommunfullmäktiges program för utförare enligt budgethandlingen bilaga 7
Att fastställa åtgärdsplan för reglering av balanskravsresultat 2018 enligt bilaga 8
Att uppdra åt nämnderna att besluta att motta ekonomisk uppföljning med början per februari och
med sista månad per oktober samt att anmäla densamma till kommunstyrelsen, se uppföljningsplan
för 2021 enligt budgethandlingen bilaga 9
Att uppdra åt nämnder och styrelse att fastställa sina verksamhetsplaner (inklusive internbudget) för
år 2021 så att dessa kan redovisas i kommunfullmäktige senaste i mars 2021
Att uppdra åt nämnderna att under löpande budgetår besluta om åtgärder som behöver vidtas för att
nå ekonomi i balans, samt fortlöpande redovisa detta till kommunstyrelsen tills ekonomi i balans
råder
Att kostnader, intäkter och ekonomiska konsekvenser för invandring till Knivsta kommun årligen
redovisas i ett så kallat ”mångkulturellt bokslut”
Att vara kommunalt bokförd i Knivsta kommun ses som meriterande vid en anställning i Knivsta
kommun
Att anpassa tillhandahållandet av kostnadsfri tolkning till personer över 18 år endast i den
utsträckning det uppenbart är en skyldighet för kommunen enligt lag
Att utreda självkostnadsprincip gällande tolkning för myndiga personer som lämnat etableringstiden
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Att i den kommande översynen av arvodesreglementet specifikt beakta en sänkning av årsarvodet för
politiskt råd
Att avbetalning av de kommunala skulderna ges en generellt högre prioritet samt att vinster från
exempelvis markförsäljningar och andra engångsaffärer i möjligaste mån primärt skall användas till
att betala av Knivsta kommuns skulder, vid sidan av investeringar
Att tydliga rutiner för uppföljning och konsekvensanalys upprättas för alla kommunala projekt och
förändringar av större natur
Att det tydligt ska framgå den totala intäkt för mark kommunen säljer så man tydligt kan se hur
mycket kostnaden för infrastrukturen beräknats och vad som anses vara vinst
Att kommunen fastställer att snabbt och resolut avvecklar SUN och fördelar dessa arbeten på
kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden
Att kommunen ska verka för en småskalig utbyggnad av bostäder
Att kommunen i första hand upphandlar med lokala företag
Att kommunen avyttrar alla bostadsrätter som kommunen äger
Att relevanta policys och dokument uppdateras på sådant vis att nybyggnationer som utgångspunkt
alltid ska vara så lågt våningsantal som det är möjligt
Att förvaltningen genomför en förnyad helhetsbedömning av de förväntade miljö- och
hälsoeffekterna för de kommunala planerade ut och nybyggnationer och övrig exploatering
Att upprätta farthinder på genomfartsvägar i Knivsta
Att förvaltningen utreder platser där fler parkbänkar kan sättas upp runt om i kommunen
Att förvaltningen rustar upp lekplatser handikapp vänligt
Att förvaltningen anlägger en hundgård korsning Forsbyvägen/Emil Sjögrens väg
Att samtliga asylsökande som antingen fyller 18 år, har fått sin ålder uppskriven, eller betraktas som
myndig i normalfallet ska anvisas åter till Migrationsverket
Att det årligen upprättas ett socialekonomiskt bokslut för att utreda vilka grupper och vilka områden i
kommunen som rent statistiskt är i behov av stöd och vilka insatser som behövs och behöver
budgeteras för framöver
Att prövning av försörjningsstöd inte ska göras mer generös än vad en restriktiv tolkning av gällande
lagstiftning
Att se till att kommunen inte står med tomma lägenheter mer än i yttersta nödvändighet
Att Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag utreda möjligheterna till att inrätta jourklasser för
återkommande stökiga barn
Att elever som återkommande utsätter andra för hot och våld alltid ska omplaceras
Att Knivsta kommun ska vidta åtgärder och mer aktivt verka för öka andelen behöriga lärare i våra
skolor
Att barn och utbildningsnämnden uppdras att vid planeringen av förskolor utreda samlokalisering av
förskolor och bostäder för äldre
Att barn och utbildningsnämnden ska utveckla samverkan med polis för att verka för en utökad
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närvaro och information i Knivsta kommuns skolor
Att öka bemanning inom förskolorna och minska barngrupperna
Att öka bemanningen i skolorna.
Att ha tillräckligt goda kunskaper i svenska språket måste uppnås för att kunna erhålla anställning
inom kommunal förskola och grundskola
Att ha tillräckligt goda kunskaper i svenska språket för att kunna erhålla anställning inom kommunal
vård och omsorg i Knivsta kommun
Att förvaltningen intar ett ”djurperspektiv” i de fall man har att göra med brukare som har
sällskapsdjur som är i behov av omplacering för att undvika avlivning
Att verka för att brukare i så stor mån ska träffa samma personer i hemtjänsten
Att besluta att i ägardirektiven i Knivstabostäder ange att var 8:e lägenhet som omsätts under året ska
ställas till socialnämnden förfogande
Att besluta att i ägardirektiven i Kommunfastigheter i Knivsta AB ange att var 8:e lägenhet som
omsätts under året ska ställas till socialnämnden förfogande
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Styr- och ledningsprocess i Knivsta kommun
Inledning
Beslut om mål och budget fattats i september enligt den reviderade tidplanen för framtagande av mål
och budget 2021. Syftet med ett beslut under hösten är att möjliggöra en bredare och djupare
förankringsprocess under våren/sommaren samt att använda de senaste skatteprognoserna för ökad
träffsäkerhet i skatteintäkter i en osäker omvärld.
Nedanstående figur åskådliggör tidplan för styr- och ledningsprocessen i kommunen.

Resursfördelningen från kommunfullmäktige till nämnder sker i form av ersättning, kommunbidrag.
Mål och uppdrag är baserade på ekonomiskt utrymme, demografisk utveckling och prioriteringar.
Om förändringar i omvärlden påkallar behov av ändring av budget finns möjlighet att göra
revideringar av mål och budget.
Dialog, delaktighet och helhetssyn utgör grundpelarna för det övergripande arbetet med styrningen.
Dialogen är nödvändig för att skapa en gemensam bild av nuläge och framtida önskat läge,
delaktigheten för att åstadkomma förankring i alla led och helhetssynen för att alla nämnder och
bolag i sin verksamhetsplanering även ska ta ansvar för den samlade kommunala verksamhetens
utveckling utöver den egna verksamhetens behov och intressen.
Ovanstående bild illustrerar att under första halvåret ligger gemensamma underlag till grund för
planering och politiska beslut. Det andra halvåret medger möjlighet till fördjupad utveckling och
utvärdering i syfte att påverka kommande års process.
Budgetprocessen startade i oktober 2019 med en omvärldsdag tillsammans med Region Uppsala och
övriga länets kommuner, därefter tog kommunens egen budgetprocess vid med start årsskiftet 19/20.
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Budgetdagen har verksamhetsfokus med koppling till frågeställningar som; vad är nuläget? (resultat),
vilka är utmaningarna (trender, volymförändringar, lagstiftning)? Den andra dagen har fokus på
nyckeltal, statistik och ekonomiska förutsättningar. Detta tillsammans ska ge politiken uppslag och
bidra till politikens arbete med kommunfullmäktiges mål och uppdrag, ägardirektiv till bolagen, samt
möjliggöra en god prioritering av kommunens skatteintäkter.
Kommunstyrelsen tog ett inriktningsbeslut om ekonomiska ramar för den fortsatta dialogen i februari
2020, nämnderna lämnade sedermera synpunkter och konsekvensbeskrivningar på
inriktningsbeslutet. De ekonomiska förutsättningarna i inriktningsbeslutet var mycket utmanande och
därför gavs ett ytterligare uppdrag till nämnderna att lämna förslag på möjliga åtgärder för skapa
utrymme för omprioriteringar etc.
I maj månad genomfördes en dialog mellan kommunstyrelse och nämnder, där respektive
nämndsordförande och förvaltningschef fick möjlighet att presentera och fördjupa sig i de
utmaningar som beskrivs i synpunkter och konsekvensbeskrivningar för kommunstyrelsen.
Detta har sedan blivit input till politiska prioriteringar i det skarpa mål och budgetförslaget. Mål och
budget 2021 beslutas av kommunfullmäktige i september 2020.
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Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2019 - 2022
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Politisk organisation
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Agenda 2030, omvärlden och utmaningar för Uppsala län
Uppsala län är en liten del av ett litet land i en värld som förändras väldigt snabbt. Sveriges och
länets framtid avgörs av hur världen kommer att utvecklas under kommande decennier.
Agenda 2030
Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle. Under agendan finns 17 mål för
en hållbar framtid. Sverige har som mål är att vara ledande i genomförandet av agendan. Knivsta
kommun ska tillhöra de kommuner som tar ansvar för det genomförandet.
Kommunstyrelsen har beslutat att bedriva ett aktivt arbete med att uppfylla de globala målen för
hållbar utveckling. Agenda 2030 ska integreras i kommunens styr- och ledningssystem och
därigenom genomsyra alla våra verksamheter. Knivsta kommun vill också bjuda in näringsliv och
kommuninvånare att samverka kring genomförandet av Agenda 2030 i kommunen.
Under mandatperioden fortsätter arbetet med att implementera Agenda 2030 så att de globala målen
blir styrande och vägledande i kommunen.

En föränderlig omvärld
Utvecklingen i världen kan beskrivas som genuint osäker och ger upphov till ett antal globala
samhällsutmaningar. De är utgångspunkt för FN:s hållbarhetsmål, EU:s strategier och den nationella
politiken, där demografisk utveckling, globalisering, klimat, miljö och energi samt social
sammanhållning särskilt lyfts fram. Alla människor, företag, stater och regioner påverkas av dessa
samhällsutmaningar och har ett ansvar att hantera dem. Det globala hänger ihop med det lokala. I
detta avsnitt beskrivs de globala utmaningarna kortfattat, tillsammans med några centrala frågor som
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den regionala utvecklingsstrategin behöver hantera. Därefter sammanfattas regionens nuläge, dess
styrkor och svagheter, vilket landar i tre övergripande utmaningar för vårt län.
Världen knyts samman och allt hänger ihop
Den starkaste utvecklingskraften sedan andra världskriget kommer ur den snabba globalisering som
inneburit ett paradigmskifte i hur människor rör sig, företag agerar och samhällen fungerar.
Globaliseringen drivs av en snabb teknikutveckling, i synnerhet av framväxten av internet, och
sammanlänkade ekonomier. Världens befolkning växer från 7,4 miljarder till omkring 10 miljarder år
2050. På många sätt har världen aldrig haft det bättre. En miljard människor har lyfts ur fattigdom
under de två senaste decennierna och den ekonomiska utvecklingen har stärkts.
Städerna växer
En trend som stärks av globaliseringen är urbaniseringen – att människor bor och arbetar i allt större
städer. I början av 2010-talet bor hälften av alla människor i städer. År 2030 beräknas andelen öka till
70 procent. I städerna genereras mer än 80 procent av global BNP. Där finns ett brett utbud av
arbetstillfällen och arbetskraft. Stadstillväxten erbjuder möjligheter att skapa smarta, hållbara
samhällen och städer, med hållbara transportlösningar och energieffektiva byggnader, och införa ny
teknik. Många städer lider dock av stora sociala problem, trängsel och miljöförstöring, som måste
hanteras för att värna människor och natur.
Tekniken och digitaliseringen utvecklas snabbt
Digitaliseringen av samhället och teknikutveckling har förändrat tillvaron för människor och företag i
hela världen på oerhört kort tid. Tekniken kommer att ta stora steg framåt och nya innovationer lär
förändra vårt beteende och få dramatiska konsekvenser för staters, näringslivets och individers
sammankoppling, produktivitet, effektivitet, ekonomisk tillväxt och sysselsättning.
Digitalisering, smarta telefoner, nya betalningslösningar och innovation stödjer framväxten av nya,
revolutionerande affärsmodeller. Ett synligt resultat är en ökad konkurrens, liksom en lokal och
global delningsekonomi som gör underutnyttjade resurser tillgängliga för fler.
Klimatet förändras och miljön hotas
Den snabba globaliseringen, växande ekonomier och ökat välstånd sedan 1950-talet har fått och
kommer att få stora konsekvenser på jordens klimat och ekosystem. Bara några graders högre
medeltemperatur medför allvarliga konsekvenser för kommande generationers livsförutsättningar.
Oförutsedda effekter uppstår, som riskerar att tippa över utvecklingen i en oönskad riktning, bortom
människans kontroll. Det krävs en smart och innovationsdriven utveckling som genererar ekonomiskt
värde, mänskligt välbefinnande och anpassning till de ramar planeten och miljön sätter. Den svenska
ambitionen är att vara internationellt ledande i arbetet med att nå en hållbar utveckling och bli ett av
världens första fossilfria välfärdsländer, som visar vägen till hur minskade utsläpp kan kombineras
med ekonomisk tillväxt, jobb och välstånd.
Konflikterna och de sociala spänningarna ökar
Historiskt sett pågår få väpnade konflikter i världen, även om antalet har ökat något under senare år.
Flera av konflikterna får konsekvenser långt utanför de direkt berörda länderna. En ökad efterfrågan
och konkurrens om sinande naturresurser, vatten och livsmedel väntas ge upphov till fler konflikter.
De flyktingströmmar som uppstått under senare tid är sannolikt bara början på en större folkvandring
som kan komma att pågå i många år framåt. Nationellt riskerar missnöje, orättvisor och utanförskap
skapa sociala spänningar som kan följas av främlingsrädsla och minskad tillit i samhället.
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Befolkningen växer och andelen äldre ökar
Förändringar i befolkningens sammansättning har stor betydelse för de offentliga välfärdssystemen.
Enligt den senaste långtidsutredningen beräknas Sveriges befolkning öka med 3 miljoner invånare
fram till år 2060.
Utifrån senare års invandring och befolkningsökning bedöms Uppsala län passera 500 000 invånare
omkring år 2050. Under kommande decennier har Sverige stora demografiska utmaningar, med
minskande arbetskraft och vikande skatteunderlag. Den högre livslängden innebär att andelen äldre
ökar snabbt, vilket på sikt ökar kostnaderna för vård och omsorg, även om äldre människor kommer
att vara friska längre än gårdagens.
Den globala konkurrensen ökar och den ekonomiska geografin förändras
Konkurrensen mellan länder, regioner och företag hårdnar, samtidigt som behovet av samarbete ökar.
De mest framgångsrika platserna i denna nya ekonomiska geografi lyckas locka till sig investerare,
besökare och invånare med de bästa förutsättningarna för hållbar ekonomisk utveckling och
jobbskapande. All utveckling är global och lokal, allt hänger ihop lokalt. Administrativa gränser
luckras upp och människor och företag verkar i allt större arbetsmarknadsregioner, vilket i sin tur
genererar högre ekonomisk tillväxt och sysselsättning än i mindre regioner.
En framgångsrik region med potential
De senaste åren kan Uppsala län uppvisa en, i jämförelse med andra svenska regioner, stark
utveckling. Flera indikatorer pekar på att länet är attraktivt för både företag och individer att bo och
verka i. Länet har en stark sysselsättnings- och befolkningsutveckling, vilket tillsammans med ett
positivt födelsetal gör området till det snabbast växande i landet vid sidan av Stockholm. Länet har
bland landets lägsta arbetslöshet, även om den skiftar mycket mellan kommuner och mellan olika
grupper, där utlandsfödda, funktionsnedsatta och ungdomar som hoppar av gymnasieskolan har
mycket svårt att komma in på arbetsmarknaden. Länets samlade förmåga till förnyelse och
innovation ligger enligt flera mätningar i toppskiktet för riket. Näringslivet har en god internationell
konkurrenskraft, med en väl utvecklad basindustri och framstående framtidsbranscher som life
science, tech, gröna näringar, energiteknik och avancerade material – från pulverstål till nanopartiklar. Besöksnäringen ökar i omsättning, liksom servicesektorn, och många nya bolag växer fram.
Detta, tillsammans med ett starkt regionalt företags- och innovationsstöd, en diversifierad
arbetsmarknad och närhet till ett antal statliga myndigheter, har bidragit till att regionen klarar
konjunktursvängningar bättre än flera andra svenska regioner.
Länet ingår i Stockholm–Mälarregionen – en av Europas snabbast växande – och har en stark
tradition av kunskap, kultur och kompetens. Inte minst tack vare Uppsala universitet och Sveriges
lantbruksuniversitet, där forskning, utbildning och samverkan främjar kunskap, demokrati och
samhällsutveckling. Det geografiska läget i Stockholm–Mälarregionen, närheten till Arlanda och väl
utbyggd kollektivtrafik ger god tillgänglighet inom och mellan regionerna. Länet präglas av närhet
och består av åtta kommuner med stor landsbygd, attraktiva tätorter och Uppsala stad som
geografiskt nav. Det finns en mångfald av natur- och kulturmiljöer, med kusten, Mälaren, Dalälven
och livsmiljöer som attraherar fler invånare. Trots att Uppsala län kan uppvisa en stark historisk
utveckling finns det områden som behöver utvecklas och stärkas. Det handlar exempelvis om att
möta efterfrågan på bostäder, livsmedel och upplevelser, öka kapaciteten inom mjuk och hård
infrastruktur samt koppla länet till den växande huvudstadsregionen. På det sociala området gäller det
att minska arbetslösheten, förbättra folkhälsan och utjämna skillnaderna mellan olika grupper och
mellan länets kommuner.
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Tre utmaningar för Uppsala län
Genomgången av länets styrkor och svagheter, kombinerat med hot och möjligheter från omvärlden,
kan summeras i tre övergripande utmaningar för Uppsala län.




Att fortsätta växa och vara en tillgänglig region i ett större sammanhang, som erbjuder trygga
och stimulerande livsmiljöer och bostäder efter behov, samt minskar miljöbelastningen.
Att vara en hållbar och nyskapande region som ger förutsättningar för ett växande arbetsliv
och värdeskapande företag i en världsledande miljö för innovation, kreativitet och kompetens.
Att vara en öppen och attraktiv region som genom god ekonomisk bärkraft bidrar till att
invånarna kan leva ett gott liv, med hög kompetens, god hälsa och delaktighet i samhälle och
arbetsliv.
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Ekonomisk utblick
Ekonomirapporten från Sveriges kommuner och Regioner (SKR) maj 2020 andas till stora delar
osäkerhet. Tidigare år har mycket fokus legat på offentlig sektors krav på omställning till digitala
arbetssätt och processer, då andelen förvärvsarbetande i framtiden kommer bli lägre vilket i sin tur
innebär att arbetskraftsutbudet kommer minska men även lägre skatteintäkter när färre ska försörja
fler. Från mars 2020 har allt fokus skiftat till pandemin Covid19 och dess följdverkningar där
utgången är mycket osäker, helt säkert är det att pandemin innebär en lägre aktivitet i
samhällsekonomin framöver vilket säkert kommer aktualisera frågan om omställningen till digitala
arbetssätt och processer igen.
Internationell konjunktur
BNP tillväxt internationellt SKL, maj 2020
2017

2018

2019

2020

2021

USA

2,2

2,9

2,3

-3,5

4,1

Kina

6,8

6,6

6,1

0,8

9,4

EU

2,6

2,0

1,2

-5,1

3,2

Världen

3,8

3,6

2,9

-3,6

4,4

Världsekonomin upplever en exceptionellt snabb konjunkturnedgång i samband med
coronapandemin. På global nivå har produktionen fallit brant, liksom inkomster och sysselsättning.
Efterfrågekollapsen sker mer eller mindre parallellt för det stora flertalet av länder och regioner.
Utvecklingen våren 2020 är helt unik, osäkerhetsfaktorerna är så pass många och stora att det i
nuläget inte är möjligt att göra sedvanliga konjunkturprognoser. Dock var det klart innan pandemin
att världsekonomi började tappa fart, med handelskonflikter (USA-Kina), Brexit etc. I Europa är de
svaga offentliga finanserna i flera länder ett allvarligt problem. På flera håll var den offentliga
skuldsättningen väldigt hög innan pandemin, en hög skuldsättning minskar handlingsutrymmet vid en
ekonomisk sättning vilket vi nu ser.
Det som är tydligt är att vi genomgår en recession, det vill säga att ekonomierna krymper. Trots ett
antagande om återhämtning under det andra halvåret 2020 beräknas ett jätteras för global BNP
helåret 2020. Global BNP förutsätts 2020 bli mer än 3 procent lägre än 2019. Under kvartal två i år
kommer ett BNP-fall synas som är större än vid finanskrisen och större än vad som tidigare uppmätts
i modern tid.
Den globala konjunkturen kan dock bli ännu svagare. BNP-statistik för andra länder visar ett
betydligt svagare första kvartal än vad som tidigare var beräknat. Det är därtill tänkbart att detsamma
gäller också för det andra kvartalet, som antas rymma merparten av den globala nedgången. Scenariot
bygger därmed på vad som kan vara en överskattning av omvärldskonjunkturen under det första
halvåret av 2020. Helåret 2020 riskerar således att bli svagare än vad SKR antagit; enkom som följd
av den utveckling som nu mestadels ligger bakom oss.
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Svensk konjunktur
Liksom omvärlden så förväntas svensk ekonomi påverkas av pandemin kraftigt. BNP kommer
minska under 2020 för att åter växa igen från 2021. En ovanligt snabb uppgång för arbetslösheten
väntar och en djup lågkonjunktur är ett faktum. I scenariot för samhällsekonomin antas produktion
och sysselsättning i Sverige dock vända upp under andra halvåret i år. Men lågkonjunkturen
förutsätts kvarstå ända till 2023.
Den minskning som antas ske för svensk BNP under andra kvartalet är större (–6 procent) än den
skarpaste kvartalsnedgång som uppmättes vid finanskrisen (–4,2 procent; kvartal fyra 2008). Störst
nedgång antas ske för exporten och hushållens konsumtion, men det antas även en betydande
nedgång för investeringar. Precis som för BNP förväntas en skarp nedgång i sysselsättningen
framförallt ske under det andra kvartalet.
Scenariot utgår dock från en snar och betydande återhämtning: både under kvartal tre och fyra antas
sysselsättning och produktion snabbt vända upp. Trots den snabba vändningen kommer det att ta tid
att nå upp till nivåer som rådde innan kollapsen. Ett lågt resursutnyttjande möjliggör hög tillväxt
kommande år, men den djupa lågkonjunktur som nu drabbar svensk ekonomi antas fortgå i flera år.
Inte förrän 2023 förutsätts arbetsmarknadskonjunkturen nå ett balanserat läge.
Någon stor nedgång i arbetskraften, parallellt med nedgången för antalet sysselsatta, antas ej ske.
Arbetskraftsdeltagandet antas istället förbli tämligen högt, men med eftersläpning sjunka i kölvattnet
av vikande sysselsättning. Den skarpa nedgång i sysselsättningen som beräknas ske i år medför att
andelen arbetslösa stiger med cirka 2 procentenheter. Andelen arbetslösa antas kvarstå på cirka nio
procent nästa år.
Den skarpa nedgången i BNP beror för ovanlighetens skull på ett betydande fall för hushållens
konsumtionsutgifter. Framförallt är det konsumtionen av tjänster som drabbats på bred front. På
kortare sikt antas konsumtionen begränsas, dels då utbudet temporärt har tagit skada – det vill säga
att vissa typer av tjänster inte finns att tillgå – dels då det sannolikt dröjer något innan hushållens
konsumtionsbeteende normaliseras. Detta antas dock endast i mindre grad medföra en bestående
dämpning. Förutsättningarna för en rejäl konsumtionsrekyl förutsätts vara tämligen goda när väl
möjligheterna för handel och resande återställs. När väl sysselsättning och inkomster vänder upp
finns emellertid risken för en ihållande högre sparbenägenhet, om tillförsikten hos hushåll inte
återställts. Avgörande för utvecklingen blir således dels arbetsmarknadskonjunkturen, dels hushållens
framtidstro.
En rad av år med låg inflation väntar. Såväl KPIF- som KPI-inflationen beräknas bli 0,7 procent i år.
I hög grad följer dessa låga tal av raset i oljepriset. Rensat för energikomponenten (el- och
bensinpriser) skulle inflationen i år vara 0,7 procentenheter högre. Ett större bidrag till inflationen än
normalt har antagits för livsmedelspriserna 2020 men inflationen beräknas vara låg i flera år, trots ett
omslag i bidraget från energipriserna. Nedjusterade inflationsförväntningar samt ett ihållande svagt
kostnadstryck antas bli avgörande. Utsikterna är dock onekligen osäkra9. Man kan tänka sig en
utveckling mot stigande inflation framöver; givet stagnerande produktion/utbud, bestående transportoch handelshinder; att de stora stimulanserna världen över snarast ger en impuls till inflationen.
Penningpolitik ansvarar Riksbanken för, under året förväntar sig SKR att reporäntan kommer sänkas
återigen ned till -0,50 procent. Effekten av denna sänkning bedöms som låg för företagens
investeringar och privat konsumtion. Dock kan det få en påverkan på kronkursen.
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Även om det finns problem och utmaningar i den svenska ekonomin syns inget generellt problem
med strukturellt svag konkurrenskraft. De offentliga finanserna är därtill starka, mycket starka till och
med – om man specifikt utgår från offentlig skuldsättning och jämför med andra länder. Men den
svenska ekonomins beroende av omvärlden är högt. Och risken för en svagare omvärldskonjunktur är
uppenbar.
För sex månader sedan talade alla om ”Brexit”, en rad geopolitiska spänningar samt försämrade
förutsättningar för det internationella handelsutbudet. Dessa risker och utmaningar, som syntes före
pandemin, har dock inte alls försvunnit. Och som SKR tidigare framhållit tenderar strukturella
problem att ”flyta upp till ytan”, i värsta fall utlösa en kris, när konjunkturen försvagas.
Risken finns att stigande förluster och kreditförluster hos företag och banker eskalerar till den punkt
att en regelrätt finanskris närmar sig, att likviditetsproblem alltmer övergår i solvensproblem – för
hushåll, företag och stater. Riskpremier kan stiga och likviditetsproblem kan hota delar av
finansmarknaden. Inte minst finns risken för en stigande press på länder med svaga statsfinanser och
att exempelvis spänningarna inom eurozonen åter ökar. Att rädda företagen handlar alltså dels om att
rädda jobben, dels om att rädda det finansiella systemet.
Nyckeltal för den svenska ekonomin SKL, maj 2020
2018

2019

2020

2021

2022

2023

BNP*

2,2

1,2

-3,9

3,4

3,5

3,1

Hushållens konsumtion

1,7

1,2

-2,0

3,3

3,3

3,5

Relativ arbetslöshet

6,3

6,8

8,9

8,9

8,3

7,6

Timlön, nationalräkenskaperna

2,8

3,9

2,6

2,2

2,7

2,8

Timlön, konjunkturlönestatistiken

2,5

2,6

2,3

2,2

2,7

2,8

Konsumentpris, KPIF

2,1

1,7

0,7

1,0

1,7

2,0

Konsumentpris, KPI

2,0

1,8

0,7

1,0

1,9

2,4

*) Kalenderkorrigerad utveckling
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Kommunernas ekonomi
Kommunernas resultat efter finansiella poster uppgick till 17,1 miljarder kronor 2019, vilket är
nästan 3 miljarder mer än året dessförinnan. Samtidigt var det knappt 70 kommuner som redovisade
underskott. Det starkare resultatet beror till viss del på nya redovisningsregler som innebär att
orealiserade finansiella vinster räknas in. Men det beror också på att kostnaderna, räknat i fasta
priser, minskade för första gången på 15 år till följd av anpassningar inför en kommande ansträngd
ekonomi.
För innevarande år är det svårt att ge samlad bild över ekonomiska effekterna av coronapandemin.
Den verksamhet som allra tydligast berörs av coronaviruset är äldreomsorgen och i viss mån
funktionshinderomsorgen. En hög sjukfrånvaro har ökat behoven av personal och stora
ansträngningar har krävts för att klara bemanningen. Eftersom som staten beslutat att stå för
sjukersättningen under de första 14 sjukdagarna under fyra månader, innebär det en stor besparing
som handlar om miljardbelopp för kommunerna. Vidare har kommunerna merkostnader för
omställning av lokaler, ett utökat antal korttidsplatser och skyddsutrustning.
Det ekonomiska biståndet kommer att öka till följd av att arbetslösheten stiger snabbt och många
kommer inte att vara kvalificerade till den inkomstrelaterade arbetslöshetsersättningen. SKR bedömer
att det utbetalda biståndet kommer att öka med mellan 15 och 20 procent 2020, och med ytterligare
mellan 5 och 10 procent under 2021.
Under förutsättning att staten täcker merkostnader för hanteringen av coronapandemin inom vård och
omsorg räknar SKR med att kommunernas överskott för 2020 landar på cirka 13 miljarder kronor.
För 2021 är bedömningen att det krävs 3,2 miljarder kronor i åtgärder eller ökade statsbidrag för att
kommunerna ska klara ett resultat på 1 procent som andel av skatter och statsbidrag (vilket är en
sänkning av överskottsmålet från 2 procent). Det förutsätter att kostnaderna ökar i takt med
befolkningen, något som kan bli svårt med tanke på risken för ökade sociala behov (post-corona). Det
är dock tydligt att både investeringstakten och kostnadsökningarna har dämpats vilket kommer få en
positiv ekonomisk effekt.
Den minskade sysselsättningen kommer påverka skatteunderlagsutvecklingen genom lägre
skattetillväxt än tidigare prognoser. För 2020 är utvecklingen i nominell tillväxt nere på under 1
procent, realt är utvecklingen negativ (-0,6 procent), under 2021 väntas skatteunderlaget växa när
samhällena återgår till ett mer normalt läge.
Olika skatteunderlagsprognoser, SKL maj 2020
2018

2019

2020

2021

2022

2023

SKL, maj

3,6

2,2

0,9

3,5

3,7

3,8

Regering, apr

3,9

2,0

1,8

3,9

3,5

4,5

ESV, mars

3,6

2,9

2,3

3,2

3,1

3,0

SKL, maj Real ökning

1,1

1,1

-0,6

1,5

1,7

1,2

Den årliga förändringen av kostnaderna i fasta priser kallas också verksamhetens volymförändring.
Volymförändring utgörs alltså av skillnaden mellan förändring i löpande pris och prisförändringar på
arbetskraft (löneökningar) och annan förbrukning. I tabellen nedan redovisas SKR senaste
bedömning av prisförändringar under perioden 2018–2023. Syftet med uppgifterna är att göra det
möjligt för kommuner att räkna om från löpande till fasta priser, till exempel i budgetarbetet.
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För 2021 är det beräknade kostnadstrycket 2 procent vilket är en låg kostnadsökning sett över tid,
senaste åren har den varit närmare 3 procent årligen. Utöver kostnadstrycket finns även en volym och
kvalitetsökning att förhålla sig till, den beräknas uppgå till cirka 1 procent årligen.
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV), SKL maj 2020
2018

2019

2020

2021

2022

2023

Arbetskraftskostnader

3,2

2,6

2,1

2,2

1,7

2,7

Övrig förbrukning

2,5

2,8

1,4

1,5

2,1

2,3

Sammanvägd prisändring

2,9

2,6

1,9

2,0

1,8

2,6
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Demografisk utveckling
Befolkningstillväxten påverkar i hög grad både kommunens intäkter i form av skatter och
kommunalekonomisk utjämning och kostnader för den verksamhet som bedrivs. Det gäller både den
nationella befolkningsutvecklingen och kommunens egen utveckling.
Intäkterna från skatter och utjämning bestäms bland annat av befolkningsutvecklingen i kommunen,
men även av hur sammansättningen av rikets befolkning förändras. Intäkterna ökar vid
befolkningstillväxt oberoende av invånarnas ålder och inkomst då skillnader till största delen justeras
via inkomstutjämningen. Försörjningsbördan i Sverige ökar framöver då antalet äldre i förhållande
till personer i arbetsför ålder ökar. Intäktsmässigt påverkas kommunen genom en omfördelning till
kommuner med en hög andel äldre via kostnadsutjämningen. På kostnadssidan är det främst
utvecklingen för de specifika åldersgrupper som kommunens olika verksamheter främst vänder sig
till som påverkar.
Knivsta kommuns vision är att folkmängden ska ligga mellan 20 000 - 25 000 invånare år 2025.
Enligt den senaste befolkningsprognosen, som återigen är nedreviderad, kommer visionen att uppnås
och befolkningen beräknas ligga närmare mitten av spannet - på ca 21 450 personer - år 2025. För att
nå dit behöver kommunen växa med i genomsnitt 2,4 procent per år kommande år, vilket är lägre än
den genomsnittliga tillväxttakten i Knivsta den senaste femårsperioden trots den lägsta tillväxten
sedan kommunstarten under 2019. 2019 stod inga större byggnationsprojekt klara för inflyttning och
dessutom sågs sjunkande födelsetal samt en ökande utflyttning.
Befolkningsprognosen bygger på byggnationsplaner i kommunen samt historisk statistik över in- och
utflyttningsmönster, födelsetal och dödsrisker för kommunen och riket. Befolkningsökningen i
kommunen beror på inflyttningsnettot, men även ett hittills positivt födelsenettot, det vill säga
skillnaden mellan antal födda och antal döda. För att prognosen ska uppnås krävs att
byggnationsplanerna blir verklighet och en osäkerhet finns alltid i prognoser, även hur
befolkningsstrukturen kommer att påverkas om en större andel av bostadsbeståndet består av
lägenheter.
Diagrammet nedan visar kommunens befolkningsutveckling sedan kommunstarten samt
befolkningsprognosen till och med 2027.
Diagram befolkningsutveckling 2002-2019 och befolkningsprognos 2020-2027
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Vision 2025 – Knivsta
Den moderna och kunskapsintensiva småstaden med förankring i en aktiv och levande landsbygd –
mitt i tillväxtregionen Stockholm-Uppsala – skapar attraktionskraft både för boende och företag och
befäster Knivsta som en föregångskommun för det hållbara samhället.
Knivstas identitet






En del av tillväxtregionen Stockholm-Uppsala
En kommun öppen för förändringar
En småstad och en levande landsbygd i samverkan
En föregångskommun och mötesplats för ett hållbart samhälle
Ett näringsliv i utveckling med fler kunskapsintensiva företag

Fokusområden
Hållbar utveckling

Ekonomiskt

Ekologiskt

Socialt

Arbete

Utvecklad infrastruktur
Bra kommunikationer
Entreprenörskap Lokal
energiproduktion

Energi och miljöFler jobb
i Knivsta

Landsbygd i utvecklingBesöksnäring
och närturism

Lärande

Hög kvalitet på skolans
utbildning

Livslångt lärande

Lära ut och lära in

Livskvalitet

DelaktighetAktivt
föreningslivMångfald av
boendeformer

FolkhälsaFungerande
kollektivtrafik Närodlad
mat

DemokratiLivspusselBoendemiljöFritid
och kulturValfrihet
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Kommunfullmäktiges mål
Värde
Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans
Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitetKnivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarens kompetens tas
tillvara
Bo och trivas
I Knivsta kommun ska invånarnas, näringslivets och organisationers erfarenheter och
åsikter tas tillvara i samhällsbyggandet
Knivstas invånare och särskilt unga ska ges möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid
Knivstas invånare ska ges grundläggande förutsättningar till en god hälsa
Växa
Knivsta kommuns förskolor och skolor ska bidra till ett livslångt lärande med likvärdiga
villkor och höga resultat.
Kommunens invånare ska erbjudas stöd utifrån sin aktuella livssituation.
Omsorg till invånare i Knivsta kommun ska ge mervärde för brukaren.
Värna
Knivsta kommun ska bygga stad och landsbygd så att funktion och ekologisk hållbarhet
optimeras.
Knivsta ska verka och planera för en grönare kommun
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Knivstas ekonomiska förutsättningar
Kommunlagen föreskriver i 8 kap 1§ att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.
Enligt flerårsplanen uppnås en god ekonomisk hushållning under perioden. I beräkningarna av skatteintäkter
och kommunalekonomisk utjämning har kommunen använt Sveriges kommuner och landstings
skatteunderlagsprognos per maj 2020 med kommunens befolkningsprognos framtagen i maj 2020).
Fastighetsavgiften är enligt prognos från SCB. Skattesats är oförändrad. Skattesatsen i budgeten för 2021 är
oförändrad mot 2020 och uppgår till 21:61.

Resultatbudget
Det budgeterade resultatet för verksamhetsår 2021 uppgår till 12,7 miljoner kronor. Det finansiella målet
uppgår till 1,1 procent av finansnetto, skatter, bidrag och kommunalekonomis utjämning.
Finansnettot budgeteras till 20,4 miljoner kronor. Utdelning budgeteras från Kommuninvest 1 mnkr.
Kommunfastigheter i Knivsta AB 7 mnkr och Alsike Fastighets AB 6 mnkr- Övriga finansiella intäkter är i
huvudsak borgenavgifter- Finansiella kostnader är ränta på lån, implicit ränta finansiell leasing och avgift för
inlånat kapital.

Investeringar
Investeringsplan framgår av bilaga 1. Vi har bifogat samma som vi har fått av finansförvaltningen eftersom vi
inte har fått den information som möjliggör en uppfattning av dom olika investeringarna som ingår i
investeringsbudgeterna.

Känslighetsanalys
Känslighetsanalys, miljoner kronor

Miljoner kr

Utdebitering skatt, förändring med 1 kr

+/-

4,9

Befolkning, förändring med 100 personer

+/-

5,4

Utjämning och statsbidrag, förändring med 1 %

+/-

1,1

Löner, förändring med 1 %

+/-

7,7

Priser varor och tjänster, förändring med 1 %

+/-

8,3

Ränta låneskuld, förändring med 1 %

+/-

0,5
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RESULTATBUDGET
Finansförvaltningen under kommunstyrelsen
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Budget
Fördelning av kommunbidrag per verksamhet
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Bygg- och miljönämnden

Samhällsutvecklingsnämnd
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Ansvarsområden nämnder
Överförmyndarnämnd
Nämnden utövar tillsyn över ställföreträdares förvaltning av huvudmäns tillgångar.
Överförmyndarnämnden är ett samarbete med kommuner i Uppsala Län. Knivsta kommuns
kostnadsandel i ÖFN beräknas efter folkmängd.
Kommunrevision
Revisorerna är fullmäktiges organ för den demokratiska kontrollen i kommunen. De granskar varje år
nämndernas och de kommunala bolagens ekonomi och verksamhet samt lämnar en
revisionsberättelse till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges presidium bereder och fastställer
den slutliga ekonomiska ramen för kommunrevisionen i separat beslut.
Valnämnd
Valnämnden sköter kommunens uppgifter vid val och folkomröstningar. Allmänna val till riksdag,
landsting och kommun sker under 2022 och EU-parlamentet 2024.
Kommunstyrelsen
Ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Den leder samt samordnar
planering och uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi. Räddningstjänsten är en del av
kommunförbundet Attunda Lönecentrum i Tierp är en lönenämnd i samarbete med Tierps och
Älvkarleby kommun. IT-nämnden är ett samarbete med Hebys, Tierps, Älvkarlebys och Östhammars
kommuner.
Socialnämnden
Nämnden ansvarar för äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade, individ- och familjeomsorg,
arbetsmarknad och flyktingmottagande. Inom dessa områden omfattar nämndens ansvar all den
verksamhet som en kommun enligt lag är skyldig att bedriva, liksom de åtaganden som
kommunfullmäktige beslutar om att kommunen ska genomföra. Verksamhet hemtjänst och delegerad
HSL avser endast den verksamhet som bedrivs inom lagen om valfrihet (LOV), all övrig verksamhet
såsom trygghetslarm, nattpatrull etc. inkluderas inom verksamheten vård och omsorg enligt SOL och
HSL. Socialnämnden har ett flertal verksamheter som i hög grad påverkas av omvärlden och politiska
beslut på nationell nivå.
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämndens verksamhetsområden är pedagogisk omsorg, förskola, skolbarnomsorg,
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning
samt utbildning i svenska för invandrare.
.
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Bygg och miljönämnden
Ansvarar för bygglovshandläggning, kart-, mät- och GIS-verksamhet, miljö- och hälsoskydd,
serveringstillstånd och trafikplanering. översiktsplan att som ett led i stadsplaneringen ta fram
handlingsplaner för tematiska områden som exempelvis trafik, blå- och grönplan, samt detaljplaner
för utbyggnad av kommunens tätorter och stråk. Park- och naturvård, gator och trafik,
bostadsanpassning, avfallshantering samt detalj- och översiktsplanering är de verksamhetsområden
som ingår i nämndens ansvar.
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Ekonomistyrningsprinciper
God ekonomisk hushållning
Enligt 8 kap. 1 § kommunallagen ska kommuner och landsting ha en god ekonomisk hushållning i sin
verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer.






Mål och riktlinjer ska finnas för god ekonomisk hushållning.
Återställningstiden för negativa resultat är tre år och skall beslutas i samband med antagande
av budgeten.
Synnerliga skäl för att inte återställa negativa resultat ska tas upp både i budget och
årsredovisning.
Upprättande av åtgärdsplaner ska ske vid negativa resultat.
Revisionen ska bedöma uppfyllelsen av målen för god ekonomisk hushållning i
årsredovisning och delårsrapport.

För att finansiera en verksamhet över tid krävs normalt sett mer än ett nollresultat. Om man under ett
år förbrukar mer pengar än man får in innebär det att det blir kommande år, eller kommande
generationer, som måste betala för överkonsumtionen. Nedan ges ett antal skäl till att ett positivt
resultat behövs för att nå god ekonomisk hushållning (se skriften ”Hushållning i lagens namn”):





Finansiera investeringar och värdesäkra anläggningstillgångar
Stora pensionsavgångar medför ökade pensionsutbetalningar
Konjunkturanpassat resultat
Resurser för utveckling

För att motsvara kravet på god ekonomisk hushållning räcker det med andra ord inte med att
intäkterna är i nivå med kostnaderna. En kommun ska ange de finansiella mål som är av betydelse för
en god ekonomisk hushållning. Ett vanligt förekommande mål är att resultatets andel av
skatteintäkter och generella statsbidrag ska uppgå till minst 2 procent. SKL anser emellertid under
senare år att det viktigaste är att utgå från kommunens unika situation. Det innebär att finansiellt mål
kan variera mellan 1-5 procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning, en förvaltande
kommun utan nämnvärd expansion kan ha en lägre målsättning medan kommuner med
expansionsplaner behöver ha skapa handlingsutrymme för framtida investeringar.
Budgetdisciplin
Det är av stor vikt att alla verksamheter, nämnder med flera genomför sitt uppdrag inom givna
ekonomiska ramar. Tillsammans bidrar alla till kommunens finansiella måluppfyllelse.
Verksamheternas samlade resultat presenteras för nämnden via månatliga ekonomiska prognoser.
Visar den samlade bilden för nämnden ett underskott har nämnden en skyldighet att vidta åtgärder.
En handlingsplan för att hantera den ekonomiska obalansen ska då upprättas, innehållande konkreta
åtgärder, analys och konsekvens av åtgärd, samt beslutas av nämnd. Vidare ska kommunstyrelsen
underrättas om handlingsplanen och hur arbetet med att genomföra åtgärderna fortgår till dess att
ekonomi i balans råder för nämnden.
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Balanskrav och resultatutjämningsreserv
Regler och principer för budgetramar
Kommunfullmäktiges beslut om budgeten är fastställande av de ekonomiska ramar och mål som skall
gälla för de olika delarna av den kommunala verksamheten. Budgeten fördelas och beslutas på sådant
sätt att den är oberoende av vilken organisation som kommunen väljer att jobba efter och vilken
driftform som väljs. Indelningen i verksamhetsområden (block) följer i stort den uppdelning som görs
i kontoplanen Kommun-Bas. Inom beslutade anslag har nämnder och styrelse till uppgift att sköta
den löpande verksamheten.
De tillgängliga resurserna bestämmer graden av måluppfyllelse – ekonomin sätter gränsen och
förutsätter optimalt resursutnyttjande. Om nämnd eller styrelse under löpande verksamhetsår finner
att man inte kan fullgöra anförtrodd verksamhet, inom ramen för av kommunfullmäktige beviljat
anslag, mål och resultatkrav ska tvingande nivåer enligt lagstiftning och myndighetskrav prioriteras.
Budgetramarna är en nettokostnadsram avseende driftbudgeten, nämnderna beslutar om nivån på
externa intäkter i samband med nämndens internbudget och verksamhetsplan.
Omfördelning inom verksamhetsblock kan beslutas av respektive nämnd och ska anmälas till
ekonomiavdelningen. Uppföljning av driftbudgetar görs från februari till oktober (uppehåll under
juni) och ska beslutas av respektive nämnd och anmälas till kommunstyrelsen.
Omfördelning mellan verksamhetsblock ska beslutas dels av nämnd/ styrelse och dels av
kommunfullmäktige.
Regler och principer vid bokslutsreglering
Bokslutsreglering gäller för beviljade hemtjänsttimmar, barn och elever i förskola och grundskola,
gymnasieskola, grundsärskola, gymnasiesärskola, snöröjning samt SFB kommunala kostnaden enligt
följande:








faktiskt antal beviljade hemtjänsttimmar och delegerad HSL mot budgeterad volym, räkning
ska ske den 10:e i varje månad,
faktiskt antal barn/elever inom förskola och grundskola samt egen verksamhet inom
gymnasieskolan enligt de räkningar som genomförs per 15 april och 15 oktober,
faktiskt antal individintegrerade elever inom grundskola enligt de räkningar som genomförs
per 15 april och 15 oktober.
faktiska kostnader för köpta elevplatser inom gymnasieskola, obligatorisk grundsärskola och
gymnasiesärskola regleras mot faktiskt utfall,
faktiskt antal elever i egen verksamhet inom obligatorisk grundsärskola enligt de räkningar
som genomförs per 15 april och 15 oktober,
faktiska kostnaden för snöröjning regleras i bokslutet mot ett snitt av de tre närmast
föregående årens kostnader,
faktiska kostnaden för återbetalning av de första 20 timmarna till Försäkringskassan avseende
ärenden enligt socialförsäkringsbalken (SFB, tidigare LASS), med avstämning 1 oktober
2018 mot budgeterat antal.

Vid antals regleringen för förskola, grundskola och internt gymnasium uppgår regleringen per barn
respektive elev till à-priset minskat med 25 tkr. Avdraget avser fasta kostnader utöver barn/elevpeng
och lokalpeng, som inte påverkas av volymen under pågående budgetår.
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Vid regleringen av individintegrerade elever uppgår regleringen per elev till 200 tkr. Budgeterade
medel för köpta elevplatser inom extern gymnasieskola, obligatorisk grundsärskola och
gymnasiesärskola kan inte omdisponeras till annan verksamhet utan nytt kommunfullmäktigebeslut.
Regler och principer för effektiviseringsbeting
Effektiviseringsbeting får inte göras på verksamheter som bokslutsregleras med faktisk kostnad.
Regler och principer för investeringar
Beviljad investeringsutgift är bunden till ett projekt och är ett utgiftstak. Om det befaras att en
investering inte kan genomföras inom beviljat anslag och ingen möjlighet finns till omdisponering
mellan nämndens beviljade investeringsprojekt, åligger det berörd nämnd att föra ärendet vidare till
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kan besluta om utökad ram via omdisponering av KS
ofördelade investeringsmedel, alternativt vidare till kommunfullmäktige för utökade
investeringsramar.
Investeringar innebär inte per automatik en utökad driftbudget för eventuella ökade
kapitaltjänstkostnader. För investeringar/ anläggningstillgångar utgår internränta på bokfört värde.
Alla förändringar mellan projekt och disponering av ofördelade medel ska beslutas av respektive
nämnd/ styrelse och ska anmälas till ekonomiavdelningen. Uppföljning av investeringsprojekt utfall
och prognos görs i bokslut (delår- och årsbokslut) och beslutas av respektive nämnd samt anmäls till
kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige, Mål och Budget 2021 samt Planeringsramar 2022-2024

37(54)

Bilaga 1. Investeringbudget
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Bilaga 2 Befolkningsprognos 2020 - 2024
Folkmängd Knivsta kommun, uppdaterad 2020-05-01
Ålder

2020

2021

2022

2023

2024

0

221

230

237

246

257

1-5

1 458

1 447

1 434

1 422

1 461

6-15

3 138

3 180

3 247

3 322

3 388

16-18

852

881

898

898

900

19-24

1 022

1 087

1 115

1 150

1 184

25-44

5 277

5 361

5 462

5 595

5 824

45-64

4 473

4 595

4 699

4 792

4 903

65-69

734

738

734

742

735

70-74

826

788

774

738

709

75-79

533

615

659

701

714

80-84

308

316

341

375

418

85-89

160

158

166

183

202

90-94

76

83

85

83

85

95-w

19

20

24

29

29

Summa

19 095

19 501

19 877

20 274

20 811
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Bilaga 3 Interna tjänster gemensamma förvaltningen
Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

Planering verksamhetslokaler

21

22

23

24

25

Idrotts- & fritidsanläggningar

41

42

43

44

45

Allmän Kultur

69

70

71

72

73

Gator, vägar

195

197

199

201

204

Trafikövervakning

36

37

38

39

40

Parker & Naturvård

57

58

59

60

61

Teknisk planering

431

522

528

534

540

Exploateringsverksamhet

308

312

316

320

324

Detaljplaneverksamhet

70

71

72

73

74

Avfallsverksamhet

209

212

215

218

221

1 041

1 052

1 063

1 074

1 085

Insatser enl LSS och Lass

348

352

356

360

364

Förebyggande verksamhet

74

75

76

77

78

Individ- & familjeomsorg, vård o stöd

605

612

619

626

633

Individ- & familjeomsorg, försörjn.stöd

227

230

233

236

239

Förskola, barn 1-5 år

701

709

717

725

733

Skolverksamhet & skolbarnsomsorg

556

562

568

574

580

Gymnasieskola, externt

72

73

74

75

76

Vuxenutbildning SFI

18

19

20

21

22

Stadsbyggnad

383

439

444

449

454

Miljö- och hälsoskydd

188

225

228

231

234

5 650

5 891

5 962

6 033

6 105

Tjänst
Kommunstyrelse

Samhällsutvecklingsnämnd

Socialnämnd
Vård & omsorg enl SOL och HSL

Utbildningsnämnd

Bygg- och miljönämnd

Totalt nämndernas kommunbidrag
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Bilaga 4 Ägardirektiv – Kommunfastigheter i Knivsta AB
I ägardirektiv tydliggör ägaren, syftet, inriktningen och målen med bolagens verksamhet.
Bakgrund
Kommunfastigheter i Knivsta AB bildades 2004, bolaget har uppdraget att förvalta
verksamhetslokaler, såsom skolor, förskolor, sim- och sporthallar samt andra lokaler.
Det kommunala ändamålet[1]
Bolagets syfte är med iakttagande av kommunal självkostnadsprincip tillgodose Knivsta kommuns
behov av verksamhetslokaler och för Knivsta kommuns räkning på bästa sätt äga och förvalta aktier
och andelar i bolag till vilka överlämnats en för Knivsta kommun kommunal angelägenhet.
Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Knivsta kommun.
Föremålet för bolagets verksamhet1
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Knivsta kommun,


förvärva, avyttra, äga, bebygga, förädla och förvalta fastigheter, tomträtter och anläggningar
för huvudsaklig användning i Knivsta kommuns verksamhet samt bedriva härmed förenlig
verksamhet.
 äga, förvärva, avyttra och förvalta aktier och andelar i bolag till vilka överlämnats en för
Knivsta kommun kommunal angelägenhet eller som äger fastigheter eller fastigheter som
avses ovan, samt bedriva härmed förenlig verksamhet.
Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska
bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.
Budgetdirektiv 2021
Knivsta kommun ska ses som en helhet. Den totala kommunnyttan ska ligga till grund för mål och
ambitioner i kommunens olika verksamheter, vare sig de drivs i förvaltnings- eller bolagsform.
Kommunfastigheter i Knivsta AB är således en del av kommunkoncernen med de krav detta ställer
på beslutsfattande, information och samråd.
I samverkan mellan bolaget och Knivsta kommun ska bolaget tillhandahålla kostnads- och
driftseffektiva lokaler för den kommunala verksamheten. Bolaget har också att sträva efter, av
miljömässiga och ekonomiska skäl, att ha energieffektiva fastigheter och att vara aktivt i att söka
samordningsfördelar.
Vidare ska bolaget aktivt finna fördelaktiga lösningar för kommunhelheten, för friställda lokaler och
fastigheter som kommunen inte vill utnyttja, genom att hyra ut lokaler externt, avyttra eller förädla
fastigheter. Bolaget ska även förvalta andra fastigheter som ägs av kommunen enligt särskilda
överenskommelser som tecknas mellan parterna.
Bolaget ska tillse att de av bolaget ägda fastigheterna underhålles på ett sådant sätt att
nedskrivningsbehov utöver normal planenlig avskrivning inte uppkommer. För detta ska bolaget
upprätta en underhållsplan som årligen fastställs.
Knivsta kommun arbetar aktivt för ett fossilfritt samhälle, Kommunfastigheter i Knivsta AB ska i all
nyanskaffning upphandla fordon med minst miljöklassningen euro 6. Målsättningen är fordon som
drivs med fossilfria bränslen.
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Bolaget har att följa intentionerna i FN:s konvention om barnens rättigheter, sträva efter att lokaler
har hög tillgänglighet och att inte någon stängs ute från kommunal verksamhet på grund av lokalens
utformning.
Kommunfastigheter I Knivsta AB ska, när så är lämpligt, samverka med kommunen och kommunens
övriga bolag genom gemensamma upphandlingar.
Kommunfastigheter i Knivsta AB ska, i likhet med Knivstabostäder AB, samverka med kommunen
för att lösa boendet av Socialnämnden identifierade behov. Parternas behov och skyldigheter i
samverkan, avseende de identifierade behoven, ska årligen nedtecknas i ett avtal mellan bolaget och
Socialnämnden, där antalet lägenheter som står till kommunens förfogande ska uppgå till var 8:e
lägenhet som omsätts under året.
Bolagens styrelse ska i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagens stadgar, redovisa hur
verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av de specificerade målen med densamma.
Utlåtandet ska vara så utformats att det kan läggas tillgrund för kommunstyrelsens uppsikt och beslut
enligt 6 kap. 1 och 1a §§ kommunallagen.
För verksamheten gällande kommunala principer
Eftersom bolaget bedriver kommunal verksamhet gäller självkostnadsprincip, likställighetsprincip
och lokaliseringsprincip. Nedan förtydligas två av dessa för implementering i bolagets verksamhet.
Lokaliseringsprincipen innebär att bolaget endast ska bedriva verksamhet inom det geografiska
området Knivsta kommun.
Självkostnadsprincipen innebär att bolaget vid sin prissättning ska räkna med samtliga kostnader som
vid normal affärsmässig drift är motiverade från företagsekonomisk synpunkt. Det innebär att
relevanta interna och kalkylerade kostnader ska ingå. I självkostnaden ska även ingå kapitalkostnader
samt skälig avkastning på det egna kapitalet.
För bolaget gäller dessutom att det är den framtida självkostnaden som ska beräknas på lång sikt där
bolagets underhålls- och ombyggnadsintervaller ska vara vägledande.
Ägardirektiv för dotterbolag
Upprättande av ägardirektiv för dotterbolag sker i samarbete med dotterbolagets styrelse och
kommunstyrelsen. Beslut i KS/KF om ägardirektiv för dotterbolag förutsätter godkännande av
moderbolagets styrelse.
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Ekonomiska och finansiella direktiv
Kommunfastigheter i Knivsta ABs resultatmål efter skatt, ska över tid uppgå till 3 procent årligen av
omsättningen. Därutöver ska bolaget långsiktigt säkerställa en soliditet som uppgår till 10 procent,
+/- 3 procent.
Liksom övriga kommunorganisationen ska bolaget även initiera ett program för att åstadkomma
kostnadseffektivisering av verksamheten, målsättning är att minska kostnaden med 3 miljon kronor
för de tre fastighetsbolagen gemensamt (gäller fastighetsskötsel och städ, fastighetsanknuten- och
central administration). Åtgärder med utfall ska återrapporteras till Kommunstyrelsen löpande under
år 2021. Bolaget ska sträva efter ökad yteffektivitet.
Informations- och samrådsskyldighet
Kommunfullmäktiges yttrande skall inhämtas vid:




Försäljning och förvärv av fastigheter
Förvärv av aktieposter i andra bolag
Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt

[1] Bolagsordning antagen av kommunfullmäktige, KS 2014/124
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Bilaga 5 Ägardirektiv – Alsike Fastighets AB
I ägardirektiv tydliggör ägaren, syftet, inriktningen och målen med bolagens verksamhet.
Bakgrund
Alsike Fastighets AB bildades hösten 1989 med syfte att utveckla och exploatera Alsike.
Det kommunala ändamålet[1]
Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, utveckla och exploatera Alsike.
Därutöver bistå Knivsta kommun med exploatering av andra potentiella områden inom Knivsta
kommun.
Försäljning av tomt- och kvartersmark ska bedrivas på affärsmässig grund och syfta till att, med
iakttagande av lokaliseringsprincipen, främja utveckling av Alsike och Knivsta.
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla ägaren.
Föremålet för bolagets verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Knivsta kommun planlägga, förvärva, låta
bebygga, förvalta och försälja fast egendom samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet.
Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare.
Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.
Budgetdirektiv 2021
Alsike Fastighets AB ska verka för att Alsike exploateras långsiktigt hållbart och därigenom skapa
värden för sina ägare.
Bolaget ska även bistå/samarbeta med kommunen vid exploatering av andra områden inom Knivsta
kommun.
Bolaget ska aktivt verka för att få arbetsgivare att etablera sig i Knivsta, med tonvikt på
kunskapsintensiva företag och verksamheter. Bolaget ska främja lokalproducerade varor och tjänster
när det är möjligt, i exempelvis upphandlingar.
Alsike Fastighets AB ska när så är lämpligt samverka med kommunen och kommunens övriga bolag
genom medverkan i gemensamma upphandlingar.
För verksamheten gällande kommunala principer
Lokaliseringsprincipen innebär att bolaget endast ska bedriva verksamhet inom det geografiska
området Knivsta Kommun.
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga marknadsorienterade grunder under iakttagande av det
kommunala ändamålet med verksamheten.
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Ekonomiska och finansiella direktiv
Alsike Fastighets AB har för sin egen verksamhet, ett resultatkrav som över en 5 års period uppgår
till i genomsnitt 12 miljoner kronor per år före skatt. Avkastningen ska säkra bolagets långsiktiga
ekonomiska åtaganden och möjliggöra utdelning till kommunen.
Liksom övriga kommunorganisationen ska bolaget även initiera ett program för att åstadkomma
kostnadseffektivisering av verksamheten, målsättning är att minska kostnaden med minst 3 miljon
kronor för de tre fastighetsbolagen gemensamt (gäller rörelsens kostnader). Åtgärder med utfall ska
återrapporteras till Kommunstyrelsen löpande under år 2021.
Informations- och samrådsskyldighet
Kommunfullmäktiges yttrande skall inhämtas såvitt avser:



Förvärv av aktieposter i andra bolag
Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt
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Bilaga 6 Ägardirektiv – Knivstabostäder AB
I ägardirektiv tydliggör ägaren, syftet, inriktningen och målen med bolagens verksamhet.
Bakgrund
Knivstabostäder AB är kommunens allmännyttiga bolag och dess bestånd består huvudsakligen av
hyreslägenheter.
Det kommunala ändamålet
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip,
främja bostadsförsörjningen i Knivsta kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till
boendeinflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvideras
bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Knivsta kommun.
Föremålet för bolagets verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Knivsta kommun förvärva, äga, bebygga,
förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter och därtill hörande
kollektiva anordningar samt även med lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa
fastigheter, används för kommunala verksamhet eller är kommersiella lokaler som har ett samband
med den övriga verksamheten. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin
ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.
Budgetdirektiv 2021
Knivstabostäder ska skapa trivsamma, trygga och attraktiva bostadsområden genom aktiva åtgärder
och samarbete med kommunen, föreningsliv och andra organisationer.
Knivstabostäder ska fortsätta att vidta åtgärder för att skapa långsiktigt hållbara fastigheter ur energioch miljösynpunkt.
Knivsta kommun arbetar aktivt för ett fossilfritt samhälle, Knivstabostäder ska i all nyanskaffning
upphandla fordon med minst miljöklassningen euro 6. Målsättningen är fordon som drivs med
fossilfria bränslen.
Knivstabostäder har ett ansvar för att bygga nya bostadslägenheter för att möta det behov som skapas
genom befolkningstillväxten i kommunen.
Knivstabostäder får i uppdrag att främja och undersöka byggandet av trygghetsboenden med tydligt
fokus på lägre boendekostnad, genom statlig subvention eller på annat sätt.
Knivstabostäder ska samverka med kommunen för att lösa boendet av socialnämnden identifierade
behov. Parternas behov och skyldigheter i samverkan, avseende de identifierade behoven, ska årligen
nedtecknas i ett avtal mellan bolaget och socialnämnden, där antalet lägenheter som står till
kommunens förfogande ska uppgå till var 8:e lägenhet som omsätts under året.
Bolaget har att följa intentionerna i FN:s konvention om barnens rättigheter och ska acceptera
etableringsersättning som inkomst vid prövning av hyreskontrakt
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Knivstabostäder ska när så är lämpligt samverka med kommunen och kommunens övriga bolag
genom medverkan i gemensamma upphandlingar.
Knivstabostäder AB ska i bygginvesteringar avsätta medel för konstnärlig gestaltning motsvarande
0,6 procent av investeringsutgiften i enlighet med Kommunfullmäktiges fastställda program för
Konstnärlig gestaltning i Knivsta kommun.
Ekonomiska och finansiella direktiv
Avkastningen på redovisat eget kapital ska uppgå till lägst 7,5 procent, det redovisade egna kapitalet
skall inte minska realt. Avkastningskravet enligt ovan gäller före nedskrivningar föranledda av
eventuell nyproduktion. Bolaget ska även se till att genomföra fastighetsunderhåll som säkerställer
god standard och långsiktigt goda marknadsvärden på fastigheterna.
De avkastnings- eller förräntningskrav som ställs innebär inte med automatik att motsvarande krav
ställs på kontant årlig utdelning från bolaget. Merparten av de mervärden som skapas inom bolaget
skall konsolideras, det vill säga arbeta vidare i bolaget för att klara bolagets investeringar och
fortlevnad, till fromma för såväl bolagets kunder som för ägarna på längre sikt. Endast del av
bolagets överskott föreslås utdelas till ägarna för omdisponering till andra verksamhetsområden eller
för att minska ägarens skuldbelastning.
Verksamheten ska drivas för att bidra till kommunens totala samhällsutveckling.
Liksom övriga kommunorganisationen ska bolaget även initiera ett program för att åstadkomma
kostnadseffektivisering av verksamheten, målsättning är att minska kostnaden med minst 3 miljon
kronor för de tre fastighetsbolagen gemensamt (gäller fastighetsskötsel och städ, fastighetsanknutenoch central administration). Åtgärder med utfall ska återrapporteras till Kommunstyrelsen löpande
under år 2021.
Informations- och samrådsskyldighet
Kommunfullmäktiges yttrande skall inhämtas såvitt avser:




Försäljning och förvärv av fastigheter
Förvärv av aktieposter i andra bolag
Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt
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Bilaga 7 Kommunfullmäktiges program för utförare
Inledning
Kommunen är huvudman för all kommunalt finansierad verksamhet, oavsett om den bedrivs i egen
regi eller om den genom avtal överlämnats till en privat utförare. Kommunen är därmed skyldig att
följa upp och kontrollera inte enbart egna verksamheter utan även verksamheter som bedrivs i privat
regi i enlighet med kommunallagen 3:16a-18b.
Kommunfullmäktige ska därför besluta om ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala
angelägenheter som utförs av privata utförare för varje mandatperiod. I programmet ska det anges hur
fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga föreskrifter på området ska följas upp och hur
allmänhetens insyn ska tillgodoses (3:19b kommunallagen).
Programmet vänder sig till utförare av kommunalt finansierad verksamhet och i synnerhet privata
utförare. Aktualisering och uppdatering av programmet görs i mål och budget varje år.
Mål för verksamheten
Mål för verksamheten beslutas av Kommunfullmäktige årligen i kommunens ”m
ål och budget” nedbrutet i 11 långsiktiga mål som gäller för samtliga nämnder under mandatperioden.
Målen gäller för all kommunalt finansierad verksamhet. De fastställda målen i kommunens ”mål och
budget” anger riktningen och ska beaktas vid upphandling och avtalsskrivning i den mån det är
relevant.
Programmets omfattning
Programmet ska gälla all den verksamhet som kommunen upphandlar, det vill säga inom alla
verksamhetsområden – vård och omsorg, kultur och fritid, skola och förskola, hälso- och sjukvård,
gator och park, fastighetsförvaltning, kommunikationer och annan infrastruktur etc. Programmet
riktar sig främst mot kommunala verksamheter som tydligt riktar sig till och rör invånarna. Det kan
handla om såväl hela verksamheter (exempelvis särskilda boende för äldre) som delar av en
verksamhet med stor betydelse för invånaren/brukaren (exempelvis måltidsverksamhet och lokalvård
i skolan).
Programmet gäller inte retroaktivt för avtal ingångna före ändringar i lagtext. En succesiv
implementation av detta program kommer därför ske vartefter avtal med utförare förnyas.
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Mål och riktlinjer för uppföljning
Generella mål för uppföljning




Säkerställa kraven i avtalen är uppfyllda och att minimera och förebygga brister hos
utförarna, till exempel bristande kvalitet och ekonomiska oegentligheter.
Utveckla och förbättra den verksamhet som bedrivs hos utförarna genom att resultaten av
uppföljningarna läggs till grund för kvalitetsutvecklingsarbetet.
Utveckla och förbättra styrning, till exempel genom att ändra avtalsskrivningar och förbättra
informationen och den löpande dialogen med utförarna.

Generella riktlinjer för uppföljning


Ansvaret för uppföljning ska organiseras så att de krav som finns på oberoende granskning
och kompetens hos granskaren säkerställs.




Styrelse och nämnder ska säkerställa att det finns tillräckliga resurser för uppföljningsarbetet.
Kontroll och uppföljningsarbetet av verksamhet som drivs i egen regi ska utformas på
liknande sätt som för privata utförare gällande den egen regi som verkar inom samma
regelverk och konkurrerar med privata utförare.

Definition av utförare
Privat utförare definieras i kommunallagen som en juridisk person eller enskild individ som har hand
om vården av en kommunal angelägenhet. Det kan handla om olika företagsformer som aktiebolag,
stiftelser, enskilda firmor, idébundna organisationer etc.
Med privat utförare avses inte ett hel- eller delägt kommunal bolag. Inte heller avses stiftelse som
kommunen ensam eller tillsammans med någon annan bildat eller förening där kommunen
bestämmer tillsammans med någon annan.
Formellt överlämnas en verksamhet vanligen efter ett upphandlingsförfarande (LOU, LUF) eller
genom valfrihetssystem (LOV) samt att avtal tecknas med de privata utförarna.
Programmet omfattar inte fristående förskolor och skolor eftersom de är egna huvudmän för
verksamheten och alltså inte är upphandlad verksamhet utan reglerad genom tillståndsgivning.
Konkurrensneutralitet
Om den kommunala verksamheten agerar i konkurrens med privata utförare och verksamheten
tydligt riktar sig till och rör medborgarna ska likvärdiga villkor gälla för uppdraget och i fråga om
ersättning för utförandet. Inom programmets omfattning gäller detta ovillkorligen verksamhet enligt
LOV, lagen om valfrihetssystem.
Allmänhetens insyn
Av kommunallagen 3:19a framgår att kommunen ska se till att när avtal sluts med privat utförare så
ska kommunen genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten
insyn i den verksamhet som lämnats över.
Nämnder ska genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn
i den verksamhet som lämnas över till utföraren. Det ska i avtalet skrivas in att utföraren ska lämna
information som kommunen begär. Utförarens skyldighet att lämna uppgifter begränsas till att
omfatta sådana uppgifter som inte strider mot lag eller författning eller anses utgöra
företagshemligheter.

Kommunfullmäktige, Mål och Budget 2021 samt Planeringsramar 2022-2024

51(54)

Den information som begärs in ska ha en koppling till upphandlingen och avtalet samt den
kommunala verksamhet som utförs. Information som kan begäras kan exempelvis röra kvalitet,
avvikelser, personaltäthet, personalens utbildning, miljöarbete, integration, jämställdhet och
årsredovisning.
Allmänheten ges inte rätt att direkt få ut handlingar av utföraren utan det är endast kommunen som
kan begära ut uppgifter. De uppgifter som kommunen erhållit blir allmänna handlingar i kommunen.
Informationsskyldighet
Kommunens informationsskyldighet framgår av kommunallagen 6:8a som stadgar att när enskilda
personer kan välja mellan olika utförare ska nämnden lämna information om samtliga utförare.
Informationen ska vara saklig, relevant, jämförbar och lättillgänglig. Nämnderna ansvarar att
informationsskyldigheten uppfylls via information på kommunens hemsida. Information ska finnas
om den egna verksamheten och om privata utförares verksamheter som finns inom kommunen.
Nämndernas ansvar
Enligt kommunallagen 6:7 ska nämnderna ”var och en inom sitt ansvarsområde se till att
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de
föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig
samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. Detsamma gäller när vården av en
kommunal angelägenhet med stöd av kommunallagen 3:16 har lämnats över till någon annan”.
Varje nämnd ansvarar för uppföljning och kontroll inom sitt ansvarsområde och svarar för att detta
regleras i de avtal och uppdragsbeskrivningar som träffas med utförare.
Vidare ansvar nämnderna för att utarbeta en uppföljningsplan för när och på vilket sätt avtal och
verksamhet ska följas upp i enlighet med detta programs mål och riktlinjer. Planen ska normalt vara
en bilaga till nämndens internkontrollplan och ska omfatta samtliga utförare oavsett driftsform.
Granskningar och uppföljningar ska genomföras på ett systematiskt sätt och ändamålsenligt sätt.
Resultaten av genomförd uppföljning dokumenteras och redovisas i nämnden, vidare ska resultaten
bidra till kvalitetsutveckling av nämndernas verksamheter.
Återrapportering till kommunfullmäktige
Återrapporteringen av nämndernas arbete med uppföljningar av utförare sker via den
sammanfattande uppföljningen av internkontrollplanearbetet för nämnderna. Det görs årligen till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, vidare ska återapporteringen innehålla nämndernas
beslutade uppföljningsplaner.
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Bilaga 8 Åtgärdsplan för reglering av negativt
balanskravsresultat 2018
Inledning
Om balanskravet enligt 11 kap. 10§ lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning för
ett visst räkenskapsår är negativt, ska det regleras under de närmast följande 3 åren.
Vid utgången av budgetår 2019 återstod 1886 tusen kronor att reglera avseende 2018 års underskott.
Enligt tidigare beslut ska underskottet vara reglerat vid utgången av budgetår 2020. Det finns är
viktigt att poängtera att det finns en stor osäkerhet genom den pågående pandemin Covid19 och de
förändrade förutsättningar i omvärlden som det innebär.
Planen möjliggör en reglering av de negativa resultaten inom den tidsgräns som anges i
kommunallagen för reglering av negativa balanskravsresultat (inom 3 år).
Plan reglering negativa balanskravsresultat

2017

2018

2019

2020

Årets resultat

-8 329

-18 588

17 868

12 106

Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

10 411

2 553

2 662

0

Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet

0

0

0

0

Orealiserade förluster i värdepapper

0

0

0

0

Återföring av orealiserade förluster i värdepapper

0

0

0

0

-18 740

-21 141

15 206

12 106

0

0

0

0

18 740

1 730

0

0

Årets balanskravsresultat

0

-19 411

15 206

12 106

Balanskravsunderskott från tidigare år

0

0

-17 091

-1 886

Balanskravsresultat att återställa

0

-17 091

-1 886

0

IB ackumulerade ej återställda negativa resultat

0

0

-17 091

-1 886

-17 091

-1 886

Årets resultat efter balanskravjusteringar
Medel till resultatutjämningsreserv
Medel från resultatutjämningsreserv

-varav från 2018
Årets balanskravsresultat enligt
balanskravsutredningen

0

-19 411

15 206

12 106

+synnerliga skäl att inte återställa

0

2 320

0

0

UB ackumulerade negativa resultat att
återställa inom 3 år

0

-17 091

-1 886

0

UB ackumulerade ej återställda negativa
resultat

0

-17 091

-1 886

0

-varav från år 2018, återställs senast 2021

0

-17 091

-1 886

0
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Bilaga 9 Uppföljningsplan
Uppföljning

Material

Inlämnas till
kommunkontor

Kommunfullmäktige/
Kommunstyrelse
Anmäls KS

Februari Nämnder, styrelse Ekonomisk årsprognos

Mars 2021
April 2021

Anmäls KS

Maj-juni 2021

Anmäls KS

Augusti 2021

Anmäls KS

September - oktober 2021

Delårsbokslut i KS i oktober,
och KF i november

Augusti helägda bolag

Delårsbokslut och
September - oktober 2021
årsprognos
Prognos över uppfyllelse av
ägardirektiv och
avkastningskrav

Delårsbokslut i KS i oktober
och KF november.

Oktober nämnder styrelse

Ekonomisk årsprognos

November-december 2021

Anmäls KS

Januari 2021

Anmäls i KF mars 2021

Mars, Nämnder, styrelse

Ekonomisk årsprognos

April Nämnder, styrelse

Ekonomisk årsprognos

Juli Nämnder, styrelse

Ekonomisk årsprognos

Augusti Nämnder, styrelse

Delårsbokslut och
årsprognos

November Nämnder styrelse Verksamhetsplaner
December nämnder

December helägda bolag

Årsbokslut,
Februari-mars 2022
förvaltningsberättelse,
uppföljning av uppdrag, mål

Mars 2022 i KS
April 2022 i KF

Bolagens uppföljning av
Februari-mars 2022
verksamhet, ägardirektiv,
avkastningskrav, årsbokslut
och förvaltningsberättelse

Mars 2022 i KS
April 2022 i KF
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Mål och Budget 2021 samt
Planeringsramar 2022-2024 för
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige september månad 2020

Inledning
Förord
Knivsta kommun går igenom en mandatperiod med tuffa ekonomiska utmaningar. Ekonomin är satt under
hård press där driftskostnad kopplat till tidigare investeringsbeslut, övertro på exploateringsvinster och
oförmåga hos majoriteten att hålla nere kostnader nu måste hanteras. Hur rådande pandemi exakt kommer
att påverka Knivsta kommun vet vi ännu inte. Det vi vet är dock att dess påverkan troligen kommer innebära
ytterligare ansträngd kommunal ekonomi.
Samhället och dess invånare ställer höga krav på leverans av välfärdstjänster. Det är kommunen och
kommunens politiker och tjänstemän som har till ansvar att dessa förväntningar uppfylls genom tydlighet
i vad som kan förväntas och hög och jämn leverans.
Inflyttningen till Knivsta ökar behovet av, och trycket på, god välfärd men kommer att behöva
genomföras med mindre resurser per invånare.
Knivsta som hållbarhetskommun måste aktivt ta sig an de globala och nationella utmaningar som bland
annat påverkar miljö och klimat.
Liberalerna i Knivsta strävar efter ett gott samarbete, över blockgränser om nödvändigt, med pragmatiska
företrädare. De prioriterade huvudområden vi arbetar med är:
• Långsiktig balans i den kommunala ekonomin där vi gör oss mindre beroende av exploateringsvinster.
• Förändringsarbete där organisation och arbetssätt utvecklas för en effektiviserad leverans av
välfärdstjänster av god kvalitet och där kvaliteten inom utbildning/barnomsorg, vård och omsorg är
högst prioriterat.
• Hållbarhet i alla tre aspekter prioriteras med målsättningar och utgångspunkt i Agenda 2030.
• Att återigen sänka, den av majoriteten höjda, kommunala skattesatsen är prioriterat.
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Beslut
att fastställa Kommunfullmäktiges inriktning för kommunen och Kommunfullmäktiges mål och
uppdrag till Kommunstyrelse och övriga nämnder,
att fastställa det av Kommunstyrelsen upprättade förslaget till driftbudget och investeringsbudget
för år 2021,
att fastställa den av Kommunstyrelsen upprättade resultatplanen för åren 2022-2024 samt
investeringsplanen för 2022-2024,
att fastställa de av Kommunstyrelsen upprättade budgetramarna för år 2021 för respektive nämnd
och planeringsramarna för respektive nämnd för åren 2022-2024,
att fastställa finansförvaltningens budget, att fastställa utdebitering av kommunal inkomstskatt
till 21:41 kronor per skattekrona för år 2021,
att fastställa internräntan till 1,50 procent 2021,
att fastställa gällande taxor för 2021, samt även att nämnderna har möjlighet att justera taxor och
avgifter upp till 5 procent årligen (avfall, parkeringsavgifter, kulturskola, hemtjänst med mera),
att fastställa uppräkningstalet för interna priser till högst 2 procent för 2021,
att fastställa ekonomistyrningsprinciper och regler för bokslutsreglering enligt budgethandlingen,
att fastställa ägardirektiv för Kommunfastigheter i Knivsta AB, enligt budgethandlingen bilaga 4,
att fastställa ägardirektiv för Alsike Fastighets AB, enligt budgethandlingen bilaga 5,
att fastställa ägardirektiv för Knivstabostäder AB, enligt budgethandlingen bilaga 6,
att fastställa kommunfullmäktiges program för utförare enligt budgethandlingen bilaga 7,
att fastställa åtgärdsplan för reglering av balanskravsresultat 2018 enligt bilaga 8,
att uppdra åt nämnderna att besluta att motta ekonomisk uppföljning med början per februari och
med sista månad per oktober samt att anmäla densamma till kommunstyrelsen, se
uppföljningsplan för 2021 enligt budgethandlingen bilaga 9,
att uppdra åt nämnder och styrelse att fastställa sina verksamhetsplaner (inklusive internbudget)
för år 2021 så att dessa kan redovisas i kommunfullmäktige senaste i mars 2021,
att uppdra åt nämnderna att under löpande budgetår besluta om åtgärder som behöver vidtas för
att nå ekonomi i balans, samt fortlöpande redovisa detta till kommunstyrelsen tills ekonomi i
balans råder, att fastställa den övre gränsen för kommunstyrelsen för nyupptagande av lån till
100 000 000 kronor under 2021,
att fastställa borgensavgiften år 2021 till 0,30 procent för kommunala bolag.

Kommunfullmäktige, Mål och Budget 2021 samt Planeringsramar 2022-2024

5(57)

Styr- och ledningsprocess i Knivsta kommun
Inledning
Beslut om mål och budget fattats i september enligt den reviderade tidplanen för framtagande av
mål och budget 2021. Syftet med ett beslut under hösten är att möjliggöra en bredare och djupare
förankringsprocess under våren/sommaren samt att använda de senaste skatteprognoserna för
ökad träffsäkerhet i skatteintäkter i en osäker omvärld.
Nedanstående figur åskådliggör tidplan för styr- och ledningsprocessen i kommunen.

Resursfördelningen från kommunfullmäktige till nämnder sker i form av ersättning,
kommunbidrag. Mål och uppdrag är baserade på ekonomiskt utrymme, demografisk utveckling
och prioriteringar. Om förändringar i omvärlden påkallar behov av ändring av budget finns
möjlighet att göra revideringar av mål och budget.
Dialog, delaktighet och helhetssyn utgör grundpelarna för det övergripande arbetet med
styrningen. Dialogen är nödvändig för att skapa en gemensam bild av nuläge och framtida önskat
läge, delaktigheten för att åstadkomma förankring i alla led och helhetssynen för att alla nämnder
och bolag i sin verksamhetsplanering även ska ta ansvar för den samlade kommunala
verksamhetens utveckling utöver den egna verksamhetens behov och intressen.
Ovanstående bild illustrerar att under första halvåret ligger gemensamma underlag till grund för
planering och politiska beslut. Det andra halvåret medger möjlighet till fördjupad utveckling och
utvärdering i syfte att påverka kommande års process.
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Budgetprocessen startade i oktober 2019 med en omvärldsdag tillsammans med Region Uppsala
och övriga länets kommuner, därefter tog kommunens egen budgetprocess vid med start
årsskiftet 19/20.
Budgetdagen har verksamhetsfokus med koppling till frågeställningar som; vad är nuläget?
(resultat), vilka är utmaningarna (trender, volymförändringar, lagstiftning)? Den andra dagen har
fokus på nyckeltal, statistik och ekonomiska förutsättningar. Detta tillsammans ska ge politiken
uppslag och bidra till politikens arbete med kommunfullmäktiges mål och uppdrag, ägardirektiv
till bolagen, samt möjliggöra en god prioritering av kommunens skatteintäkter.
Kommunstyrelsen tog ett inriktningsbeslut om ekonomiska ramar för den fortsatta dialogen i
februari 2020, nämnderna lämnade sedermera synpunkter och konsekvensbeskrivningar på
inriktningsbeslutet. De ekonomiska förutsättningarna i inriktningsbeslutet var mycket utmanande
och därför gavs ett ytterligare uppdrag till nämnderna att lämna förslag på möjliga åtgärder för
skapa utrymme för omprioriteringar etc.
I maj månad genomfördes en dialog mellan kommunstyrelse och nämnder, där respektive
nämndsordförande och förvaltningschef fick möjlighet att presentera och fördjupa sig i de
utmaningar som beskrivs i synpunkter och konsekvensbeskrivningar för kommunstyrelsen.
Detta har sedan blivit input till politiska prioriteringar i det skarpa mål och budgetförslaget. Mål
och budget 2021 beslutas av kommunfullmäktige i september 2020.
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Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2019 - 2022
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Politisk organisation

Agenda 2030, omvärlden och utmaningar för Uppsala län
Uppsala län är en liten del av ett litet land i en värld som förändras väldigt snabbt. Sveriges och
länets framtid avgörs av hur världen kommer att utvecklas under kommande decennier.
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Agenda 2030
Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle. Under agendan finns 17 mål
för en hållbar framtid. Sverige har som mål är att vara ledande i genomförandet av agendan.
Knivsta kommun ska tillhöra de kommuner som tar ansvar för det genomförandet.
Kommunstyrelsen har beslutat att bedriva ett aktivt arbete med att uppfylla de globala målen för
hållbar utveckling. Agenda 2030 ska integreras i kommunens styr- och ledningssystem och
därigenom genomsyra alla våra verksamheter. Knivsta kommun vill också bjuda in näringsliv
och kommuninvånare att samverka kring genomförandet av Agenda 2030 i kommunen.
Under mandatperioden fortsätter arbetet med att implementera Agenda 2030 så att de globala
målen blir styrande och vägledande i kommunen.

En föränderlig omvärld
Utvecklingen i världen kan beskrivas som genuint osäker och ger upphov till ett antal globala
samhällsutmaningar. De är utgångspunkt för FN:s hållbarhetsmål, EU:s strategier och den
nationella politiken, där demografisk utveckling, globalisering, klimat, miljö och energi samt
social sammanhållning särskilt lyfts fram. Alla människor, företag, stater och regioner påverkas
av dessa samhällsutmaningar och har ett ansvar att hantera dem.
Det globala hänger ihop med det lokala. I detta avsnitt beskrivs de globala utmaningarna
kortfattat, tillsammans med några centrala frågor som den regionala utvecklingsstrategin behöver
hantera. Därefter sammanfattas regionens nuläge, dess styrkor och svagheter, vilket landar i tre
övergripande utmaningar för vårt län.
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Världen knyts samman och allt hänger ihop
Den starkaste utvecklingskraften sedan andra världskriget kommer ur den snabba globalisering
som inneburit ett paradigmskifte i hur människor rör sig, företag agerar och samhällen fungerar.
Globaliseringen drivs av en snabb teknikutveckling, i synnerhet av framväxten av internet, och
sammanlänkade ekonomier. Världens befolkning växer från 7,4 miljarder till omkring 10
miljarder år 2050. På många sätt har världen aldrig haft det bättre. En miljard människor har lyfts
ur fattigdom under de två senaste decennierna och den ekonomiska utvecklingen har stärkts.
Städerna växer
En trend som stärks av globaliseringen är urbaniseringen – att människor bor och arbetar i allt
större städer. I början av 2010-talet bor hälften av alla människor i städer. År 2030 beräknas
andelen öka till 70 procent. I städerna genereras mer än 80 procent av global BNP. Där finns ett
brett utbud av arbetstillfällen och arbetskraft. Stadstillväxten erbjuder möjligheter att skapa
smarta, hållbara samhällen och städer, med hållbara transportlösningar och energieffektiva
byggnader, och införa ny teknik. Många städer lider dock av stora sociala problem, trängsel och
miljöförstöring, som måste hanteras för att värna människor och natur.
Tekniken och digitaliseringen utvecklas snabbt
Digitaliseringen av samhället och teknikutveckling har förändrat tillvaron för människor och
företag i hela världen på oerhört kort tid. Tekniken kommer att ta stora steg framåt och nya
innovationer lär förändra vårt beteende och få dramatiska konsekvenser för staters, näringslivets
och individers sammankoppling, produktivitet, effektivitet, ekonomisk tillväxt och
sysselsättning.
Digitalisering, smarta telefoner, nya betalningslösningar och innovation stödjer framväxten av
nya, revolutionerande affärsmodeller. Ett synligt resultat är en ökad konkurrens, liksom en lokal
och global delningsekonomi som gör underutnyttjade resurser tillgängliga för fler.
Klimatet förändras och miljön hotas
Den snabba globaliseringen, växande ekonomier och ökat välstånd sedan 1950-talet har fått och
kommer att få stora konsekvenser på jordens klimat och ekosystem. Bara några graders högre
medeltemperatur medför allvarliga konsekvenser för kommande generationers
livsförutsättningar. Oförutsedda effekter uppstår, som riskerar att tippa över utvecklingen i en
oönskad riktning, bortom människans kontroll. Det krävs en smart och innovationsdriven
utveckling som genererar ekonomiskt värde, mänskligt välbefinnande och anpassning till de
ramar planeten och miljön sätter. Den svenska ambitionen är att vara internationellt ledande i
arbetet med att nå en hållbar utveckling och bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer,
som visar vägen till hur minskade utsläpp kan kombineras med ekonomisk tillväxt, jobb och
välstånd.

Konflikterna och de sociala spänningarna ökar
Historiskt sett pågår få väpnade konflikter i världen, även om antalet har ökat något under senare
år. Flera av konflikterna får konsekvenser långt utanför de direkt berörda länderna. En ökad
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efterfrågan och konkurrens om sinande naturresurser, vatten och livsmedel väntas ge upphov till
fler konflikter. De flyktingströmmar som uppstått under senare tid är sannolikt bara början på en
större folkvandring som kan komma att pågå i många år framåt. Nationellt riskerar missnöje,
orättvisor och utanförskap skapa sociala spänningar som kan följas av främlingsrädsla och
minskad tillit i samhället.
Befolkningen växer och andelen äldre ökar
Förändringar i befolkningens sammansättning har stor betydelse för de offentliga
välfärdssystemen. Enligt den senaste långtidsutredningen beräknas Sveriges befolkning öka med
3 miljoner invånare fram till år 2060.
Utifrån senare års invandring och befolkningsökning bedöms Uppsala län passera 500 000
invånare omkring år 2050. Under kommande decennier har Sverige stora demografiska
utmaningar, med minskande arbetskraft och vikande skatteunderlag. Den högre livslängden
innebär att andelen äldre ökar snabbt, vilket på sikt ökar kostnaderna för vård och omsorg, även
om äldre människor kommer att vara friska längre än gårdagens.
Den globala konkurrensen ökar och den ekonomiska geografin förändras
Konkurrensen mellan länder, regioner och företag hårdnar, samtidigt som behovet av samarbete
ökar. De mest framgångsrika platserna i denna nya ekonomiska geografi lyckas locka till sig
investerare, besökare och invånare med de bästa förutsättningarna för hållbar ekonomisk
utveckling och jobbskapande. All utveckling är global och lokal, allt hänger ihop lokalt.
Administrativa gränser luckras upp och människor och företag verkar i allt större
arbetsmarknadsregioner, vilket i sin tur genererar högre ekonomisk tillväxt och sysselsättning än
i mindre regioner.
En framgångsrik region med potential
De senaste åren kan Uppsala län uppvisa en, i jämförelse med andra svenska regioner, stark
utveckling. Flera indikatorer pekar på att länet är attraktivt för både företag och individer att bo
och verka i. Länet har en stark sysselsättnings- och befolkningsutveckling, vilket tillsammans
med ett positivt födelsetal gör området till det snabbast växande i landet vid sidan av Stockholm.
Länet har bland landets lägsta arbetslöshet, även om den skiftar mycket mellan kommuner och
mellan olika grupper, där utlandsfödda, funktionsnedsatta och ungdomar som hoppar av
gymnasieskolan har mycket svårt att komma in på arbetsmarknaden. Länets samlade förmåga till
förnyelse och innovation ligger enligt flera mätningar i toppskiktet för riket. Näringslivet har en
god internationell konkurrenskraft, med en väl utvecklad basindustri och framstående
framtidsbranscher som biomedicinsk teknik, teknik, gröna näringar, energiteknik och avancerade
material – från pulverstål till nano-partiklar. Besöksnäringen ökar i omsättning, liksom
servicesektorn, och många nya bolag växer fram. Detta, tillsammans med ett starkt regionalt
företags- och innovationsstöd, en diversifierad arbetsmarknad och närhet till ett antal statliga
myndigheter, har bidragit till att regionen klarar konjunktursvängningar bättre än flera andra
svenska regioner.
Länet ingår i Stockholm–Mälarregionen – en av Europas snabbast växande – och har en stark
tradition av kunskap, kultur och kompetens. Inte minst tack vare Uppsala universitet och
Sveriges lantbruksuniversitet, där forskning, utbildning och samverkan främjar kunskap,
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demokrati och samhällsutveckling. Det geografiska läget i Stockholm–Mälarregionen, närheten
till Arlanda och väl utbyggd kollektivtrafik ger god tillgänglighet inom och mellan regionerna.
Länet präglas av närhet och består av åtta kommuner med stor landsbygd, attraktiva tätorter och
Uppsala stad som geografiskt nav. Det finns en mångfald av natur- och kulturmiljöer, med
kusten, Mälaren, Dalälven och livsmiljöer som attraherar fler invånare. Trots att Uppsala län kan
uppvisa en stark historisk utveckling finns det områden som behöver utvecklas och stärkas. Det
handlar exempelvis om att möta efterfrågan på bostäder, livsmedel och upplevelser, öka
kapaciteten inom mjuk och hård infrastruktur samt koppla länet till den växande
huvudstadsregionen. På det sociala området gäller det att minska arbetslösheten, förbättra
folkhälsan och utjämna skillnaderna mellan olika grupper och mellan länets kommuner.
Tre utmaningar för Uppsala län
Genomgången av länets styrkor och svagheter, kombinerat med hot och möjligheter från
omvärlden, kan summeras i tre övergripande utmaningar för Uppsala län.
•

•
•

Att fortsätta växa och vara en tillgänglig region i ett större sammanhang, som erbjuder
trygga och stimulerande livsmiljöer och bostäder efter behov, samt minskar
miljöbelastningen.
Att vara en hållbar och nyskapande region som ger förutsättningar för ett växande
arbetsliv och värdeskapande företag i en världsledande miljö för innovation, kreativitet
och kompetens.
Att vara en öppen och attraktiv region som genom god ekonomisk bärkraft bidrar till att
invånarna kan leva ett gott liv, med hög kompetens, god hälsa och delaktighet i samhälle
och arbetsliv.

Ekonomisk utblick
Ekonomirapporten från Sveriges kommuner och Regioner (SKR) maj 2020 andas till stora delar
osäkerhet. Tidigare år har mycket fokus legat på offentlig sektors krav på omställning till digitala
arbetssätt och processer, då andelen förvärvsarbetande i framtiden kommer bli lägre vilket i sin
tur innebär att arbetskraftsutbudet kommer minska men även lägre skatteintäkter när färre ska
försörja fler. Från mars 2020 har allt fokus skiftat till pandemin Covid19 och dess
följdverkningar där utgången är mycket osäker, helt säkert är det att pandemin innebär en lägre
aktivitet i samhällsekonomin framöver vilket säkert kommer aktualisera frågan om
omställningen till digitala arbetssätt och processer igen.
Internationell konjunktur
BNP tillväxt internationellt SKL, maj 2020
2017

2018

2019

2020

2021

USA

2,2

2,9

2,3

-3,5

4,1

Kina

6,8

6,6

6,1

0,8

9,4

EU

2,6

2,0

1,2

-5,1

3,2

Världen

3,8

3,6

2,9

-3,6

4,4
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Världsekonomin upplever en exceptionellt snabb konjunkturnedgång i samband med
coronapandemin. På global nivå har produktionen fallit brant, liksom inkomster och
sysselsättning. Efterfrågekollapsen sker mer eller mindre parallellt för det stora flertalet av länder
och regioner.
Utvecklingen våren 2020 är helt unik, osäkerhetsfaktorerna är så pass många och stora att det i
nuläget inte är möjligt att göra sedvanliga konjunkturprognoser. Dock var det klart innan
pandemin att världsekonomi började tappa fart, med handelskonflikter (USA-Kina), Brexit etc. I
Europa är de svaga offentliga finanserna i flera länder ett allvarligt problem. På flera håll var den
offentliga skuldsättningen väldigt hög innan pandemin, en hög skuldsättning minskar
handlingsutrymmet vid en ekonomisk sättning vilket vi nu ser.
Det som är tydligt är att vi genomgår en recession, det vill säga att ekonomierna krymper. Trots
ett antagande om återhämtning under det andra halvåret 2020 beräknas ett jätteras för global
BNP helåret 2020. Global BNP förutsätts 2020 bli mer än 3 procent lägre än 2019. Under kvartal
två i år kommer ett BNP-fall synas som är större än vid finanskrisen och större än vad som
tidigare uppmätts i modern tid.
Den globala konjunkturen kan dock bli ännu svagare. BNP-statistik för andra länder visar ett
betydligt svagare första kvartal än vad som tidigare var beräknat. Det är därtill tänkbart att
detsamma gäller också för det andra kvartalet, som antas rymma merparten av den globala
nedgången. Scenariot bygger därmed på vad som kan vara en överskattning av
omvärldskonjunkturen under det första halvåret av 2020. Helåret 2020 riskerar således att bli
svagare än vad SKR antagit; enkom som följd av den utveckling som nu mestadels ligger bakom
oss.
Svensk konjunktur
Liksom omvärlden så förväntas svensk ekonomi påverkas av pandemin kraftigt. BNP kommer
minska under 2020 för att åter växa igen från 2021. En ovanligt snabb uppgång för
arbetslösheten väntar och en djup lågkonjunktur är ett faktum. I scenariot för samhällsekonomin
antas produktion och sysselsättning i Sverige dock vända upp under andra halvåret i år. Men
lågkonjunkturen förutsätts kvarstå ända till 2023.
Den minskning som antas ske för svensk BNP under andra kvartalet är större (–6 procent) än den
skarpaste kvartalsnedgång som uppmättes vid finanskrisen (–4,2 procent; kvartal fyra 2008).
Störst nedgång antas ske för exporten och hushållens konsumtion, men det antas även en
betydande nedgång för investeringar. Precis som för BNP förväntas en skarp nedgång i
sysselsättningen framförallt ske under det andra kvartalet.
Scenariot utgår dock från en snar och betydande återhämtning: både under kvartal tre och fyra
antas sysselsättning och produktion snabbt vända upp. Trots den snabba vändningen kommer det
att ta tid att nå upp till nivåer som rådde innan kollapsen. Ett lågt resursutnyttjande möjliggör
hög tillväxt kommande år, men den djupa lågkonjunktur som nu drabbar svensk ekonomi antas
fortgå i flera år. Inte förrän 2023 förutsätts arbetsmarknadskonjunkturen nå ett balanserat läge.
Någon stor nedgång i arbetskraften, parallellt med nedgången för antalet sysselsatta, antas ej ske.
Arbetskraftsdeltagandet antas istället förbli tämligen högt, men med eftersläpning sjunka i
kölvattnet av vikande sysselsättning. Den skarpa nedgång i sysselsättningen som beräknas ske i
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år medför att andelen arbetslösa stiger med cirka 2 procentenheter. Andelen arbetslösa antas
kvarstå på cirka nio procent nästa år.
Den skarpa nedgången i BNP beror för ovanlighetens skull på ett betydande fall för hushållens
konsumtionsutgifter. Framförallt är det konsumtionen av tjänster som drabbats på bred front. På
kortare sikt antas konsumtionen begränsas, dels då utbudet temporärt har tagit skada – det vill
säga att vissa typer av tjänster inte finns att tillgå – dels då det sannolikt dröjer något innan
hushållens konsumtionsbeteende normaliseras. Detta antas dock endast i mindre grad medföra en
bestående dämpning. Förutsättningarna för en rejäl konsumtionsrekyl förutsätts vara tämligen
goda när väl möjligheterna för handel och resande återställs. När väl sysselsättning och
inkomster vänder upp finns emellertid risken för en ihållande högre sparbenägenhet, om
tillförsikten hos hushåll inte återställts. Avgörande för utvecklingen blir således dels
arbetsmarknadskonjunkturen, dels hushållens framtidstro.
En rad av år med låg inflation väntar. Såväl KPIF- som KPI-inflationen beräknas bli 0,7 procent i
år. I hög grad följer dessa låga tal av raset i oljepriset. Rensat för energikomponenten (el- och
bensinpriser) skulle inflationen i år vara 0,7 procentenheter högre. Ett större bidrag till
inflationen än normalt har antagits för livsmedelspriserna 2020 men inflationen beräknas vara låg
i flera år, trots ett omslag i bidraget från energipriserna. Nedjusterade inflationsförväntningar
samt ett ihållande svagt kostnadstryck antas bli avgörande. Utsikterna är dock onekligen osäkra9.
Man kan tänka sig en utveckling mot stigande inflation framöver; givet stagnerande
produktion/utbud, bestående transport- och handelshinder; att de stora stimulanserna världen
över snarast ger en impuls till inflationen.
Penningpolitik ansvarar Riksbanken för, under året förväntar sig SKR att reporäntan kommer
sänkas återigen ned till -0,50 procent. Effekten av denna sänkning bedöms som låg för företagens
investeringar och privat konsumtion. Dock kan det få en påverkan på kronkursen.
Även om det finns problem och utmaningar i den svenska ekonomin syns inget generellt problem
med strukturellt svag konkurrenskraft. De offentliga finanserna är därtill starka, mycket starka
till och med – om man specifikt utgår från offentlig skuldsättning och jämför med andra länder.
Men den svenska ekonomins beroende av omvärlden är högt. Och risken för en svagare
omvärldskonjunktur är uppenbar.
För sex månader sedan talade alla om ”Brexit”, en rad geopolitiska spänningar samt försämrade
förutsättningar för det internationella handelsutbudet. Dessa risker och utmaningar, som syntes
före pandemin, har dock inte alls försvunnit. Och som SKR tidigare framhållit tenderar
strukturella problem att ”flyta upp till ytan”, i värsta fall utlösa en kris, när konjunkturen
försvagas.

Risken finns att stigande förluster och kreditförluster hos företag och banker eskalerar till den
punkt att en regelrätt finanskris närmar sig, att likviditetsproblem alltmer övergår i
solvensproblem – för hushåll, företag och stater. Riskpremier kan stiga och likviditetsproblem
kan hota delar av finansmarknaden. Inte minst finns risken för en stigande press på länder med
svaga statsfinanser och att exempelvis spänningarna inom eurozonen åter ökar. Att rädda
företagen handlar alltså dels om att rädda jobben, dels om att rädda det finansiella systemet.
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Nyckeltal för den svenska ekonomin SKL, maj 2020
2018

2019

2020

2021

2022

2023

BNP*

2,2

1,2

-3,9

3,4

3,5

3,1

Hushållens konsumtion

1,7

1,2

-2,0

3,3

3,3

3,5

Relativ arbetslöshet

6,3

6,8

8,9

8,9

8,3

7,6

Timlön, nationalräkenskaperna

2,8

3,9

2,6

2,2

2,7

2,8

Timlön, konjunkturlönestatistiken

2,5

2,6

2,3

2,2

2,7

2,8

Konsumentpris, KPIF

2,1

1,7

0,7

1,0

1,7

2,0

Konsumentpris, KPI

2,0

1,8

0,7

1,0

1,9

2,4

*) Kalenderkorrigerad utveckling

Kommunernas ekonomi
Kommunernas resultat efter finansiella poster uppgick till 17,1 miljarder kronor 2019, vilket är
nästan 3 miljarder mer än året dessförinnan. Samtidigt var det knappt 70 kommuner som
redovisade underskott. Det starkare resultatet beror till viss del på nya redovisningsregler som
innebär att orealiserade finansiella vinster räknas in. Men det beror också på att kostnaderna,
räknat i fasta priser, minskade för första gången på 15 år till följd av anpassningar inför en
kommande ansträngd ekonomi.
För innevarande år är det svårt att ge samlad bild över ekonomiska effekterna av
coronapandemin. Den verksamhet som allra tydligast berörs av coronaviruset är äldreomsorgen
och i viss mån funktionshinderomsorgen. En hög sjukfrånvaro har ökat behoven av personal och
stora ansträngningar har krävts för att klara bemanningen. Eftersom som staten beslutat att stå för
sjukersättningen under de första 14 sjukdagarna under fyra månader, innebär det en stor
besparing som handlar om miljardbelopp för kommunerna. Vidare har kommunerna
merkostnader för omställning av lokaler, ett utökat antal korttidsplatser och skyddsutrustning.
Det ekonomiska biståndet kommer att öka till följd av att arbetslösheten stiger snabbt och många
kommer inte att vara kvalificerade till den inkomstrelaterade arbetslöshetsersättningen. SKR
bedömer att det utbetalda biståndet kommer att öka med mellan 15 och 20 procent 2020, och
med ytterligare mellan 5 och 10 procent under 2021.
Under förutsättning att staten täcker merkostnader för hanteringen av coronapandemin inom vård
och omsorg räknar SKR med att kommunernas överskott för 2020 landar på cirka 13 miljarder
kronor. För 2021 är bedömningen att det krävs 3,2 miljarder kronor i åtgärder eller ökade
statsbidrag för att kommunerna ska klara ett resultat på 1 procent som andel av skatter och
statsbidrag (vilket är en sänkning av överskottsmålet från 2 procent). Det förutsätter att
kostnaderna ökar i takt med befolkningen, något som kan bli svårt med tanke på risken för ökade
sociala behov (post-corona). Det är dock tydligt att både investeringstakten och
kostnadsökningarna har dämpats vilket kommer få en positiv ekonomisk effekt.
Den minskade sysselsättningen kommer påverka skatteunderlagsutvecklingen genom lägre
skattetillväxt än tidigare prognoser. För 2020 är utvecklingen i nominell tillväxt nere på under 1
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procent, realt är utvecklingen negativ (-0,6 procent), under 2021 väntas skatteunderlaget växa när
samhällena återgår till ett mer normalt läge.
Olika skatteunderlagsprognoser, SKL maj 2020
2018

2019

2020

2021

2022

2023

SKL, maj

3,6

2,2

0,9

3,5

3,7

3,8

Regering, apr

3,9

2,0

1,8

3,9

3,5

4,5

ESV, mars

3,6

2,9

2,3

3,2

3,1

3,0

SKL, maj Real ökning

1,1

1,1

-0,6

1,5

1,7

1,2

Den årliga förändringen av kostnaderna i fasta priser kallas också verksamhetens
volymförändring. Volymförändring utgörs alltså av skillnaden mellan förändring i löpande pris
och prisförändringar på arbetskraft (löneökningar) och annan förbrukning. I tabellen nedan
redovisas SKR senaste bedömning av prisförändringar under perioden 2018–2023. Syftet med
uppgifterna är att göra det möjligt för kommuner att räkna om från löpande till fasta priser, till
exempel i budgetarbetet.
För 2021 är det beräknade kostnadstrycket 2 procent vilket är en låg kostnadsökning sett över tid,
senaste åren har den varit närmare 3 procent årligen. Utöver kostnadstrycket finns även en volym
och kvalitetsökning att förhålla sig till, den beräknas uppgå till cirka 1 procent årligen.
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV), SKL maj 2020
2018

2019

2020

2021

2022

2023

Arbetskraftskostnader

3,2

2,6

2,1

2,2

1,7

2,7

Övrig förbrukning

2,5

2,8

1,4

1,5

2,1

2,3

Sammanvägd prisändring

2,9

2,6

1,9

2,0

1,8

2,6

Demografisk utveckling
Befolkningstillväxten påverkar i hög grad både kommunens intäkter i form av skatter och
kommunalekonomisk utjämning och kostnader för den verksamhet som bedrivs. Det gäller både
den nationella befolkningsutvecklingen och kommunens egen utveckling.
Intäkterna från skatter och utjämning bestäms bland annat av befolkningsutvecklingen i
kommunen, men även av hur sammansättningen av rikets befolkning förändras. Intäkterna ökar
vid befolkningstillväxt oberoende av invånarnas ålder och inkomst då skillnader till största delen
justeras via inkomstutjämningen. Försörjningsbördan i Sverige ökar framöver då antalet äldre i
förhållande till personer i arbetsför ålder ökar. Intäktsmässigt påverkas kommunen genom en
omfördelning till kommuner med en hög andel äldre via kostnadsutjämningen. På kostnadssidan
är det främst utvecklingen för de specifika åldersgrupper som kommunens olika verksamheter
främst vänder sig till som påverkar.
Knivsta kommuns vision är att folkmängden ska ligga mellan 20 000 - 25 000 invånare år 2025.
Enligt den senaste befolkningsprognosen, som återigen är nedreviderad, kommer visionen att
uppnås och befolkningen beräknas ligga närmare mitten av spannet - på ca 21 450 personer - år
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2025. För att nå dit behöver kommunen växa med i genomsnitt 2,4 procent per år kommande år,
vilket är lägre än den genomsnittliga tillväxttakten i Knivsta den senaste femårsperioden trots
den lägsta tillväxten sedan kommunstarten under 2019. 2019 stod inga större byggnationsprojekt
klara för inflyttning och dessutom sågs sjunkande födelsetal samt en ökande utflyttning.
Befolkningsprognosen bygger på byggnationsplaner i kommunen samt historisk statistik över inoch utflyttningsmönster, födelsetal och dödsrisker för kommunen och riket.
Befolkningsökningen i kommunen beror på inflyttningsnettot, men även ett hittills positivt
födelsenetto, det vill säga skillnaden mellan antal födda och antal döda. För att prognosen ska
uppnås krävs att byggnationsplanerna blir verklighet och en osäkerhet finns alltid i prognoser,
även hur befolkningsstrukturen kommer att påverkas om en större andel av bostadsbeståndet
består av lägenheter.
Diagrammet nedan visar kommunens befolkningsutveckling sedan kommunstarten samt
befolkningsprognosen till och med 2027.
Diagram befolkningsutveckling 2002-2019 och befolkningsprognos 2020-2027

Kommunfullmäktige, Mål och Budget 2021 samt Planeringsramar 2022-2024

18(57)

Vision 2025 – Knivsta
Den moderna och kunskapsintensiva småstaden med förankring i en aktiv och levande landsbygd
– mitt i tillväxtregionen Stockholm-Uppsala – skapar attraktionskraft både för boende och
företag och befäster Knivsta som en föregångskommun för det hållbara samhället. Knivstas
identitet
•
•
•
•
•
•
•

En del av tillväxtregionen Stockholm-Uppsala
En kommun öppen för förändringar
En modern småstad och en levande landsbygd i samverkan
En föregångskommun och mötesplats för ett hållbart samhälle
En växande kommun med 20 000 – 25 000 invånare
Ett näringsliv i utveckling med fler kunskapsintensiva företag
En ökande andel av befolkningen arbetar i Knivsta

Fokusområden
Hållbar utveckling

Ekonomiskt

Ekologiskt

Socialt

Arbete

Utvecklad infrastruktur Bra
kommunikationer
Entreprenörskap Lokal
energiproduktion

Energi och miljö Fler
jobb i Knivsta

Landsbygd i utveckling
Besöksnäring och närturism

Lärande

Hög kvalitet på skolans
utbildning

Livslångt lärande

Lära ut och lära in

Livskvalitet

Delaktighet
Aktivt föreningsliv
Mångfald av boendeformer

Folkhälsa
Fungerande kollektivtrafik
Närodlad mat

Demokrati Livspussel
Boendemiljö
Fritid och kultur Valfrihet
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Kommunfullmäktiges mål
Indikator

2019 Knivsta

Riket

Mål 2021

Fasa ut beroendet av exploateringsvinster
från driftsbudgeten.

44 MSEK

I.U.

35 MSEK

94 645 SEK

56 568 SEK

21,61

20,72

21,41

1,6

2,0

2,0

Sjukfrånvaro Kommunalt anställda totalt

6.9 %

6,7%

6,0 %

Gymnasieelever med examen inom

75,4 %

71,2 %

80 %

5,4

5,2

5,0

Barn och ungdomars psykiska hälsa, Liv
och hälsa

66 %

67% (Region)

72%

Omsorgspersonalen på vardagar på boende
med särskild service för äldre med adekvat
utbildning

70 %

80 %

80 %

Personalkontinuitet, antal personal som en
hemtjänsttagare möter under 14 dagar,
medelvärde

17

16

8

4,2 %

10,9 %

5,0 %

10,0 %1

14,7 %

25,0 %

70

73

75

Minskning av den kommunala låneskulden
per invånare
Minskning av den kommunala
skattesatsen till riksgenomsnittet
Årets resultat som andel av skatt &
generella statsbidrag kommun, (%)

Agenda
2030

85 000 SEK

4 år hemkommun andel
Inskrivna barn/årsarbetare i förskolan

Skyddad natur totalt, andel (%)

Vattendrag med god ekologisk status,
andel (%)
Företagsklimat enl ÖJ (Insikt) Totalt NKI

1

Avser senaste mätbara cykel som avslutades 2016. Ny cykel slutar 2021.
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KF-uppdrag
Kommunfullmäktiges uppdrag till styrelse och nämnder
Uppdrag

Målbild

Styrelse / nämnd

Effektiviseringsprogram – framtagande av
åtgärder för en långsiktig ekonomi i balans

Förändringsarbete där organisation och
arbetssätt utvecklas för en effektiviserad
leverans av välfärdstjänster av god kvalitet
och där kvaliteten inom
utbildning/barnomsorg, vård och omsorg är
högst prioriterat.

Kommunstyrelsen och nämnder

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 och nämnder

Lokaleffektivitet – framtagande av plan för
ökad lokaleffektivitet inom alla
verksamhetsområden

Ökad lokaleffektivitet ska leda till minskade
lokalkostnader.

Kommunstyrelsen och nämnder

Fossilfri/koldioxidneutral kommun –
minimerad plastanvändning och giftfri
förskola

Giftfri förskola Koldioxidneutral
kommunkoncern

Kommunstyrelse och nämnder

Modern energiteknik och
kretsloppsanpassad teknik för VAhantering,
ska övervägas vid nybyggnation och
planering av nya områden

Hållbar stadsplanering

Kommunstyrelse och nämnder

Plan för parkeringslösningar

Hållbar stadsplanering

Samhällsutvecklingsnämnden

Översyn av Kostnad hemtjänst och Särskilt
boende 80+

Nå rikssnittet
Förändringsarbete där organisation och
arbetssätt utvecklas för en effektiviserad
leverans av välfärdstjänster med hög
kvalitet och trygghet.

Socialnämnd

Låga sjuktal hos kommunens anställda/
Sjuktalen hos kommunens anställda ska
minska

Hållbar arbetsgivare Agenda 2030

Kommunstyrelse och nämnder

Låg personalomsättning/
Personalomsättningen ska minska

Hållbar arbetsgivare Agenda 2030

Kommunstyrelse och nämnder

Konsumtion av palmolja

Under 2021 reducera kommunens
konsumtion av palmolja.

Kommunstyrelsen och nämnder

Hedersrelaterat våld och förtryck

Senast 2021-07-01 ska kommunen ha en
handlingsplan

Kommunstyrelsen Socialnämnd
Utbildningsnämnd

Reviderad Grönstrukturplan

Kommunens grönstrukturplan ska
uppdateras under 2021

Samhällsutvecklingsnämnden

Företagarvänlig kommun

Kommunövergripande arbetssätt i styrelser,
nämnder och förvaltningar som bidrar till
ett positivt företagsklimat.

Kommunstyrelsen nämnder
samt styrelser.
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Knivstas ekonomiska förutsättningar
Kommunallagen föreskriver i 8 kap 1§ att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin
verksamhet. Enligt flerårsplanen uppnås god ekonomisk hushållning under perioden.
I beräkningarna av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning har kommunen använt Sveriges
Kommuner och landstings skatteunderlagsprognos per maj 2020, korrigerad med kommunens
befolkningsprognos. Skattesatsen som använts är 21:61 kr. Fastighetsavgiften är enligt senaste prognos
från SCB.

Driftsbudget nämnder
Nämnderna tilldelas ett internt kommunbidrag som skall täcka verksamheternas nettokostnader. En
verksamhet kan budgeteras på flera nämnder, exempelvis så återfinns kostnader för infrastruktur hos såväl
samhällsutvecklingsnämnden som bygg- och miljönämnd, kostnader för vård och omsorg hos
socialnämnden och samhällsutvecklingsnämnden.
Budgettilldelningen beräknas med hänsyn till volymförändringar och politiska prioriteringar. Nämnderna
erhåller även en indexering av de ekonomiska ramarna som kompensation för pris- och löneutveckling.
Nämndernas resultat budgeteras till 0 mkr. Det totala kommunbidraget för 2021 uppgår till 1,2 miljard
kronor, en ökning med 0,9 procent mot året innan.

2021

2022

2022

2023

161 935

162 122

165 593

166 670

37 319

37 721

38 133

38 598

Socialnämnden

291 117

300 205

309 896

321 425

Utbildningsnämnden

688 878

707 681

732 965

762 439

Bygg- och miljönämnden

8 874

8 953

9 032

9 112

Övriga nämnder

2 243

2 888

2 334

2 780

1 190 366

1 219 570

1 257 953

1 301 024

Kommunstyrelsen - verksamhetsnämnd
Samhällsutvecklingsnämnd

Summa

Från mandatperiodens start är det stort fokus på förändringsarbete, både ekonomiskt, ekologiskt och
socialt. I budgeten för 2021-2024 har medel omdisponerats efter politiska prioriteringar, den kan innebära
både omfördelning, ökning eller minskning av resurser.
Indexeringen 2021 är differentierad men i huvudsak 1 procent, variationen utgår från bland annat uppdrag
och förväntad kostnadsutveckling. Indexeringen innebär i praktiken ett effektiviseringskrav på
verksamheterna, vilka emotser en prisutveckling enligt SKL:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV)
under planperioden.
Knivsta fortsätter att växa och många verksamheter har fått ökade resurser men får också ett större
uppdrag till följd av den kraftiga befolkningstillväxten. För att uppnå ekonomi i balans kommer
verksamheterna att behöva både förenkla och effektivisera/utveckla processer, samt pröva alla
kostnaderna som inte direkt är förknippade med uppdraget. Ökad lokaleffektivitet
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(samordning/förtätning) kommer också vara aktuellt för att frigöra medel till verksamheten för
kärnuppdraget.
De största investeringsutgifterna ligger under samhällsutvecklingsnämnden som ansvarar för exploatering
och kommunens infrastruktur. Detaljerad investeringsplan återfinns i Bilaga 1.

Utgift
2021

Utgift
2022

Utgift
2023

Utgift
2024

Totalt
2021-2024

2 100

2 000

30 500

21 350

55 950

14 750

14 650

13 350

10 150

52 900

400

200

200

200

1 000

Samhällsutvecklingsnämnd

36 100

46 200

22 700

17 000

122 000

Samhällsutvecklingsnämnd Exploatering

60 500

103 500

94 000

75 000

333 000

Bygg- och miljönämnden

4 000

500

1 000

1 500

7 000

Socialnämnden

1 100

100

0

0

1 200

Utbildningsnämnden

2 875

2 675

2 935

2 675

11 160

121 825

169 825

164 685

127 875

584 210

Kommunstyrelsen Fritid och kultur
Kommunstyrelsen Gemensam stödverksamhet
Kommunstyrelsen Måltidsverksamhet

Summa investeringar kommun

Finansförvaltning
Alla nämnder erhåller kommunbidrag från en finansiell enhet, benämnd finansförvaltning. Ansvaret för
finansförvaltningens räkenskaper vilar på Kommunstyrelsen. Skatteintäkter och kommunalekonomisk
utjämning, bidrag, vissa statsbidrag, avgifter för förskola, äldreomsorg, utdelning från bolag samt ett
internt påslag för personalomkostnader utgör finansförvaltningens intäkter. Nämndernas kommunbidrag
är naturligtvis den största utgiftsposten. Arbetsgivaravgifter, pensionsutbetalningar och externa finansiella
kostnader utgör andra utgiftsposter.
Kostnader för volymreglering och finansiering av drift vid investering finns budgeterade centralt under
finansförvaltningen, avsättning är 2,5 miljoner kronor för år 2021. En avstämning mot faktiskt utfall görs
i boksluten och regleras mot respektive nämnd (utbildningsnämnden, samhällsutvecklingsnämnd och
socialnämnd). Om volymen blir lägre än vad nämnderna har fått peng för så sker återbetalning till
finansförvaltningen.
Budgetposten kommunstyrelsen prioriterat avsåg medel för utveckling, förändring och oväntade
kostnader som uppstår under året. Posten har i Liberalernas budget tagits bort då vi anser att en budget
inte ska innehålla ospecificerade poster utan varje krona ska planeras.
Kommunstyrelsen skola avsåg medel för ökad datortäthet inom skolan. Beloppet har i Liberalernas
budget plockats bort och istället lagts till Utbildningsnämnden då vi anser att det är upp till förvaltningen
att avgöra hur resurserna skall fördelas. För att på sikt helt fasa ut beroendet av exploateringsintäkter från
driftsbudgeten minskas dessa från 44 miljoner kronor till 25 miljoner kronor under perioden. Eventuellt
överskott från exploatering bör istället gå till investeringar och/eller minskning av den kommunala
låneskulden.
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Finansförvaltningen under kommunstyrelsen
Budget
2020

Budget
2021

1 035 419

Inkomstutjämning

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

1 053 952

1 066 794

1 107 773

1 162 704

50 360

29 573

42 524

57 663

61 896

Kostnadsutjämning

37 458

40 800

42 345

36 546

30 702

Regleringsavgift/strukturbidrag

20 875

39 977

37 433

33 029

27 944

-32 837

-35 624

-36 316

-37 069

-37 804

1 111 275

1 128 679

1 152 780

1 197 942

1 245 442

Fastighetsavgift

34 726

36 141

36 141

36 141

36 141

Exploatering - vinst

44 000

40 000

35 000

30 000

25 000

Statsbidrag maxtaxa

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

Riktade statsbidrag

2 780

0

0

0

0

25 000

0

0

0

0

Avgifter äldreomsorg

6 500

0

0

0

0

Hyresintäkter

6 765

0

0

0

0

PO-pålägg (intern)

159 838

161 436

161 507

163 122

163 194

SUMMA exploatering, avgifter och övrigt

250 883

207 436

202 507

199 122

194 194

-1 219 005

-1 190 366

-1 219 570

-1 257 953

-1 301 024

-2 500

-2 500

-2 500

-2 500

-2 500

KS aktiv personalpolitik

-2 050

0

0

0

0

Reservation nämnder aktiv personalpolitik åren efter

-1 525

-1 525

0

0

0

INTÄKTER
Kommunalskatt*

Lss-utjämning
SUMMA skatter, bidrag och kommunaleko.
utjämning

Avgifter förskola och skolbarnomsorg

KOSTNADER
Kommunbidrag/nettokostnad
KS medel för bokslutsreglering & medel vid
investering
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KS Prioriterat

-8 610

0

0

0

0

KS skola 1:1 (datorer)

-4 600

0

0

0

0

-118 000

-119 180

-119 180

-120 372

-120 372

-24 838

-25 086

-25 086

-25 337

-25 337

-7 000

-7 070

-7 141

-7 212

-7 284

-500

-505

-505

-510

-510

Löneskatt

-8 000

-8 080

-8 080

-8 161

-8 161

Rehabkostnader

-1 500

-1 515

-1 515

-1 530

-1 530

Pensionsutbetalningar

-7 500

-7 750

-8 300

-8 500

-8 500

-1 405 628

-1 363 577

-1 391 877

-1 432 075

-1 475 218

5 300

3 000

3 000

3 000

3 000

13 000

8 000

8 000

8 000

8 000

3 650

4 100

4 100

4 100

4 100

Externa finansiella kostnader

-1 100

-750

-950

-1 150

-1 350

SUMMA FINANSNETTO

20 850

14 350

14 150

13 950

13 750

ÅRETS RESULTAT

12 106

23 029

13 701

15 080

14 309

1 % av skatter och bidrag

11 113

11 648

11 889

12 341

12 816

2% av skatter och bidrag

22 226

23 296

23 778

24 682

25 632

Över/underskott budget

1,1%

2,0%

1,2%

1,2%

1,1%

Skattesats

21:61

21:41

20:91

20:91

20:91

Arbetsgivaravgifter
Årets intjänade individuella del
Pensionsförsäkringsavgifter
Övriga pensionskostnader

SUMMA KOSTNADER

FINANSIELLA intäkter och kostnader
Internränta
Utdelning helägda bolag (KFAB; AFAB)
Externa finansiella intäkter
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Kommunstyrelsen

Driftbudget
Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Den leder samt
samordnar planering och uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi. Ett annat ansvarsområde
är att leda utvecklingen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders
verksamheter. Kommunstyrelsen har högsta ansvaret för att verksamheten bedrivs enligt god ekonomisk
hushållning.Vilket utöver en budget i balans även innefattar att krav på att resurserna används för rätt
ändamål och på ett effektivt sätt. Det säkerställs genom att målen för verksamheterna kontinuerligt följs
upp och utvärderas.
Under kommunstyrelsen finns kommunledningskontor, ekonomikontor, kultur- och fritidskontor och
HRkontoret, som är styrelsens förvaltning och ska med helhetssyn driva de långsiktiga och strategiska
framtidsfrågorna. Kontoret stödjer även övriga kontor och förtroendevalda med beslutsunderlag.
Räddningstjänsten är en del av kommunförbundet Attunda. En anpassning av medlemsavgiften ligger
inlagd i budget. Lönecentrum i Tierp är en lönenämnd i samarbete med Tierps och Älvkarleby kommun.
IT-nämnden är ett samarbete med Hebys, Tierps, Älvkarlebys och Östhammars kommuner.
Kommunstyrelsen hanterar även de viktiga fritids- och kulturfrågorna genom Kultur- och Fritidsutskottet.
Verksamheterna är aktivitets- och föreningsbidrag, fritidsanläggningar, allmän kultur, bibliotek,
kulturskolan och ungdomsverksamheten. Här finns också näringslivsfrågor, folkhälsa,
konsumentrådgivning och serveringstillstånd.
Kommunstyrelsens arbetsutskott är också personalutskott och digitaliseringsutskott.
En genomlysning av kommunens verksamhet och prognostiseringsmodell i syfte att säkra den kommunala
ekonomin och effektiviteten, samt för att öka tillfredsställelsen och arbetsmiljön, pågår.
Säkerställa att verksamhetens arbete efterlever intentionen i Agenda 2030 med fokus på kommunens
kärnverksamheter.
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Fördelning av kommunbidrag per verksamhet
DRIFTBUDGET

Budget
2020

Budget
2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

Nettokostnad i tkr

Kommunstyrelse
KF, Nämnd- och styrelseverksamhet

5 438

4 883

4 883

4 883

4 883

310

155

248

155

155

2 795

2 823

2 851

2 880

2 909

15 276

15 582

15 894

16 212

16 536

Totalförsvar och samhällsskydd

393

401

409

417

425

Folkhälsa och hållbar utveckling

567

578

590

602

614

2 337

1 168

1 180

1 192

1 204

Konsumentrådgivning och energirådgivning

259

222

224

226

228

Budget & Skuldrådgivning

169

145

146

147

148

3 759

3 227

3 267

3 311

3 355

46 054

47 036

47 036

50 036

50 036

Bibliotek

8 722

8 369

8 453

8 538

8 623

Allmän Kultur

1 481

1 330

1 343

1 356

1 370

Ungdomsverksamhet

3 845

3 888

3 927

3 966

4 006

Kulturskola

5 003

4 471

4 493

4 515

4 538

303

306

309

312

315

0

0

0

0

0

26 776

21 467

21 574

21 682

21 790

Ekonomikontor

9 965

10 011

10 061

10 111

10 162

HR-kontor

5 848

6 213

5 914

5 944

5 974

Lönecentrum (Knivsta, Tierp och Älvkarleby)

3 764

3 783

3 821

3 859

3 898

Fackliga kostnader

1 670

1 687

1 704

1 721

1 738

Partistöd
Övrig politisk verksamhet
Räddningstjänst

Näringsliv och marknadsföring

Allmän fritid
Idrotts- & fritidsanläggningar

Måltidsverksamhet
Flykting (integration)
Kommunledningskontor
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Lokalförsörjning

2 199

2 221

2 243

2 265

2 288

Kommunhus

4 103

3 936

3 975

4 015

4 055

17 626

16 908

17 077

17 248

17 420

2 000

1 125

500

0

0

Effektiviseringsbeting - 0,5%

-932

0

0

0

0

Summa Kommunstyrelsen

169 787

161 935

162 122

165 593

166 670

IT-nämnd (Knivsta, Östhammar, Älvkarleby, Tierp
& Heby)
Förändringsvägledning

Samhällsutvecklingsnämnd
Driftbudget
Samhällsutvecklingsnämnden har det övergripande ansvaret för all fysisk- och teknisk planering i
kommunen. I uppdraget för nämnden ingår förutom översiktsplan att som ett led i stadsplaneringen ta
fram handlingsplaner för tematiska områden som exempelvis trafik, blå- och grönplan, samt detaljplaner
för utbyggnad av kommunens tätorter och stråk.
En viktig del i Knivstas utveckling är att samtidigt som tätorterna växer hållbart så ska hela kommunen
leva. Investeringar i framtida och befintlig mark och yta är en väsentlig del av Knivstas fortsatta
utveckling och finansiering.
Park- och naturvård, gator och trafik, bostadsanpassning, avfallshantering samt detalj- och
översiktsplanering är de verksamhetsområden som ingår i nämndens ansvar. Fördelning
av kommunbidrag per verksamhet

Fördelning av kommunbidrag per verksamhet
DRIFTBUDGET

Budget
2020

Budget
2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

Nettokostnad i tkr

Samhällsutvecklingsnämnd
Nämndkostnader

1 558

1 384

1 384

1 384

1 384

Gator, vägar

25 744

23 133

23 440

23 754

24 100

Trafikövervakning/Parkeringsavgifter

-2 977

-2 729

-2 811

-2 895

-2 982

6 346

5 845

5 960

6 080

6 223

Parker och Naturvård
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Teknisk planering

2 769

2 496

2 521

2 546

2 571

Översiktsplan (planprogram)

1 044

937

946

955

965

Stadsbyggnad (detaljplaner)

1 624

568

574

580

586

520

499

504

509

514

Bostadsanpassning

1 878

1 686

1 703

1 720

1 737

Exploatering - verksamhet

5 000

2 500

2 500

2 500

2 500

1 000

1 000

1 000

1 000

-261

0

0

0

0

43 245

37 319

37 721

38 133

38 598

Miljöutveckling

Utvecklingsprogram Knivsta 2035
Effektiviseringsbeting - 0,5%

Summa Samhällsutvecklingsnämnd

Valnämnd
Valnämnden sköter kommunens uppgifter vid val och folkomröstningar. Allmänna val till
riksdag, landsting och kommun sker under 2022 och EU-parlamentet 2024.
Budget
2020

Budget
2021

Nettokostnad i tkr

0

Valnämnd

0

DRIFTBUDGET

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

0

600

0

400

0

600

0

400
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Överförmyndarnämnd
Nämndens huvudsakliga uppdrag är att utöva tillsyn över vissa typer av ställföreträdarskap. De
ställföreträdare som står under nämndens tillsyn är, förmyndarskap, godmanskap, och förvaltarskap.
Genom tillsynen kontrollerar nämnden hur förmyndare, gode män och förvaltare sköter sina uppdrag.
Syftet är att förhindra att personer som inte själva kan ta tillvara sina rättigheter drabbas av ekonomiska
och rättsliga följder.
Nämnden är en gemensam överförmyndare för samtliga kommuner i Uppsala län, Uppsala, Knivsta,
Enköping, Heby, Älvkarleby, Östhamma och Tierp.

Knivsta kommuns kostnadsandel i ÖFN beräknas efter folkmängd.
Budget
2020

Budget
2021

Nettokostnad i tkr

1 334

Överförmyndarverksamhet

1 334

DRIFTBUDGET

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

1 361

1 388

1 416

1 444

1 361

1 388

1 416

1 444

Kommunrevision
Revisorerna är fullmäktiges organ för den demokratiska kontrollen i kommunen. De granskar varje år
nämndernas och de kommunala bolagens ekonomi och verksamhet samt lämnar en revisionsberättelse till
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges presidium bereder och fastställer den slutliga ekonomiska
ramen för kommunrevisionen i separat beslut. Budget för Revisionen är ett förslag, i avvaktan på
Kommunfullmäktiges beredning av densamma.
DRIFTBUDGET

Budget
2020

Budget
2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

Nettokostnad i tkr

865

882

900

918

936

Kommunrevisionen

865

882

900

918

936
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Socialnämnd
Driftbudget
Nämnden ansvarar för äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade, individ- och familjeomsorg,
arbetsmarknad och flyktingmottagande. Inom dessa områden omfattar nämndens ansvar all den
verksamhet som en kommun enligt lag är skyldig att bedriva, liksom de åtaganden som
kommunfullmäktige beslutar om att kommunen ska genomföra.
Verksamhet hemtjänst och delegerad HSL avser endast den verksamhet som bedrivs inom lagen om
valfrihet (LOV), all övrig verksamhet såsom trygghetslarm, nattpatrull etc. inkluderas inom verksamheten
vård och omsorg enligt SOL och HSL. Socialnämnden har ett flertal verksamheter som i hög grad
påverkas av omvärlden och politiska beslut på nationell nivå.
Socialnämnden har under många år arbetat med anpassning av verksamheten till de ekonomiska ramarna.
Under 2021 fortsätter det förändringsarbetet och flera åtgärder genomförs för att anpassa verksamhetens
kostnadsnivå till tilldelade medel.
Det bör uppmärksammas att det finns en osäkerhet kring hur verksamheterna kommer att påverkas av
effekterna från Covid-19. Svårare ekonomi för hushållen, risk för en ökning av våld i hemmet och barn
som far illa för att nämna några effekter.
Socialnämndens fortsatta arbete sker med inriktning mot det förändringsarbete där organisation, arbetssätt
och hushållning av resurser utvecklas för en effektiviserad leverans av välfärdstjänster med hög kvalitet
och trygghet.
Det sker bl.a på lokal och regional nivå genom samverkan med Regionen och utvecklingen av Effektiv
och nära vård 2030 för att möta framtidens utmaningar med nya förbättrade arbetssätt.

Fördelning av kommunbidrag per verksamhet
DRIFTBUDGET

Budget
2020

Budget
2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

Nettokostnad i tkr

Socialnämnd
Nämnd- och styrelseverksamhet

1 238

1 112

1 112

1 112

1 112

128 841

30 740

33 048

35 526

38 845

87 567

88 530

89 592

90 846

Vård och omsorg enligt SoL och HSL
-Förebyggande verksamhet SoL
-LOV - hemtjänst och delegerad HSL
-Vård och omsorg i ordinärt boende övrigt

36 396

38 484

40 557

42 695

44 948

-Vård och omsorg i särskilt/ annat boende

6 861

6 943

7 019

7 103

7 202

69 883

35 657

37 455

39 352

41 383

Vård och omsorg enligt LSS och SFB
-Insatser LSS i ordinärt boende

Kommunfullmäktige, Mål och Budget 2021 samt Planeringsramar 2022-2024

31(57)

-Insatser LSS i boende med särskild service
Färdtjänst och riksfärdtjänst

35 341

35 730

36 159

36 665

4 140

4 190

4 236

4 287

4 347

37 562

16 385

16 565

16 764

16 999

21 932

23 046

24 244

25 833

9 232

9 343

9 446

9 559

9 693

722

2

2

2

2

3 380

3 421

3 459

3 501

3 550

-1 897

0

0

0

0

296 358

291 117

300 205

309 896

321 425

Individ och familjeomsorg
-Ifo, öppenvård och stöd
-Ifo, vård och stöd institution/annat boende
-Ifo, ekonomisk bistånd
Flyktingmottagande
Arbetsmarknadsåtgärder
Effektiviseringsbeting - 0,5%

Summa Socialnämnd

Volymer
Hemtjänstverksamheten bokslutsregleras, det vill säga utfallet stäms av mot budgeterat antal beviljade
hemtjänsttimmar och delegerad hälsa & sjukvård. Om det är fler timmar blir det tillskott av resurser eller
tvärtom. Detsamma gäller ersättning till Försäkringskassan (SFB) för statlig personlig assistans.
2020
Vård och omsorg enligt SoL och HSL
hemtjänst

Timmar

Hemtjänst & delegerad HSL (beviljad)

Kr per
timme

Insatser enligt LSS och SFB
(Försäkringskassan)

Antal
personer

2021

2022

2023

2024

74 000

78 000

82 000

86 000

90 000

492

493

495

496

499

23

24

25

26

27
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Utbildningsnämnd
Driftbudget
Knivstas skolor och förskolor styrs dels av läroplaner och kursplaner dels av de kommunala målen.
Utbildningsnämndens verksamhetsområden är pedagogisk omsorg, förskola, skolbarnomsorg,
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning
samt utbildning i svenska för invandrare.
Med ökade resurser till utbildningsnämndens verksamhet under budgetåret 2021 ligger fokus på att dels
skapa ekonomiska. förutsättningar för att sätta in tidiga insatser vilket går i linje med nya bestämmelser i
skollagen från och med 1juli. (Läsa-, skriva-, räknagarantin).
En koncentration av resurserna kommer ske till de lagstadgade uppdragen där fokus kommer att vara att
bibehålla och utveckla kvaliteten i grundskolan, där ett särskilt fokus läggs på att utveckla utbildningen
för elever med olika typer av neuropsykiatriska funktionsvariationer.
Verksamhetens behov av digitalisering, datorer, läsplattor och digital infrastruktur behöver kartläggas.
Medel för detta finns i budgeten och fördelning och prioritering av medel genomförs av förvaltningen.
Fokus på årskurser där digitala nationella prov introduceras.
Alla elever ska känna sig trygga i skolan. Det är en förutsättning för att inlärning ska kunna ske. Särskilt
fokus ska även ligga på att ta fram lösningar för att snabbt kunna erbjuda stöd för elever med svårigheter.
Arbetet med att skapa tillgängliga lärmiljöer fortsätter samt att skolan ska vara en säker och trygg plats.
Fokus kommer även att ligga på att få ner antalet barn i förskolegrupperna. Antalet barn per årsarbetare
ska minska för att nå tidigare nivåer.
En kartläggning av bakomliggande orsaker till höga sjukskrivningstal ska genomföras och åtgärder tas
fram för att vänds trenden.
Den ökade dokumentationen för personal inom förskole- och skolverksamheten ska ses över för att
harmoniera med det lagstadgade uppdraget från Skolverket.

Fördelning av kommunbidrag per verksamhet
DRIFTBUDGET

Budget
2020

Budget
2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

Nettokostnad i tkr

Utbildningsnämnd
Nämndkostnader
Förskola, barn 1-5 år

1 462

1 313

1 313

1 313

1 313

198 467

178 975

179 998

181 955

191 209
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Skolverksamhet & skolbarnsomsorg

379 499

374 857

387 172

405 992

422 671

10 331

13 487

14 292

15 199

16 109

Gymnasieskola, internt

7 104

8 111

8 641

9 233

9 828

Gymnasieskola, externt

94 275

99 956

103 983

106 860

108 767

Gymnasiesärskola

4 226

4 285

4 349

4 440

4 529

Vuxenutbildning & SFI

6 959

7 894

7 933

7 973

8 013

Effektiviseringsbeting - 0,5%

-4 453

0

0

0

0

Summa Utbildningsnämnd

697 870

688 878

707 681

732 965

762 439

Grundsärskola

Volymer
Förskola, grundskola och gymnasium bokslutsregleras, det vill säga faktiskt antal elever under året stäms
av mot budgeterat antal elever. Om det är fler elever blir det tillskott av resurser eller tvärtom. Antalet
barn och elever i förskola och grundskola ökar något långsammare än tidigare år och i linje med
folkmängden i stort.

2020
Förskola, barn 1-5 år

Antal

Servicegrad förskola

procent

Skolverksamhet & skolbarnsomsorg

2021

2022

2023

2024

1 402

1 334

1 302

1 291

1 279

89

89

89

90

91

Antal

3 140

3 166

3 159

3 214

3 285

Gymnasieskola, internt

Antal

50

53

56

59

62

Gymnasieskola, externt

Antal

753

833

871

893

899

Obligatorisk särskola, egen regi

Antal

Förskola, barn 1-5 år

á-pris

146 686

148 776

137 462

139 425

142 263

Skolverksamhet & skolbarnsomsorg

á-pris

121 546

119 867

118 663

120 464

123 590

Gymnasieskola, internt

á-pris

138 320

134 038

144 839

146 458

148 919

Gymnasieskola, externt

á-pris

107 790

113 175

114 760

116 442

118 865

Obligatorisk särskola, egen regi

á-pris

5

600 000
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Bygg och miljönämnden
Driftbudget
Bygg och miljönämnden ansvarar för bygglovhandläggning, kart-, mät- och GIS-verksamhet, miljö- och
hälsoskydd och trafikplanering. Nämndens verksamheter är i hög grad avgiftsfinansierade.

Fördelning av kommunbidrag per verksamhet
DRIFTBUDGET

Budget
2020

Budget
2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

Nettokostnad i tkr

Bygg- och miljönämnd
Nämndkostnader

1 190

1 056

1 056

1 056

1 056

Stadsbyggnad

5 175

4 656

4 703

4 750

4 798

266

239

241

243

245

57

58

59

60

61

2 987

2 865

2 894

2 923

2 952

-72

0

0

0

0

9 546

8 874

8 953

9 032

9 112

Trafikplanering
Serveringstillstånd
Miljö- och hälsoskydd
Effektiviseringsbeting - 0,5%

Summa Bygg- och miljönämnd
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Ekonomistyrningsprinciper
God ekonomisk hushållning
Enligt 8 kap. 1 § kommunallagen ska kommuner och landsting ha en god ekonomisk hushållning
i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer.
•
•
•
•
•

Mål och riktlinjer ska finnas för god ekonomisk hushållning.
Återställningstiden för negativa resultat är tre år och skall beslutas i samband med
antagande av budgeten.
Synnerliga skäl för att inte återställa negativa resultat ska tas upp både i budget och
årsredovisning.
Upprättande av åtgärdsplaner ska ske vid negativa resultat.
Revisionen ska bedöma uppfyllelsen av målen för god ekonomisk hushållning i
årsredovisning och delårsrapport.

För att finansiera en verksamhet över tid krävs normalt sett mer än ett nollresultat. Om man
under ett år förbrukar mer pengar än man får in innebär det att det blir kommande år, eller
kommande generationer, som måste betala för överkonsumtionen. Nedan ges ett antal skäl till att
ett positivt resultat behövs för att nå god ekonomisk hushållning (se skriften ”Hushållning i
lagens namn”):
• Finansiera investeringar och värdesäkra anläggningstillgångar
• Stora pensionsavgångar medför ökade pensionsutbetalningar
• Konjunkturanpassat resultat
• Resurser för utveckling
För att motsvara kravet på god ekonomisk hushållning räcker det med andra ord inte med att
intäkterna är i nivå med kostnaderna. En kommun ska ange de finansiella mål som är av
betydelse för en god ekonomisk hushållning. Ett vanligt förekommande mål är att resultatets
andel av skatteintäkter och generella statsbidrag ska uppgå till minst 2 procent. SKL anser
emellertid under senare år att det viktigaste är att utgå från kommunens unika situation. Det
innebär att finansiellt mål kan variera mellan 1-5 procent av skatter och kommunalekonomisk
utjämning, en förvaltande kommun utan nämnvärd expansion kan ha en lägre målsättning medan
kommuner med expansionsplaner behöver ha skapa handlingsutrymme för framtida
investeringar.
Budgetdisciplin
Det är av stor vikt att alla verksamheter, nämnder med flera genomför sitt uppdrag inom givna
ekonomiska ramar. Tillsammans bidrar alla till kommunens finansiella måluppfyllelse.
Verksamheternas samlade resultat presenteras för nämnden via månatliga ekonomiska prognoser.
Visar den samlade bilden för nämnden ett underskott har nämnden en skyldighet att vidta
åtgärder. En handlingsplan för att hantera den ekonomiska obalansen ska då upprättas,
innehållande konkreta åtgärder, analys och konsekvens av åtgärd, samt beslutas av nämnd.
Vidare ska kommunstyrelsen underrättas om handlingsplanen och hur arbetet med att genomföra
åtgärderna fortgår till dess att ekonomi i balans råder för nämnden.
Balanskrav och resultatutjämningsreserv
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Regler och principer för budgetramar
Kommunfullmäktiges beslut om budgeten är fastställande av de ekonomiska ramar och mål som
skall gälla för de olika delarna av den kommunala verksamheten. Budgeten fördelas och beslutas
på sådant sätt att den är oberoende av vilken organisation som kommunen väljer att jobba efter
och vilken driftform som väljs. Indelningen i verksamhetsområden (block) följer i stort den
uppdelning som görs i kontoplanen Kommun-Bas. Inom beslutade anslag har nämnder och
styrelse till uppgift att sköta den löpande verksamheten.
De tillgängliga resurserna bestämmer graden av måluppfyllelse – ekonomin sätter gränsen och
förutsätter optimalt resursutnyttjande. Om nämnd eller styrelse under löpande verksamhetsår
finner att man inte kan fullgöra anförtrodd verksamhet, inom ramen för av kommunfullmäktige
beviljat anslag, mål och resultatkrav ska tvingande nivåer enligt lagstiftning och myndighetskrav
prioriteras.
Budgetramarna är en nettokostnadsram avseende driftbudgeten, nämnderna beslutar om nivån på
externa intäkter i samband med nämndens internbudget och verksamhetsplan.
Omfördelning inom verksamhetsblock kan beslutas av respektive nämnd och ska anmälas till
ekonomiavdelningen. Uppföljning av driftbudgetar görs från februari till oktober (uppehåll under
juni) och ska beslutas av respektive nämnd och anmälas till kommunstyrelsen.
Omfördelning mellan verksamhetsblock ska beslutas dels av nämnd/ styrelse och dels av
kommunfullmäktige.
Regler och principer vid bokslutsreglering
Bokslutsreglering gäller för beviljade hemtjänsttimmar, barn och elever i förskola och
grundskola, gymnasieskola, grundsärskola, gymnasiesärskola, snöröjning samt SFB kommunala
kostnaden enligt följande:
•
•
•
•
•
•
•

faktiskt antal beviljade hemtjänsttimmar och delegerad HSL mot budgeterad volym,
räkning ska ske den 10:e i varje månad,
faktiskt antal barn/elever inom förskola och grundskola samt egen verksamhet inom
gymnasieskolan enligt de räkningar som genomförs per 15 april och 15 oktober,
faktiskt antal individintegrerade elever inom grundskola enligt de räkningar som
genomförs per 15 april och 15 oktober.
faktiska kostnader för köpta elevplatser inom gymnasieskola, obligatorisk grundsärskola
och gymnasiesärskola regleras mot faktiskt utfall,
faktiskt antal elever i egen verksamhet inom obligatorisk grundsärskola enligt de
räkningar som genomförs per 15 april och 15 oktober,
faktiska kostnaden för snöröjning regleras i bokslutet mot ett snitt av de tre närmast
föregående årens kostnader,
faktiska kostnaden för återbetalning av de första 20 timmarna till Försäkringskassan
avseende ärenden enligt socialförsäkringsbalken (SFB, tidigare LASS), med avstämning
1 oktober 2018 mot budgeterat antal.
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Vid antalsregleringen för förskola, grundskola och internt gymnasium uppgår regleringen per
barn respektive elev till à-priset minskat med 25 tkr. Avdraget avser fasta kostnader utöver
barn/elevpeng och lokalpeng, som inte påverkas av volymen under pågående budgetår.
Vid regleringen av individintegrerade elever uppgår regleringen per elev till 200 tkr.
Budgeterade medel för köpta elevplatser inom extern gymnasieskola, obligatorisk grundsärskola
och gymnasiesärskola kan inte omdisponeras till annan verksamhet utan nytt
kommunfullmäktigebeslut.
Regler och principer för effektiviseringsbeting
Effektiviseringsbeting får inte göras på verksamheter som bokslutsregleras med faktisk kostnad.
Regler och principer för investeringar
Beviljad investeringsutgift är bunden till ett projekt och är ett utgiftstak. Om det befaras att en
investering inte kan genomföras inom beviljat anslag och ingen möjlighet finns till
omdisponering mellan nämndens beviljade investeringsprojekt, åligger det berörd nämnd att föra
ärendet vidare till kommunstyrelsen.
Investeringar innebär inte per automatik en utökad driftbudget för eventuella ökade
kapitaltjänstkostnader. För investeringar/ anläggningstillgångar utgår internränta på bokfört
värde. Uppföljning av investeringsprojekt utfall och prognos görs i bokslut (delår- och
årsbokslut) och beslutas av respektive nämnd samt anmäls till kommunstyrelsen.
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Bilaga 1 Investeringsplan 2021 - 2024
Utgift

Utgift

Utgift

Utgift

2021

2022

2023

2024

Biblioteket
Idrotts- och fritidsanläggningar
Konst, underhåll och inventering
Vrå idrott och kultur
Vrå idrott och kultur, utemiljö
Ungdomsverksamhet, Inventarier och
läromedel
Kulturskolan, Inventarier och läromedel

250
1100
500
0
0
100

150
1100
500
0
0
100

1 600
22 100
500
2500
3000
400

100
20 550
500
0
0
100

150

150

400

100

SUMMA Fritid och kultur

2 100

2 000

30 500

21 350

Möbler och arkiv
Programvara adm (politiker)
Uppgradering affärssystem

500
0
300

500
0
0

500
200
0

500
0

Analysstöd (BI)

500

0

0

0

300

0

1 000
250
200

500
250
200

500
250
200

500
250
200

500
0

500
200

500
0

500

500
0

500
0

500
0

500

IT-plattformar

1 000

1 000

1 000

Device (datorer/surfplattor etc inom
hyrmodellen)
Programarbete för nya
verksamhetslokaler, lokalansvarig

5 000

4 000

4 000

4 000

1 000

2 000

2 000

2 000

Köp av lägenheter, lokalansvarig

2 000

2 000

2 000

Anpassning/reinvestering i egna
fastigheter, lokalansvarig

1 000

1 700

1 700

Kommunhuset ospecificerat,
lokalansvarig

1 000

1 000

Kommunstyrelsen

Fritid och kultur

Gemensam stödverksamhet

Programvara beslutsstödssystem
(styrning och ledning)
Webbutveckling
Intranät/virtuell arbetsplats
Utbyggnad av ärendehanteringssystem
(P360)
Dokumenthantering
Nämndprocessen
Arkiv och E-arkiv
Nät och datakommunkation
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SUMMA Gemensam
stödverksamhet

14 750

14 650

13 350

10 150

400

200

200

200

17 250

16 850

44 050

31 700

Utgift

Utgift

Utgift

Utgift

2021

2022

2023

2024

Gata
Park
Avfall

33 000
2 500
600

43 000
3 000
200

19 500
3 000
200

14 300
2 500
200

SUMMA
Samhällsutvecklingsnämnd

36 100

46 200

22 700

17 000

Utgift

Utgift

Utgift

Utgift

2021

2022

2023

2024

Sågen/Centrum

14 000

34 000

20 000

0

Västra Knivsta

30 000

30 000

40 000

35 000

Östra Knivsta

1500

2000

6 000

0

Nor

2500

2500

0

0

Alsike

7500

30 000

23 000

35 000

AR/Brunnby

5000

5000

5000

5000

Måltidsverksamhet, utrustning &
inventarier

SUMMA Kommunstyrelsen

Samhällsutvecklingsnämnd

EXPLOATERING Samhällsutvecklingsnämnd
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SUMMA EXPLOATERING Samhällsutvecklingsn.

60 500

103 500

94 000

75 000

Bygg- och miljönämnden

Utgift

Utgift

Utgift

Utgift

2021

2022

2023

2024

Stadsbyggnad
Miljö
Digitalisering - innovation

3 500
0
500

0
0
500

500
0
500

0
1 000
500

SUMMA Bygg- och miljönämnden

4 000

500

1 000

1 500

Socialnämnden

Utgift

Utgift

Utgift

Utgift

2021

2022

2023

2024

100

100

0

0

Inventarer
Digitalt arkiv

1 000

SUMMA Socialnämnden

1 100

100
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Utgift

Utgift

Utgift

Utgift

2021

2022

2023

2024

Alsike skola, Inventarier och läromedel
Brännskärrsskolan, Inventarier och
läromedel
Genomförande IT-plan, ITinvesteringar

200
200

200
200

300
300

200
200

100

100

100

100

Lagga/Långhunda förskola & skola,
Inventarier och läromedel
Ängbyskolan, Inventarier och
läromedel
Thunmanskolan, Inventarier och
läromedel
Citronen/V:a Ängby fsk, Inventarier
och läromedel
Skutans fsk, Inventarier och läromedel
Diamantens fsk, Inventarier och
läromedel
Gredelby förskola, Inventarier och
läromedel
Högåsskolan, Inventarier och läromedel

100

100

100

100

300

200

200

200

200

200

200

200

75

75

100

75

50
75

50
75

50
80

50
75

75

75

80

75

250

150

150

150

Adolfsbergsskolan, Inventarier och
läromedel
Segersta skola, Inventarier och
läromedel
Lustigkulla förskola, Inventarier och
läromedel
Norrgårdens fsk, Inventarier och
läromedel
Tallbacken, Inventarier och läromedel
Trollskogens förskola, Inventarier och
läromedel
Lilla brännkärrs förskola, Inventarier
och läromedel
Sjögrenska gymnasiet, Inventarier och
läromedel
Verktygslådans fsk, Inventarier och
läromedel
Stöd och konsultationsteam, Inventarier
och läromedel
Skolhälsovården, Inventarier och
läromedel
Vuxenutbildning och SFI, Inventarier
och läromedel

200

200

200

200

250

250

250

250

75

75

100

100

75

75

75

75

100
75

100
75

100
75

75
75

75

75

75

75

100

100

100

100

50

50

50

50

100

100

100

100

75

75

75

75

75

75

75

75

2 875

2 675

2 935

2 675

121 825

169 825

164 685

127 875

Utbildningsnämnden

SUMMA Utbildningsnämnden
SUMMA INVESTERINGSPLAN
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Bilaga 2 Befolkningsprognos 2020 - 2024
Folkmängd Knivsta kommun, uppdaterad 2020-05-01
Ålder

2020

2021

2022

2023

2024

0

221

230

237

246

257

1-5

1 458

1 447

1 434

1 422

1 461

6-15

3 138

3 180

3 247

3 322

3 388

16-18

852

881

898

898

900

19-24

1 022

1 087

1 115

1 150

1 184

25-44

5 277

5 361

5 462

5 595

5 824

45-64

4 473

4 595

4 699

4 792

4 903

65-69

734

738

734

742

735

70-74

826

788

774

738

709

75-79

533

615

659

701

714

80-84

308

316

341

375

418

85-89

160

158

166

183

202

90-94

76

83

85

83

85

95-w

19

20

24

29

29

Summa

19 095

19 501

19 877

20 274

20 811
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Bilaga 3 Interna tjänster gemensamma förvaltningen
Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

Planering verksamhetslokaler

21

22

23

24

25

Idrotts- & fritidsanläggningar

41

42

43

44

45

Allmän Kultur

69

70

71

72

73

Gator, vägar

195

197

199

201

204

Trafikövervakning

36

37

38

39

40

Parker & Naturvård

57

58

59

60

61

Teknisk planering

431

522

528

534

540

Exploateringsverksamhet

308

312

316

320

324

Detaljplaneverksamhet

70

71

72

73

74

Avfallsverksamhet

209

212

215

218

221

1 041

1 052

1 063

1 074

1 085

Insatser enl LSS och Lass

348

352

356

360

364

Förebyggande verksamhet

74

75

76

77

78

Individ- & familjeomsorg, vård o stöd

605

612

619

626

633

Individ- & familjeomsorg, försörjningsstöd

227

230

233

236

239

Förskola, barn 1-5 år

701

709

717

725

733

Skolverksamhet & skolbarnsomsorg

556

562

568

574

580

Gymnasieskola, externt

72

73

74

75

76

Vuxenutbildning SFI

18

19

20

21

22

Stadsbyggnad

383

439

444

449

454

Miljö- och hälsoskydd

188

225

228

231

234

5 650

5 891

5 962

6 033

6 105

Tjänst
Kommunstyrelse

Samhällsutvecklingsnämnd

Socialnämnd
Vård & omsorg enl SOL och HSL

Utbildningsnämnd

Bygg- och miljönämnd

Totalt nämndernas kommunbidrag
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Bilaga 4 Ägardirektiv – Kommunfastigheter i Knivsta AB
I ägardirektiv tydliggör ägaren, syftet, inriktningen och målen med bolagens verksamhet.
Bakgrund
Kommunfastigheter i Knivsta AB bildades 2004, bolaget har uppdraget att förvalta
verksamhetslokaler, såsom skolor, förskolor, sim- och sporthallar samt andra lokaler.
Det kommunala ändamålet[1]
Bolagets syfte är med iakttagande av kommunal självkostnadsprincip tillgodose Knivsta
kommuns behov av verksamhetslokaler och för Knivsta kommuns räkning på bästa sätt äga och
förvalta aktier och andelar i bolag till vilka överlämnats en för Knivsta kommun kommunal
angelägenhet. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Knivsta kommun.
Föremålet för bolagets verksamhet1
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Knivsta kommun,
•

förvärva, avyttra, äga, bebygga, förädla och förvalta fastigheter, tomträtter och
anläggningar för huvudsaklig användning i Knivsta kommuns verksamhet samt bedriva
härmed förenlig verksamhet.
• äga, förvärva, avyttra och förvalta aktier och andelar i bolag till vilka överlämnats en för
Knivsta kommun kommunal angelägenhet eller som äger fastigheter eller fastigheter som
avses ovan, samt bedriva härmed förenlig verksamhet.
Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska
bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.
Budgetdirektiv 2021
Knivsta kommun ska ses som en helhet. Den totala kommunnyttan ska ligga till grund för mål
och ambitioner i kommunens olika verksamheter, vare sig de drivs i förvaltnings- eller
bolagsform. Kommunfastigheter i Knivsta AB är således en del av kommunkoncernen med de
krav detta ställer på beslutsfattande, information och samråd.
Knivsta kommuns vision och Agenda 2030 är vägledande för bolagets verksamhet och bolaget
ska även implementera de policys som omfattar bolaget. Vid motstridighet mellan policy och
bolagets möjlighet att på bästa sätt bedriva sin verksamhet kan styrelsen i enstaka fall göra
undantag från policys. Alla avsteg ska dokumenteras i styrelseprotokoll.
I samverkan mellan bolaget och Knivsta kommun ska bolaget tillhandahålla kostnads- och
driftseffektiva lokaler för den kommunala verksamheten. Bolaget har också att sträva efter, av
miljömässiga och ekonomiska skäl, att ha energieffektiva fastigheter och att vara aktivt i att söka
samordningsfördelar.
Vidare ska bolaget aktivt finna fördelaktiga lösningar för kommunhelheten, för friställda lokaler
och fastigheter som kommunen inte vill utnyttja, genom att hyra ut lokaler externt, avyttra eller
förädla fastigheter. Bolaget ska även förvalta andra fastigheter som ägs av kommunen enligt
särskilda överenskommelser som tecknas mellan parterna.
Bolaget ska tillse att de av bolaget ägda fastigheterna underhålles på ett sådant sätt att
nedskrivningsbehov utöver normal planenlig avskrivning inte uppkommer. För detta ska bolaget
upprätta en underhållsplan som årligen fastställs.
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Knivsta kommun arbetar aktivt för ett fossilfritt samhälle, Kommunfastigheter i Knivsta AB ska i
all nyanskaffning upphandla fordon med minst miljöklassningen euro 6. Målsättningen är fordon
som drivs med fossilfria bränslen.
Bolaget har att följa intentionerna i FN:s konvention om barnens rättigheter, sträva efter att
lokaler har hög tillgänglighet och att inte någon stängs ute från kommunal verksamhet på grund
av lokalens utformning. Agenda 2030 integreras som en del i bolagets styr- och ledningsmodell.
Kommunfastigheter I Knivsta AB ska, när så är lämpligt, samverka med kommunen och
kommunens övriga bolag genom gemensamma upphandlingar.
Kommunfastigheter i Knivsta AB ska i bygginvesteringar avsätta medel för konstnärlig
gestaltning motsvarande 0,6 procent av investeringsutgiften i enlighet med Kommunfullmäktiges
fastställda program för Konstnärlig gestaltning i Knivsta kommun.
Kommunfastigheter i Knivsta AB ska, i likhet med Knivstabostäder AB, samverka med
kommunen för att bidra till att lösa boendet av Socialnämnden identifierade behov. Parternas
behov och skyldigheter i samverkan, avseende de identifierade behoven, ska årligen nedtecknas i
ett avtal mellan bolaget och Socialnämnden..
Bolagens styrelse ska i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagens stadgar, redovisa
hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av de specificerade målen med
densamma. Utlåtandet ska vara så utformats att det kan läggas tillgrund för kommunstyrelsens
uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1a §§ kommunallagen.
För verksamheten gällande kommunala principer
Eftersom bolaget bedriver kommunal verksamhet gäller självkostnadsprincip,
likställighetsprincip och lokaliseringsprincip. Nedan förtydligas två av dessa för implementering
i bolagets verksamhet.
Lokaliseringsprincipen innebär att bolaget endast ska bedriva verksamhet inom det geografiska
området Knivsta kommun.
Självkostnadsprincipen innebär att bolaget vid sin prissättning ska räkna med samtliga kostnader
som vid normal affärsmässig drift är motiverade från företagsekonomisk synpunkt. Det innebär
att relevanta interna och kalkylerade kostnader ska ingå. I självkostnaden ska även ingå
kapitalkostnader samt skälig avkastning på det egna kapitalet.
För bolaget gäller dessutom att det är den framtida självkostnaden som ska beräknas på lång sikt
där bolagets underhålls- och ombyggnadsintervaller ska vara vägledande.
Ägardirektiv för dotterbolag
Upprättande av ägardirektiv för dotterbolag sker i samarbete med dotterbolagets styrelse och
kommunstyrelsen. Beslut i KS/KF om ägardirektiv för dotterbolag förutsätter godkännande av
moderbolagets styrelse.
Ekonomiska och finansiella direktiv
Kommunfastigheter i Knivsta ABs resultatmål efter skatt, ska över tid uppgå till 3 procent
årligen av omsättningen. Därutöver ska bolaget långsiktigt säkerställa en soliditet som uppgår till
15 procent.
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Liksom övriga kommunorganisationen ska bolaget även initiera ett program för att åstadkomma
kostnadseffektivisering av verksamheten, målsättning är att minska kostnaden med 3 miljon
kronor för de tre fastighetsbolagen gemensamt (gäller fastighetsskötsel och städ,
fastighetsanknuten- och central administration). Åtgärder med utfall ska återrapporteras till
Kommunstyrelsen löpande under år 2021. Bolaget ska sträva efter ökad yteffektivitet.
Informations- och samrådsskyldighet
Kommunfullmäktiges yttrande skall inhämtas vid:
•
•
•

Försäljning och förvärv av fastigheter
Förvärv av aktieposter i andra bolag
Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt

[1] Bolagsordning antagen av kommunfullmäktige, KS 2014/124
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Bilaga 5 Ägardirektiv – Alsike Fastighets AB
I ägardirektiv tydliggör ägaren, syftet, inriktningen och målen med bolagens verksamhet.
Bakgrund
Alsike Fastighets AB bildades hösten 1989 med syfte att utveckla och exploatera Alsike.
Det kommunala ändamålet[1]
Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, utveckla och exploatera Alsike.
Därutöver bistå Knivsta kommun med exploatering av andra potentiella områden inom Knivsta
kommun.
Försäljning av tomt- och kvartersmark ska bedrivas på affärsmässig grund och syfta till att, med
iakttagande av lokaliseringsprincipen, främja utveckling av Alsike och Knivsta.
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla ägaren.
Föremålet för bolagets verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Knivsta kommun planlägga, förvärva, låta
bebygga, förvalta och försälja fast egendom samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet.
Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare.
Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.
Budgetdirektiv 2021
Alsike Fastighets AB ska verka för att Alsike exploateras långsiktigt hållbart och därigenom
skapa värden för sina ägare.
Knivsta kommuns vision och Agenda 2030 är vägledande för bolagets verksamhet och bolaget
ska även implementera de policys som omfattar bolaget. Vid motstridighet mellan policy och
bolagets möjlighet att på bästa sätt bedriva sin verksamhet kan styrelsen i enstaka fall göra
undantag från policys. Alla avsteg ska dokumenteras i styrelseprotokoll.
I exploateringsarbetet för Alsike ska en samlad varierad bostadsstruktur eftersträvas, för att på
sikt möjliggöra etablering av service i form av affärer och kollektivtrafik. Vidare ska bolaget
verka för en tågstation och en avfart från E4:an till Alsike.
Bolaget ska även bistå/samarbeta med kommunen vid exploatering av andra områden inom
Knivsta kommun.
Bolaget ska aktivt verka för att få arbetsgivare att etablera sig i Knivsta.
Bolaget ska främja lokalproducerade varor och tjänster när det är möjligt, i exempelvis
upphandlingar.
Alsike Fastighets AB ska när så är lämpligt samverka med kommunen och kommunens övriga
bolag genom medverkan i gemensamma upphandlingar.
Agenda 2030 integreras som en del i bolagets styr- och ledningsmodell.
För verksamheten gällande kommunala principer
Lokaliseringsprincipen innebär att bolaget endast ska bedriva verksamhet inom det geografiska
området Knivsta Kommun.
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Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga marknadsorienterade grunder under iakttagande av det
kommunala ändamålet med verksamheten.
Ekonomiska och finansiella direktiv
Alsike Fastighets AB har för sin egen verksamhet, ett resultatkrav som över en 5 års period
uppgår till i genomsnitt 12 miljoner kronor per år före skatt. Avkastningen ska säkra bolagets
långsiktiga ekonomiska åtaganden och möjliggöra utdelning till kommunen.
Liksom övriga kommunorganisationen ska bolaget även initiera ett program för att åstadkomma
kostnadseffektivisering av verksamheten, målsättning är att minska kostnaden med minst 3
miljon kronor för de tre fastighetsbolagen gemensamt (gäller rörelsens kostnader). Åtgärder med
utfall ska återrapporteras till Kommunstyrelsen löpande under år 2021.
Informations- och samrådsskyldighet
Kommunfullmäktiges yttrande skall inhämtas såvitt avser:
•
•

Förvärv av aktieposter i andra bolag
Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt
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Bilaga 6 Ägardirektiv – Knivstabostäder AB
I ägardirektiv tydliggör ägaren, syftet, inriktningen och målen med bolagens verksamhet.
Bakgrund
Knivstabostäder AB är kommunens allmännyttiga bolag och dess bestånd består huvudsakligen
av hyreslägenheter.
Det kommunala ändamålet
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip,
främja bostadsförsörjningen i Knivsta kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till
boendeinflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Knivsta kommun.
Föremålet för bolagets verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Knivsta kommun förvärva, äga, bebygga,
förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter och därtill hörande
kollektiva anordningar samt även med lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa
fastigheter, används för kommunala verksamhet eller är kommersiella lokaler som har ett
samband med den övriga verksamheten. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget
tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.
Budgetdirektiv 2021
Knivstabostäder ska skapa trivsamma, trygga och attraktiva bostadsområden genom aktiva
åtgärder och samarbete med kommunen, föreningsliv och andra organisationer.
Knivsta kommuns vision och Agenda 2030 är vägledande för bolagets verksamhet och bolaget
ska även implementera de policys som omfattar bolaget. Vid motstridighet mellan policy och
bolagets möjlighet att på bästa sätt bedriva sin verksamhet kan styrelsen i enstaka fall göra
undantag från policys. Alla avsteg ska dokumenteras i styrelseprotokoll.
Knivstabostäder ska fortsätta att vidta åtgärder för att skapa långsiktigt hållbara fastigheter ur
energi- och miljösynpunkt.
Knivsta kommun arbetar aktivt för ett fossilfritt samhälle, Knivstabostäder ska i all
nyanskaffning upphandla fordon med minst miljöklassningen euro 6. Målsättningen är fordon
som drivs med fossilfria bränslen.
Knivstabostäder har ett ansvar att enbart inleda byggnation av bostäder om bolaget ser en tydlig
efterfrågan.
Knivstabostäder ska samverka med kommunen för att bidra till att lösa boendet av
socialnämnden identifierade behov. Parternas behov och skyldigheter i samverkan, avseende de
identifierade behoven, ska årligen nedtecknas i ett avtal mellan bolaget och socialnämnden.
Bolaget har att följa intentionerna i FN:s konvention om barnens rättigheter och ska acceptera
etableringsersättning som inkomst vid prövning av hyreskontrakt. Agenda 2030 integreras som
en del i bolagets styr- och ledningsmodell.
Knivstabostäder ska när så är lämpligt samverka med kommunen och kommunens övriga bolag
genom medverkan i gemensamma upphandlingar.
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Knivstabostäder AB ska i bygginvesteringar avsätta medel för konstnärlig gestaltning
motsvarande 0,6 procent av investeringsutgiften i enlighet med Kommunfullmäktiges fastställda
program för Konstnärlig gestaltning i Knivsta kommun.
Ekonomiska och finansiella direktiv
Avkastningen på redovisat eget kapital ska uppgå till lägst 7,5 procent, det redovisade egna
kapitalet inte skall minska realt. Avkastningskravet enligt ovan gäller före nedskrivningar
föranledda av eventuell nyproduktion. Bolaget ska även se till att genomföra fastighetsunderhåll
som säkerställer god standard och långsiktigt goda marknadsvärden på fastigheterna.
De avkastnings- eller förräntningskrav som ställs innebär inte med automatik att motsvarande
krav ställs på kontant årlig utdelning från bolaget. Merparten av de mervärden som skapas inom
bolaget skall konsolideras, det vill säga arbeta vidare i bolaget för att klara bolagets investeringar
och fortlevnad, till fromma för såväl bolagets kunder som för ägarna på längre sikt. Endast del av
bolagets överskott föreslås utdelas till ägarna för omdisponering till andra verksamhetsområden
eller för att minska ägarens skuldbelastning.
Verksamheten ska drivas för att bidra till kommunens totala samhällsutveckling.
Liksom övriga kommunorganisationen ska bolaget även initiera ett program för att åstadkomma
kostnadseffektivisering av verksamheten, målsättning är att minska kostnaden med minst tre
miljoner kronor för de tre fastighetsbolagen gemensamt (gäller fastighetsskötsel och städ,
fastighetsanknuten- och central administration). Åtgärder med utfall ska återrapporteras till
Kommunstyrelsen löpande under år 2021.
Informations- och samrådsskyldighet
Kommunfullmäktiges yttrande skall inhämtas såvitt avser:
•
•
•

Försäljning och förvärv av fastigheter
Förvärv av aktieposter i andra bolag
Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt
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Bilaga 7 Kommunfullmäktiges program för utförare
Inledning
Kommunen är huvudman för all kommunalt finansierad verksamhet, oavsett om den bedrivs i
egen regi eller om den genom avtal överlämnats till en privat utförare. Kommunen är därmed
skyldig att följa upp och kontrollera inte enbart egna verksamheter utan även verksamheter som
bedrivs i privat regi i enlighet med kommunallagen 3:16a-18b.
Kommunfullmäktige ska därför besluta om ett program med mål och riktlinjer för sådana
kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare för varje mandatperiod. I programmet
ska det anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga föreskrifter på området ska följas
upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses (3:19b kommunallagen).
Programmet vänder sig utförare av kommunalt finansierad verksamhet och i synnerhet privata
utförare. Aktualisering och uppdatering av programmet görs i mål och budget varje år. Mål
för verksamheten
Mål för verksamheten beslutas av Kommunfullmäktige årligen i kommunens ”mål och budget”
nedbrutet i 11 långsiktiga mål som gäller för samtliga nämnder under mandatperioden. Målen
gäller för all kommunalt finansierad verksamhet. De fastställda målen i kommunens ”mål och
budget” anger riktningen och ska beaktas vid upphandling och avtalsskrivning i den mån det är
relevant.
Programmets omfattning
Programmet ska gälla all den verksamhet som kommunen upphandlar, det vill säga inom alla
verksamhetsområden – vård och omsorg, kultur och fritid, skola och förskola, hälso- och
sjukvård, gator och park, fastighetsförvaltning, kommunikationer och annan infrastruktur etc.
Programmet riktar sig främst mot kommunala verksamheter som tydligt riktar sig till och rör
invånarna. Det kan handla om såväl hela verksamheter (exempelvis särskilda boende för äldre)
som delar av en verksamhet med stor betydelse för invånaren/brukaren (exempelvis
måltidsverksamhet och lokalvård i skolan).
Programmet gäller inte retroaktivt för avtal ingångna före ändringar i lagtext. En succesiv
implementation av detta program kommer därför ske vartefter avtal med utförare förnyas.
Mål och riktlinjer för uppföljning Generella
mål för uppföljning
•
•
•

•

Säkerställa kraven i avtalen är uppfyllda och att minimera och förebygga brister hos
utförarna, till exempel bristande kvalitet och ekonomiska oegentligheter.
Utveckla och förbättra den verksamhet som bedrivs hos utförarna genom att resultaten av
uppföljningarna läggs till grund för kvalitetsutvecklingsarbetet.
Utveckla och förbättra styrning, till exempel genom att ändra avtalsskrivningar och
förbättra informationen och den löpande dialogen med utförarna. Generella riktlinjer
för uppföljning
Ansvaret för uppföljning ska organiseras så att de krav som finns på oberoende
granskning och kompetens hos granskaren säkerställs.
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•
•

Styrelse och nämnder ska säkerställa att det finns tillräckliga resurser för
uppföljningsarbetet.
Kontroll och uppföljningsarbetet av verksamhet som drivs i egen regi ska utformas på
liknande sätt som för privata utförare gällande den egen regi som verkar inom samma
regelverk och konkurrerar med privata utförare.

Definition av utförare
Privat utförare definieras i kommunallagen som en juridisk person eller enskild individ som har
hand om vården av en kommunal angelägenhet. Det kan handla om olika företagsformer som
aktiebolag, stiftelser, enskilda firmor, idébundna organisationer etc.
Med privat utförare avses inte ett hel- eller delägt kommunal bolag. Inte heller avses stiftelse som
kommunen ensam eller tillsammans med någon annan bildat eller förening där kommunen
bestämmer tillsammans med någon annan.
Formellt överlämnas en verksamhet vanligen efter ett upphandlingsförfarande (LOU, LUF) eller
genom valfrihetssystem (LOV) samt att avtal tecknas med de privata utförarna.
Programmet omfattar inte fristående förskolor och skolor eftersom de är egna huvudmän för
verksamheten och alltså inte är upphandlad verksamhet utan reglerad genom tillståndsgivning.
Konkurrensneutralitet
Om den kommunala verksamheten agerar i konkurrens med privata utförare och verksamheten
tydligt riktar sig till och rör medborgarna ska likvärdiga villkor gälla för uppdraget och i fråga
om ersättning för utförandet. Inom programmets omfattning gäller detta ovillkorligen
verksamhet enligt LOV, lagen om valfrihetssystem.
Allmänhetens insyn
Av kommunallagen 3:19a framgår att kommunen ska se till att när avtal sluts med privat utförare
så ska kommunen genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge
allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över.
Nämnder ska genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten
insyn i den verksamhet som lämnas över till utföraren. Det ska i avtalet skrivas in att utföraren
ska lämna information som kommunen begär. Utförarens skyldighet att lämna uppgifter
begränsas till att omfatta sådana uppgifter som inte strider mot lag eller författning eller anses
utgöra företagshemligheter.
Den information som begärs in ska ha en koppling till upphandlingen och avtalet samt den
kommunala verksamhet som utförs. Information som kan begäras kan exempelvis röra kvalitet,
avvikelser, personaltäthet, personalens utbildning, miljöarbete, integration, jämställdhet och
årsredovisning.
Allmänheten ges inte rätt att direkt få ut handlingar av utföraren utan det är endast kommunen
som kan begära ut uppgifter. De uppgifter som kommunen erhållit blir allmänna handlingar i
kommunen.
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Informationsskyldighet
Kommunens informationsskyldighet framgår av kommunallagen 6:8a som stadgar att när
enskilda personer kan välja mellan olika utförare ska nämnden lämna information om samtliga
utförare. Informationen ska vara saklig, relevant, jämförbar och lättillgänglig.
Nämnderna ansvarar att informationsskyldigheten uppfylls via information på kommunens
hemsida. Information ska finnas om den egna verksamheten och om privata utförares
verksamheter som finns inom kommunen.
Nämndernas ansvar
Enligt kommunallagen 6:7 ska nämnderna ”var och en inom sitt ansvarsområde se till att
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de
föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är
tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. Detsamma gäller när
vården av en kommunal angelägenhet med stöd av kommunallagen 3:16 har lämnats över till
någon annan”.
Varje nämnd ansvarar för uppföljning och kontroll inom sitt ansvarsområde och svarar för att
detta regleras i de avtal och uppdragsbeskrivningar som träffas med utförare.
Vidare ansvar nämnderna för att utarbeta en uppföljningsplan för när och på vilket sätt avtal och
verksamhet ska följas upp i enlighet med detta programs mål och riktlinjer. Planen ska normalt
vara en bilaga till nämndens internkontrollplan och ska omfatta samtliga utförare oavsett
driftsform.
Granskningar och uppföljningar ska genomföras på ett systematiskt sätt och ändamålsenligt sätt.
Resultaten av genomförd uppföljning dokumenteras och redovisas i nämnden, vidare ska
resultaten bidra till kvalitetsutveckling av nämndernas verksamheter.
Återrapportering till kommunfullmäktige
Återrapporteringen av nämndernas arbete med uppföljningar av utförare sker via den
sammanfattande uppföljningen av internkontrollplanearbetet för nämnderna. Det görs årligen till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, vidare ska återapporteringen innehålla nämndernas
beslutade uppföljningsplaner.
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Bilaga 8 Åtgärdsplan för reglering av negativt balanskravsresultat
2018
Inledning
Om balanskravet enligt 11 kap. 10§ lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning
för ett visst räkenskapsår är negativt, ska det regleras under de närmast följande 3 åren.
Vid utgången av budgetår 2019 återstod 1886 tusen kronor att reglera avseende 2018 års
underskott. Enligt tidigare beslut ska underskottet vara reglerat vid utgången av budgetår 2020.
Det finns är viktigt att poängtera att det finns en stor osäkerhet genom den pågående pandemin
Covid19 och de förändrade förutsättningar i omvärlden som det innebär.
Planen möjliggör en reglering av de negativa resultaten inom den tidsgräns som anges i
kommunallagen för reglering av negativa balanskravsresultat (inom 3 år).
Plan reglering negativa balanskravsresultat

2017

2018

2019

2020

Årets resultat

-8 329

-18 588

17 868

12 106

Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

10 411

2 553

2 662

0

Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet

0

0

0

0

Orealiserade förluster i värdepapper

0

0

0

0

Återföring av orealiserade förluster i värdepapper

0

0

0

0

-18 740

-21 141

15 206

12 106

0

0

0

0

18 740

1 730

0

0

Årets balanskravsresultat

0

-19 411

15 206

12 106

Balanskravsunderskott från tidigare år

0

0

-17 091

-1 886

Balanskravsresultat att återställa

0

-17 091

-1 886

0

IB ackumulerade ej återställda negativa resultat

0

0

-17 091

-1 886

-17 091

-1 886

Årets resultat efter balanskravjusteringar
Medel till resultatutjämningsreserv
Medel från resultatutjämningsreserv

-varav från 2018
Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredningen

0

-19 411

15 206

12 106

+synnerliga skäl att inte återställa

0

2 320

0

0

0

-17 091

-1 886

0

UB ackumulerade negativa resultat att återställa
inom 3 år
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UB ackumulerade ej återställda negativa resultat

0

-17 091

-1 886

0

-varav från år 2018, återställs senast 2021

0

-17 091

-1 886

0
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Bilaga 9 Uppföljningsplan
Uppföljning

Material

Inlämnas till
kommunkontor
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-08-24

§ 128

13 (29)

Dnr: KS-2019/772

Svar på motion 2019:07 från Monica Lövgren och Hans Nyberg (SD) - Inför språkkrav i
svenska för anställning inom skola och omsorg
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
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
Monica Lövgren (SD) och Hans Nyberg (SD) har den 29 oktober 2019 lämnat en motion till
kommunfullmäktige där de föreslår att det ska tas fram ett obligatoriskt språktest i svenska
för anställning inom skola och omsorg.
Underlag i ärendet
Tjänsteutlåtande 2020-07-01
Motionen
Arbetsutskottet instämde med tjänsteutlåtandets förslag till beslut.
Beslutet ska skickas till
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Visma Addo ID-nummer : 515F-FF303-46B39C

Kommunfullmäktige avslår motionen.
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Handläggare
Ida Larsson

Tjänsteskrivelse
2020-07-01

Diarienummer
KS-2019/772

Kommunstyrelsen

Svar på motion 2019:07 från Monica Lövgren och Hans Nyberg (SD)
- Inför språkkrav i svenska för anställning inom skola och omsorg
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Sammanfattning av ärendet
Monica Lövgren (SD) och Hans Nyberg (SD) har den 29 oktober 2019 lämnat en motion till
kommunfullmäktige där de föreslår att ta fram ett obligatoriskt språktest i svenska för
anställning inom skola och omsorg. Motionen pekar på att kommunen behöver öka
möjligheterna att rekrytera ny personal med utländsk bakgrund och därför bör ett språktest
med språkkrav enligt Socialstyrelsens rekommendationer vid nyanställning inom kommunens
verksamheter tas fram. Motionärerna beskriver att den som behöver vård och omsorg och de
som går i skola ska känna sig trygg i att förstå vad personalen säger och menar, och att själv
bli förstådd. Motionären menar att detta kan brista och att det finns risker med bristande
språkkunskaper. Med den bakgrunden föreslår motionärerna också ett uppdrag i att ta fram
ett språklyft för befintlig personal för användning där det behövs.
Bakgrund
Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter
Enligt patientsäkerhetslagen har vårdgivaren en skyldighet att bedriva ett systematiskt
patientsäkerhetsarbete. Språket är viktigt för patientsäkerheten. Socialstyrelsens allmänna
råd och föreskrifter reglerar och rådgör för hur språkkunskaper kan styrkas. Råden gäller
även andra kompetenser, än språkliga. För personal som arbetar i socialtjänstens omsorg
om äldre eller personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS kan
språkkunskaper styrkas genom:
 Godkänd kurs i det gymnasiegemensamma ämnet svenska eller svenska som andra
språk.
 Godkänd kurs genom annan motsvarande utbildning än det gymnasiegemensamma
ämnet svenska eller svenska som andra språk.
I de allmänna råden i Socialstyrelsens föreskrifter om yrkeslegitimation kan nödvändiga
kunskaper i svenska styrkas genom betyg eller intyg om godkänt resultat i Svenska 3 eller
Svenska som andraspråk 3, godkänt prov i svenska på nivå C1 enligt den gemensamma
europeiska referensramen för språk (GERS) eller ett intyg från en vårdgivare som styrker att
yrkesutövaren har språkkunskaper på den nivån.
Rekrytering, krav på kompetens och ansvar
Bland annat Sveriges kommuner och regioner (SKR) lyfter upp att en ökad befolkning i
kombination med minskat utbud på arbetskraft, innebär utmaningar för välfärden. För att
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kunna erbjuda god omsorg behöver kommunerna ta tillvara på de kompetenser som finns på
arbetsmarknaden för att klara välfärdens rekryteringsutmaningar och en ökande del av
befolkningen i behov av omsorg och andra välfärdstjänster. Vård- och omsorgskontoret och
utbildningskontoret i Knivsta kommun är av åsikten att det är viktigt att verka för att
underlätta rekrytering och bredda rekryteringsunderlag, samt att arbeta med
kompetensutveckling för att säkerställa god kvalitet. Allt fler kommuner, inklusive Knivsta
kommun, samverkar med Vård-och omsorgscollege1 för att öka tillgången på personal i
omsorgen. Det ger utrymme för Knivsta kommun att öka sitt engagemang i att erbjuda
kompetensutveckling i arbeten inom omsorgen om behov uppstår.
Motionären beskriver risker för patientsäkerheten och arbetsmiljön som motionären härleder
kan uppstå på grund av bristande språkkunskaper. Arbetsgivaren ska bedriva ett
arbetsmiljöarbete för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa. Kommunen är inom kommunal
hälso- och sjukvård också vårdgivare. Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera
verksamheten så att den lever upp till kravet på god vård. Det kan till exempel göras genom
att se till att den som ska utföra arbetet har rätt kompetens.
En arbetsintervju är arbetsgivarens sätt att se om intervjupersonen passar för jobbet. En
viktig del i rekryteringsprocessen är att rekryterande chefer förstår vikten av att anställa
personer som kan kommunicera på svenska när arbetet kräver det. Det är således också
viktigt att chefer har kunskap och utbildas i att genomföra jobbintervjuer och iaktta bra
personal med tillräckliga språkkunskaper. Vid en intervju bedöms den sökandes
kvalifikationer inklusive språk. Chefskörkortet och HR’s kompetensduschar är en
utbildningsinsats i Knivsta kommun som erbjuds samtliga chefer. Chefskörkortet och
kompetensduschar löper under ett kalenderår och innehåller utbildning inom bland annat
rekrytering, offentliga jobb och arbetsmiljö.
Inom kommunens vård och omsorg är ett krav idag att 80 procent av de anställda som
arbetar inom vård och omsorg ska ha en undersköterskeutbildning.
Undersköterskeutbildningen är på gymnasienivå och en examen innebär godkänd kurs i det
gymnasiegemensamma ämnet svenska eller svenska som andra språk. Vårdbiträden
anställs i ett första led som vikarier i Knivsta kommun.
Inom förskolan och skolan ska arbetsgivaren bedöma om medarbetaren har tillräckligt goda
kunskaper för att kunna utföra sitt arbete på ett korrekt sätt. I förskolan är det viktigt att
barnen får möta personal som kan hjälpa dem med deras språkutveckling. Då är förmågan
att tala, förstå, skriva och uttrycka sig på svenska en avgörande faktor för kvaliteten.
Personer som rekryteras bedöms utifrån en helhetsbild med olika formella och informella
kompetenser och ska passa in i en personalgrupp med olika kompetenser.
Både inom vård och omsorg och inom skola kan det vara en merit med annat modersmål än
svenska, då både vårdtagare och barn i skola och förskola kan ha behov av att kommunicera
på ett annat språk än svenska.

1

Vård- och omsorgscollege är certifierad samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och
utbildningar. Samverkan finns på lokal och regional nivå.
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Språktest
Ett obligatoriskt språktest som används inom kommunen vid rekryteringar får inte
diskriminera enligt Diskrimineringslagen (2008:567). För att säkerställa att inte diskriminera
kan kommunen ställa krav på att alla som rekryteras ska genomföra ett språktest. Ett
språktest behöver utformas så att bedömningen av testet blir tillförlitligt. Vid godtyckliga
bedömningar riskerar resultatet att bli osäkert och leda till diskriminering.
Utbildningar, tester och bedömningar av språkkunskaper som finns tillgängliga idag
innehåller flera delmoment. Dessa inkluderar hörförståelse, läsförståelse, skriftliga uppgifter
och muntlig kommunikation. Att ta fram ett språktest inför nyanställningar inom skola och
vård- och omsorg inom kommunen skulle således behöva innehålla flera delmoment. Det tar
tid och krävs kompetens för att ta fram ett språktest. Testet ska bygga på evidens, samt
prövas ut hos målgrupper och stämmas av med andra befintliga prov. Vidare ska validiteten
testas, testet ska vara hållbart över tid och ha relevans för ändamålet. För att bedömningen
av testet ska vara tillförlitlig krävs utbildning i bedömning och regelverk kring språktestet.
Obligatoriska moment i rekryteringsprocessen riskerar att begränsa chefers möjligheter att
rekrytera och bemanna verksamheterna på ett flexibelt sätt, särskilt inom vården och skolan
som är svårbemannad och där konkurrensen om medarbetarna är hög.
Språklyft
Idag upplever kommunens vård- och omsorgsverksamhet, eller förskola och skola inga
problem relaterat till brist på språkkunskaper där exempelvis personal behöver tolka åt
varandra. Problem relaterade till bristande språkkunskaper kan uppstå när personal inom
kommunens vård- och omsorg genomför interna utbildningar med särskilda prov samt när
det blir svårt att förstå och skriva dokumentation. Kompetenshöjande insatser kan ibland
behövas. Inom vård- och omsorgskontoret ansvarar varje chef för att fylla på med
språkkompetenser (och andra kompetenser) där det behövs. Det kan ske på olika sätt. Idag
ges möjligheten att fortsätta arbeta som vårdbiträde medan den anställde studerar till
undersköterska. Information ges till anställda om utbildningsmöjligheter. Det finns en plan för
kompetenshöjningar inom språk inom vård- och omsorgskontoret med så kallade
språkombud via Vård- och omsorgscollege.
Ett språklyft som tas fram av kommunen i egen regi eller via en upphandlad utbildare och
erbjuds till alla innebär merkostnader för socialnämndens och utbildningsnämndens
verksamheter som därför kan behöva yrka på en utvidgad ram.
Bedömning
Att ta fram ett språktest som ska genomföras i samtliga rekryteringar i kommunen, samt det
administrativa arbetet som krävs för att genomföra detta inför varje anställning bedöms som
tidskrävande, kostsamt och omständligt med osäker effekt. Effekten blir osäker då det kan
finnas olika sätt att bedöma språkkunskaper och svårigheter med att göra ett tillförlitligt test
utan risk för diskriminering och felbedömningar. Kunskapsrekommendationer finns redan
framtagna av Socialstyrelsen. Nuvarande rekryteringsprocess gemensam för Knivsta
kommun och den kontinuerliga utbildningen av chefer som sker, är tillräcklig grund för att
kunna göra bra rekryteringar. Kommunstyrelsen föreslår att förslaget i motionen som innebär
att ta fram ett språktest och ett språklyft i svenska avslås. Detta med hänvisning till att det
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idag finns olika sätt att bedöma språkkunskaper och med hänvisning till pågående plan för
kompetenshöjningar inom vård- och omsorgskontoret.

Ekonomisk konsekvensanalys
Beslutet att avslå motionen innebär inga extra kostnader.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-07-01
Motionen
Beslutet ska skickas till
Akten
Motionär Monica Lövgren
Motionär Hans Nyberg
Socialnämnden
Utbildningsnämnden

Åsa Franzen
Kanslichef
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.

Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?
Barn har rätt till personal i skola, förskola och omsorg som kan hjälpa dem med deras
språkutveckling. Kvaliteten i omsorgen och förskolan sker i mötet mellan medborgarna och
medarbetarna. Då är förmågan att tala, förstå, skriva och uttrycka sig på svenska en
avgörande faktor för kvaliteten. Vid varje rekrytering görs en helhetsbedömning av formella
och informella kompetenser som ska passa in i en personalgrupp med olika kompetenser.
Ibland kan språkkompetens i ett annat språk än svenska väga högt och kommunikativ
förmåga är inte endast kunskap i språket. En helhetsbedömning är således det viktigaste vid
en rekrytering för att säkerställa kvaliteten inom förskola, skola och vård- och omsorg.

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.
Intressekonflikter skulle kunna uppstå när behovet av att rekrytera personal är stort och
arbetssökande med övriga kompetenser inte behärskar det svenska språket tillräckligt bra.
Då kan bedömningen bli svår för arbetsgivaren.

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.

Motion Sverigedemokraterna Knivsta
Inför språkkrav i svenska för anställning inom skola och omsorg
2019-10-29
Det är positivt att nyanlända personer väljer att arbeta inom kommunal omsorg men då måste
språkkunskaperna i svenska vara tillräckliga.
De som behöver stöd, vård och omsorg ska kunna känna sig trygg i att förstå vad personalen säger
och att själv bli förstådd. Så är inte alltid fallet och bristfälliga kunskaper i svenska språket hos
personal kan innebära en risk för att brukaren inte förstår den vård han eller hon behöver. Utöver
detta utgör otillräckliga kunskaper i svenska en risk för att allvarliga misstag kan inträffa när det
gäller medicinering och följande av vårdplan. Befintlig personal riskerar dessutom merarbete när de
utövar sina ordinarie arbetsuppgifter får tolka mellan brukare och personal med bristande kunskaper
i svenska. Ett merarbete som i sin tur ökar stressen och arbetsbelastningen.
Det råder brist på personal inom äldrevården och skolorna och vi har dessutom ganska stor
omsättning på personal då personalbehovet kommer att öka ytterligare då andelen äldre ökar och vi
får fler barn i skolorna. I skolor, på äldreboenden finns redan idag ett antal resurspersoner som pratar
bristfällig svenska.
Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och för att öka möjligheterna att rekrytera ny
personal med utländsk bakgrund bör specifika språkkrav enligt Socialstyrelsens rekommendationer
ställas och ett obligatoriskt språktest genomföras. Förslag på hur kommunen kan hjälpa personer
med bristfälliga kunskaper i svenska men med ett intresse att arbeta inom omsorgen bör tas fram i
samarbete med tex utbildningsnämnden. Även personal som idag arbetar inom kommunens
verksamheter men som anses ha otillräckliga språkkunskaper i svenska bör få tillgång till ett
språklyft.
Vid nyrekrytering av personal inom kommunen ska det klart framgå, genom ett språktest, att
kunskaperna i svenska ska motsvara den nivå som Socialstyrelsens rekommenderar för personal inom
äldreomsorgen. Det innebär godkänd kurs i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 på
gymnasienivå eller motsvarande utbildning. Ett språktest som visar på kunskap i svenska
motsvarande minst nivå D på SFI, kunde dock vara tillräckligt för arbete som vårdbiträde inom
äldreomsorgen.

Med anledning av ovanstående att föreslå kommunfullmäktige att besluta
-

Att ge berörda nämnder i uppdrag att tillsammans med utbildningsnämnden ta fram ett
obligatoriskt språktest med språkkrav enligt Socialstyrelsens rekommendationer för
användning vid nyanställning inom kommunens verksamheter

-

Att ge berörda nämnder i samarbete med utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram ett
språklyft för befintlig personal för användning där behov behövs.

Monica Lövgren (SD)………………………………………………………………………………………….
Hans Nyberg (SD)……………………………………………………………………………………………….

Kommunstyrelsen
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Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Knivsta kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige:

Yrkanden
Lotta Wiström (L) ändringsyrkar att § 17 i ordningsföreskrifterna ska lyda: ”All användning av
pyrotekniska varor på offentlig plats kräver tillstånd av polismyndigheten. För övriga områden
med sammanhållen bebyggelse krävs tillstånd vid alla tidpunkter. Det är förbjudet att
använda fyrverkerier närmare än 200 meter från vård- och äldreboenden.”
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikfunktionskontroll för att se att alla ledamöter kan delta i beslutet.
Därefter ställer ordföranden Lotta Wiströms ändringsyrkande mot avslag och finner att
kommunstyrelsen avslår förslaget. Slutligen ställer ordföranden arbetsutskottets förslag till
beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Kommuner har möjlighet att anta lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). De
föreslagna ändringarna innebär rättelser och förtydliganden i 3 §, 8 §, 13 §, 14 §, 17 §, 19 §
och 22 §. Den tidigare § 4 tas bort och en ny § 16 angående förbud mot förtäring av alkohol
införs. Förändringarna ska anmälas till Länsstyrelsen enligt 3 kap 13 § ordningslagen.
Ändringarna gäller delar av föreskrifternas innehåll innefattande införande av ny paragraf,
ändringar i befintliga paragrafer samt upphävanden av tidigare paragrafer.
Underlag i ärendet
Tjänsteutlåtande 2020-06-25
Förslag på reviderade ordningsföreskrifter 2020-06-25
Arbetsutskottet instämde med tjänsteutlåtandets förslag till beslut.
Beslutet ska skickas till
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Visma Addo ID-nummer : 515F-FF303-46B39C

Kommunfullmäktige antar förslaget på revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för
Knivsta kommun daterat 2020-06-25.
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Handläggare
Markus Sjölén Gustafsson
Allmänutredare

Tjänsteskrivelse
2020-06-25

Diarienummer
KS-2020/427

Kommunstyrelsen

Revidering av allmänna lokala föreskrifter i Knivsta kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar förslaget på revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter
för Knivsta kommun daterat 2020-06-25.
Sammanfattning av ärendet
Kommuner har möjlighet att anta lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). De
föreslagna ändringarna innebär rättelser och förtydliganden i 3 §, 8 §, 13 §, 14 §, 17 §, 19 §
och 22 §. Den tidigare § 4 tas bort och en ny § 16 angående förbud mot förtäring av alkohol
införs. Förändringarna ska anmälas till Länsstyrelsen enligt 3 kap 13 § ordningslagen.
Ändringarna gäller delar av föreskrifternas innehåll innefattande införande av ny paragraf,
ändringar i befintliga paragrafer samt upphävanden av tidigare paragrafer.
Bakgrund
Ordningslagen (1993:1617) 3 kap. 8 § ger kommuner möjlighet att meddela lokala
föreskrifter i syfte att upprätthålla ordningen på offentlig plats. De lokala
ordningsföreskrifterna antogs av fullmäktige den 19 november 2009 och har därefter
reviderats 2010, 2016 och 2019.
Föreskrifterna har reviderats efter dialog med andra myndigheter, bland annat polisen för att
underlätta deras arbete med att upprätta allmän ordning. Eftersom föreskrifterna riktar sig
mot allmänheten har rättelser och förtydliganden gjorts i ett antal paragrafer. Alla ändringar
finns markerade i förslaget på allmänna lokala ordningsföreskrifter för Knivsta kommun
daterat 2020-06-25. Utöver språkliga och layoutmässiga förändringar har större ändringar
skett i följande paragrafer:
Upphävande av (tidigare § 4)
Möjlighet för polisen att yttra sig
§ 4 i de tidigare föreskrifterna säger att ”innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd
enligt § 7, 10-11 §§ samt 17 § bör kommunen ges möjlighet att yttra sig”. Paragrafen
hänvisar till Ordningslagen 3 kap. 2 § och gäller annan myndighets uppdrag. För att det inte
ska framstå som att kommunen fattar beslut kring en annan myndighets verksamhet föreslås
paragrafen i det nya förslaget upphöra.
Upphävandet av § 4 innebär att ordinalt följande paragrafnummer har ändrats löpande i nya
förslaget (tidigare § 5 blir nya § 4 osv.) fram till §16.
Ändring av § 3, § 8, § 13, § 14, § 17, § 19 och § 22
Områden som jämställs med offentlig plats
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I § 3 i förslaget har tillägg gjorts i vilka platser i kommunen som ska jämställas med offentlig
plats. Tilläggen rör kommunens skolgårdar, järnvägsområdet och perronger, samt
kommunens begravningsplatser. Det har också gjorts förtydliganden genom att kommunens
badplatser och friluftsområden räknas upp. Syftet är att tydliggöra för de som läser och ska
tillämpa föreskrifterna vilka platser som avses.
Markiser, flaggor och skyltar
Ett förslag på tillägg har gjorts i tidigare § 9, nu § 8 att ”trafikanordningar inte får skymmas”
av markiser, flaggor eller skyltar som sätts upp längs gång-, cykel- eller körbanor.
Hundar och katter
I tidigare § 14, nu § 13 har kartbilagan uppdaterats så att ny bebyggelse efter 2009 även
ingår i tätorterna. Kartbilagan omfattar även naturreservatet Gredelby hagar för vilken det
råder kopplingstvång enbart under vår och sommar när djur betar i hagen.
I tidigare § 15, nu § 14 avseende särskilt platser där hundar inte får vistas har undantag för
särskilda hundbadplatser gjorts. Dessa platser finns vid Pepparkaksudden, Margaretaviken
och i Kungshamn-Morga.
Fyrverkeri och pyrotekniska varor
Den tidigare lydelsen i § 17 första stycket var: ”Användandet av mindre fyrverkerier och
pyrotekniska varor utan tillståndsbehov är endast tillåtet mellan 20:00 och 01:00 på nyårs-,
påsk- och valborgsmässoafton samt skärtorsdagen. För användande av fyrverkerier som inte
kräver polistillstånd övriga dagar krävs särskilt tillstånd från kommunen.”
Formuleringen ”pyrotekniska varor utan tillståndsbehov” kunde misstolkas som en
inskränkning av bestämmelsen i ordningslagen 3 kap 7 § och har därför omformulerats för att
förtydliga att allt användande av pyrotekniska varor på offentlig plats kräver tillstånd av
polisen.
Ridning och motionsspår/skidspår
I § 19 har ”3. Idrottsplatser” och ”4. I motionsspår” lagts till som områden där ridning inte är
tillåtet.
Överträdelse av lokala ordningsföreskrifter
I § 22, löd tidigare ”den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av dessa
ordningsföreskrifter döms till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket i ordningslagen. I
ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande.” Paragrafen
ändras i förslaget till ”regler om straffrättslig påföljd och förverkande av egendom vid
överträdelse av dessa lokala föreskrifter finns i ordningslagen.”
Ändring av mellanrubrik för § 5 och § 19
Rubriken till tidigare § 6, hädanefter § 5 ”Schaktning, grävning m.m.” har i förslaget ändrats
till Markarbeten.
Rubriken § 19 ”Ridning och motionsspår/skidspår” ändras till ”Ridning, och skidspår”.
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Införande av ny § 16
Förtäring av alkohol
Kommunen har möjlighet att införa bestämmelser om begränsning av förtäring av alkohol på
offentlig plats. Alla kommuner i regionen har motsvarande bestämmelser utom Knivsta.
Avsaknaden av ordningsbestämmelse försvårar enligt polisens arbete. Det finns platser i
kommunen, däribland Särstabadet och ett antal av kommunens skolor där polisen menar att
det förekommer mycket alkoholförtäring. Förvaltningen föreslår att en ny § 16 gällande
bestämmelser kring förtäring av alkohol med mer än 2,25 % volymprocent införs i Alsike och
Knivsta tätorter samt på skolgårdarna i Lagga och Husby-Långhundra. Alkohol med mer än
2,25 % innebär förbud mot förtäring av folköl, starköl, vin och spritdrycker. Förbudet mot
förtäring av alkohol gäller enbart på offentlig, eller därmed likställd plats inom markeringen
enligt kartbilaga B. Förbudet gäller inte heller för tillåten utskänkning (på restauranger eller
pubar).

Ekonomisk konsekvensanalys
Beslutet innebär ingen ekonomisk konsekvens.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Övriga underlag för beslut
Förslag på reviderade allmänna lokala föreskrifter i Knivsta kommun 2020-06-25.
Beslutet ska skickas till
Handläggaren
Kommunarkivarie
Länsstyrelsen i Uppsala län

Daniel Lindqvist
Kommundirektör
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Bland annat genom förtydligandet att de allmänna föreskrifterna rör kommunens lekplatser
och skolgårdar berörs barn av beslutet. I de nya kartbilagorna avseende förtäring av alkohol
ingår skolgårdar. Den påverkan som är på barn är dock indirekt och påverkan är liten.
2. Hur har barns bästa beaktats?
En prövning av barnets bästa har inte gjorts då beslutet enbart indirekt påverkar barn. Vissa
åtgärder knyter an till bestämmelser om barnets bästa, som i det här fallet syftar till att skapa
en trygg och säker uppväxt. Exempel är bestämmelser kring förbud mot hundar på lekplatser
och skolgårdar, vilken syftar till att säkerställa att barn som är rädda eller allergiska mot
hundar, ska kunna vistas på skolgårdar och lekplatser, och därmed säkerställa deras rätt till
utbildning (artikel 28) och rätt till fritid och vila (artikel 31) och social trygghet (artikel 26)
enligt barnkonventionen. De regler som begränsar förtäring av alkohol på allmän plats syftar
till att barn ska känna sig trygga och att ungdomar inte ska förtära alkohol vilket bland annat
kopplar till barns rätt till hälsa (artikel 24). Förbudet innebär att polisen lättare kan ingripa om
folk dricker på allmän plats. Formellt innebär beslutet inte någon förändring för barn då de
inte tillåts dricka alkohol ändå.
3. Beskriv eventuella intressekonflikter.
Det finns inga kända.
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
Förvaltningen har inte haft resurser att tillfråga barn. Då bestämmelserna enbart påverkar
barn indirekt och förändringarna för barn är väldigt små.

Allmänna lokala
ordningsföreskrifter
för Knivsta kommun
Förslag 2020 – 06 – 25
Antagen av kommunfullmäktige den 19 november 2009
Reviderade av kommunfullmäktige den 29 april 2010, § 36
Reviderade av kommunfullmäktige den 27 april 2016, § 70
Reviderade av kommunfullmäktige den 24 april 2019, § 50
Reviderade av kommunfullmäktige den …

Dokumenttyp:
Diarienummer:
Beslutande av:
Beslutsdatum:
Giltighetstid:
Dokumentansvarig:

Regler
KS-2020
Kommunfullmäktige
XX månad 2020
Tills vidare
Kanslichef

Sida 1 av 11

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Knivsta kommun
Knivsta kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt
ordningslagen (1993:1617).

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
1 § Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns
i 3 kap. ordningslagen (1993:1617)
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den
allmänna ordningen i Knivsta kommun ska upprätthållas.
2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats
enligt 1 kap. 2 § första stycket 1–4 ordningslagen om inte annat anges.
3 § Vid tillämpning av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av 1
kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig
plats:
1.
2.
3.
4.
5.

anläggningar för lek, idrott eller friluftsliv,
järnvägsområde och inklusive perronger,
skolgårdar,
begravningsplatser,
Gredelby hagar, Kungshamn-Morga, Pepparkaksudden, Solhagen och
Trunsta träsk.
6. Brunnbybadet, Edabadet, Margaretaviken och Särstabadet.

Lastning av varor
4 § Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som ansvarar för
åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga
olägenheter som t.ex. damm, spill eller dålig lukt.
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter,
brandsläckningsutrustningar, utrymningsvägar, parkeringar för rörelsehindrad eller
övriga anordningar som är till för att säkerställa tillgängligheten för personer med
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga blockeras eller så att räddningstjänstens
arbete hindras.
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Markarbeten
5 § Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av
fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att det
sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.
Uppkomna olägenheter (t. ex. nedsmutsning), skall snarast åtgärdas.
Grävtillstånd krävs för schakt i allmän platsmark inom detaljplanelagt område. I övriga
fall krävs tillstånd från markägare och/eller väghållare.

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

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

Markiser, flaggor och skyltar
8 § Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så de skjuter ut på en lägre höjd än:
1. 2,2 meter över en gångbana,
2. 2,5 meter över en cykelbana,
3. 4,5 meter över en körbana.
Trafikanordningar får inte skymmas.
Anordning som medger uppsättning av anslag kan kräva bygglov.

Affischering
9 § Affischer, banderoller, annonser eller andra anslag får inte utan tillstånd av
polismyndigheten sättas upp på husväggar, broar, staket, stolpar eller liknande, som
vetter mot offentlig plats.
Tillstånd behövs inte:
1. För näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivande som
avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.
2. För att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar,
avsedda för detta ändamål (med detta avses inte bropelare eller annan
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offentlig anläggningskonstruktion). Anordning som medger uppsättning av
anslag kan kräva bygglov.
Beträffande annonspelare, skyltar, vippskyltar och montrar regleras de genom
ordningslagen 3 kap 1 § där offentlig plats, i detta fall trottoar och torg, inte får
användas till annat ändamål än det de har upplåtits för utan tillstånd från
polismyndigheten.

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

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

Hundar och katter
12 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den
som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 13–16 §§.
Bestämmelserna är dock inte tillämpliga för servicehundar för funktionshindrad
person eller för tjänstehund.
13 § Hund som vistas på offentlig och därmed jämställd plats inom Knivsta tätort och del
av Alsike tätort enligt kartbilaga A. För det markerade området Gredelby Hagar gäller
kopplingstvånget för hundar enbart under vår och sommar.
Hundar ska även alltid hållas kopplade på:
1.
2.
3.
4.
5.

idrottsplatser,
i motionsspår,
på plogade isbanor,
begravningsplatser,
hundbadplatser.

14 § Hund får inte vistas på:
1. lekplatser,
2. skolgårdar,
3. badplatser som jämställts med offentlig plats under tiden 1 maj – 30
september, förutom vid uppmärkt angiven plats för hundbadplats vid
i. Pepparkaksudden,
ii. Margaretaviken,
iii. Kungshamn-Morga.
4. i offentliga lokaler.
15 § Inom detaljplanelagt område skall föroreningar av hund och katt plockas upp på
gator, vägar, gång- och cykelbanor, torg, parker, planteringar, gräsmattor som
regelbundet sköts, anlagda lekplatser, bollplaner och motionsspår.
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Förtäring av alkohol
16 § Spritdrycker, vin och andra alkoholdrycker över 2,25 volymprocent får inte förtäras på
offentlig eller därmed likställd plats, annat än i samband med tillåten utskänkning,
inom de områden som beskrivs i kartbilaga B.

Fyrverkeri och pyrotekniska varor
17 § All användning av pyrotekniska varor på offentlig plats kräver tillstånd av
polismyndigheten.
För övriga områden med sammanhållen bebyggelse krävs tillstånd vid alla tidpunkter
utom nyårsafton, skärtorsdagen, påskafton och valborgsmässoafton från kl. 20.00 till
kl. 01.00 därpå följande dag.
Det är förbjudet att använda fyrverkerier närmare än 200 meter från vård- och
äldreboenden.

Luftvapen
18 § Luftvapen, fjädervapen, paintballvapen samt motsvarande vapen får inte användas
inom offentlig plats eller därmed jämställd plats.

Ridning och skidspår
19 § Ridning är inte tillåtet på:
1.
2.
3.
4.
5.

skolgårdar,
kommunens skötta gräsytor,
idrottsplatser,
i motionsspår,
Upplandsleden.

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

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

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

Överträdelse av lokala ordningsföreskrifter
22 § Regler om straffrättslig påföljd och förverkande av egendom vid överträdelse av
dessa lokala ordningsföreskrifter finns i ordningslagen.

Bilaga A
13 § Koppling av hundar

Bilaga B
16 § Förbud mor förtäring av alkohol
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Kommunstyrelsen

§ 125

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-08-24

10 (29)

Dnr: KS-2020/511

Ändring av föreskrift om avgifter för äldre- och funktionshinderomsorgen – kostnad
för matpaket
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar den reviderade föreskriften om avgifter för äldre- och
funktionshinderomsorgen enligt förslaget daterat 2020-08-06.

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
Den som inte själv kan tillreda måltider och som inte kan få behovet tillgodosett på annat sätt
kan efter ansökan få biståndsbeslut av kommunen för hjälp eller stöd i detta, vanligtvis i form
att matpaket som levereras hem till bostaden. Avgiften för den här matdistributionen är i
Knivsta kommun uppdelad i två delar – en distributionsavgift och en avgift för respektive
matpaket. Socialnämnden föreslår att avgiften justeras så att distributionsavgiften omfattar
alla brukare som väljer att få maten levererad av kommunens hemtjänst.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-07-30
Förslag på ändrad föreskrift
Beslut från socialnämnden, § 77, 2020-05-28
Tjänsteutlåtande från socialnämnden, 2020-04-20
Arbetsutskottet instämde med tjänsteutlåtandets förslag till beslut.
Beslutet ska skickas till
Akten
Socialnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Visma Addo ID-nummer : 515F-FF303-46B39C

2. Taxan träder i kraft från och med den 1 oktober 2020.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar den reviderade föreskriften om avgifter för äldre- och
funktionshinderomsorgen enligt förslaget daterat …
2. Taxan träder i kraft från och med den 1 oktober 2020.
Sammanfattning av ärendet
Den som inte själv kan tillreda måltider och som inte kan få behovet tillgodosett på annat sätt
kan efter ansökan få biståndsbeslut av kommunen för hjälp eller stöd i detta, vanligtvis i form
att matpaket som levereras hem till bostaden. Avgiften för den här matdistributionen är i
Knivsta kommun uppdelad i två delar – en distributionsavgift och en avgift för respektive
matpaket. Socialnämnden föreslår att avgiften justeras så att distributionsavgiften omfattar
alla brukare som väljer att få maten levererad av kommunens hemtjänst.
Bakgrund
Socialnämnden beslutade den 28 maj 2020, § 77, att föreslå kommunfullmäktige att göra
ändringar i de avgifter som kommunen tar ut från brukare som får bistånd i form av matpaket.
I socialnämndens förslag till beslut föreslog nämnden att kommunfullmäktige skulle fatta
följande beslut:
1. Avgift för matpaket ändras från nuvarande 47 kr till att motsvara den kostnad som tredje
part fakturerar vård- och omsorgskontoret.
2. Avgift för matpaket revideras kontinuerligt i nivå med den självkostnad vård- och
omsorgskontoret har oberoende om matpaketen levereras via en upphandlad leverantör eller
om matpaket bereds inom kommunens regi.
3. Avgift för distribution av matpaket på 300 kr per månad ändras från att enbart gälla kunder
utan andra hemtjänstinsatser till att gälla alla kunder med beviljad matdistribution. Avgiften
ska omfattas av hemtjänstens maxtaxa.
För att förtydliga ärendehanteringen har vård- och omsorgskontoret och
kommunledningskontoret berett ärendet igen inför kommunstyrelsens sammanträde.
Socialnämndens förslag till beslut är i sin innebörd inte ändrat, men förslagen är inarbetade i
ett avgiftsdokument som kommunfullmäktige får ta ställning till. Detta motsvarar det
arbetssätt kommunen normalt har när ändringar görs i taxor eller andra styrdokument.
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Eftersom det föreslagna beslutet innebär att kommunen utnyttjar föreskriftsrätt enligt
regeringsformen 8 kap. 9 § punkt 1 ska fullmäktiges beslut betecknas föreskrift. (Prop.
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AVGIFTER OCH TILLÄMPNINGSREGLER INOM ÄLDRE- OCH
FUNKTIONSHINDEROMSORGEN

1. Allmänt
Riksdagen reglerar genom lagstiftning vad kommunerna får ta ut i avgift för vård,
omsorg och socialt stöd enligt 8 kap socialtjänstlagen (SoL) och 26 § hälso- och
sjukvårdslagen (HSL).
1.1 Huvudprinciper i avgiftsreglerna
Utgångspunkten är att de samlade avgifterna för hemtjänst, dagverksamhet,
kommunal hälso- och sjukvård och trygghetslarm inte får uppgå till så stort belopp att
den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel för sina personliga behov
(förbehållsbelopp/ minimibelopp). En högsta avgift, ett högkostnadsskydd, inom
hemtjänst och kommunal hälso- och sjukvård har också lagstadgats samt en högsta
avgift för bostad i särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen. Förbehåll och
avgift beräknas för varje enskild individ. I de fall makar eller sammanboende båda
har insatser beräknas förbehåll och avgift för var och en av dem.
1.1.1 Högkostnadsskydd
Högkostnadsskyddet är den högsta avgift för insatser inom ramen för hemtjänst i
ordinärt boende, omvårdnad i särskilt boende, dagverksamhet, kommunal hälso- och
sjukvård och trygghetslarm där avgiften per månad får uppgå till högst en tolftedel av
0,5392 x prisbasbeloppet . Dessutom finns ett högkostnadsskydd i form av en högsta
avgift för bostad i särskilt boende som får debiteras i de fall boendekostnaden inte
omfattas av hyreslagens regler. Boendeavgiften får per månad uppgå till högst en
tolftedel av 0,5539 x prisbasbeloppet .
1.1.2 Högkostnadsskydd i ordinärt boende
Beräkning av den enskildes avgiftsutrymme i ordinärt boende sker på följande sätt
Skattepliktig inkomst (antagande för de närmaste tolv månaderna)
+ övriga intäkter (utländska inkomster, stipendier etc.)
+ bostadsbidrag
+ bostadstillägg
+ särskilt bostadstillägg
- samtliga skatter
- bostadskostnad
- fastställt förbehållsbelopp (minimibelopp)
= Avgiftsutrymme (betalningsförmåga)
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1.1.3 Högkostnadsskydd i särskilt boende
Beräkning av den enskildes avgiftsutrymme i särskilt boende sker på följande sätt
Skattepliktig inkomst (antagande för de närmaste tolv månaderna)
+ övriga intäkter (utländska inkomster, stipendier etc.)
+ bostadsbidrag
+ bostadstillägg
+ särskilt bostadstillägg
- samtliga skatter
- bostadskostnad
- fastställt förbehållsbelopp (minimibelopp)
= Avgiftsutrymme (betalningsförmåga)
Vid avgiftsberäkning läggs makars inkomst samman och fördelas därefter med
hälften på vardera maken. Avgiften beräknas för vardera maken individuellt.
Detsamma gäller för sammanboende och registrerade partners.
När avgifterna fastställs skall kommunen försäkra sig om att brukarens make eller
sambo inte drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk situation.

2 Avgifter som avses
I kommunens avgifter och tillämpningsregler inom äldre- och funktionshinderomsorgen ingår avgifter för
 service, omvårdnad och socialt stöd
 vissa boendeformer
 kosten i ordinärt boende och i särskilt boende med gemensamt kosthåll
 hälso- och sjukvård
 transport av avliden
2.1 Avgifter som ingår i vård, omsorg och socialt stöd enligt socialtjänstlagen
och hälso- och sjukvårdslagen
De olika insatser som skall räknas samman och jämföras mot den enskildes
högkostnadsskydd (maxtaxa) är följande











Hemtjänst i ordinärt boende
Omvårdnad i särskilt boende
Hemsjukvård för personer i ordinärt boende
Dagverksamhet
Växelvård
Korttidsvård
Avlösning av anhörig utöver åtta (8) timmar per månad
Övriga korttidsvistelser
Trygghetslarm
Ledsagning enligt SoL
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2.2 Avgifter för olika boendeformer
En upplåtelse av bostad i kommunens särskilda boendeformer för äldre utgör inte ett
hyresförhållande enligt hyreslagens mening. Där betalar brukaren den faktiska hyran.
2.3 Övrigt
För brukare i särskilt boende med gemensam kosthållning debiteras även kostavgift
för måltider. Personer som har insatser med stöd av Lagen om stöd och service för
vissa funktionshindrade (LSS) får inte avgiftsbeläggas. I de fall den enskilde också
har insatser med stöd av Sol. och/eller HSL ska avgifter och förbehållsbelopp
beräknas på samma sätt som för övriga personer.
2.4 Avgift för transport av avliden
Avgiften ingår inte i maxtaxan.

3 Avgifter
3.1 Hemtjänst
Hemtjänst omfattar dels insatser av servicekaraktär och dels insatser för personlig
omvårdnad. Med service avses bl.a. praktisk hjälp med hemmets skötsel som
städning och tvätt, hjälp med inköp, ärende till post- och bankkontor. Med personlig
omvårdnad avses de insatser som därutöver behövs för att tillgodose fysiska,
psykiska och sociala behov som exempelvis hjälp för att kunna äta och dricka, klä
och förflytta sig, sköta personlig hygien och i övrigt insatser som behövs för att bryta
isolering eller för att den enskilde skall känna trygghet i det egna hemmet
3.1.1. Hemtjänsttaxa i ordinärt boende
Hemtjänstinsatserna i ordinärt boende beviljas i förväg per vecka eller månad efter
individuell behovsprövning. Den enskilde brukaren betalar en timavgift som är 0,6 %
av prisbasbeloppet för utförd tid, dock maximalt en tolftedel av 0,5392 gånger
prisbasbeloppet per månad.
Avgiften knyts till prisbasbeloppet och justeras årligen.
3.1.2 Debitering av hemtjänst
Brukaren betalar en avgift per timme för hemtjänstinsatser. Brukaren betalar för de
hemtjänsttimmar som utförts. Vid dubbelbemanning d.v.s. om två personal utför
arbetsuppgifter räknas dubbel tid. Vid månadens slut summeras tiden i minuter.
3.1.2. Debitering av hemtjänst vid övergång från ordinärt boende till särskilt boende
Brukaren betalar hemtjänstavgift för de hemtjänsttimmar som utförts i ordinärt
boende. Därefter betalas omvårdnadsavgift för särskilt boende för de dygn som
brukaren vistats på det särskilda boendet.

6

3.1.2.1. Förändringar av inkomstförhållanden
Vid en permanent förändring av inkomstförhållanden, som innebär ändrad
inkomstklass i taxan, ändras avgiften först vid nästkommande månadsskifte.
3.1.2.2. Makar, registrerade partners och sammanboende
Makar, registrerade partners och sammanboendes disponibla inkomst sammanräknas och fördelas med hälften på vardera personen. Avgiften beräknas baserad på
vars och ens behov av hemtjänst. Om en av personerna stadigvarande flyttat till en
särskild boendeform skall den kvarboende personen, i det fall denne har hemtjänst
för egen del, beräknas avgift för hemtjänst såsom för ensamstående. I övrigt se
jämkningsregler för makar och sammanboende vid inflyttning till särskildboendeform,
enligt punkt 2.
3.1.2.3. Andra sammanboende
För andra personer som stadigvarande sammanbor med delad hushållsgemenskap
skall förbehållsbelopp beräknas såsom för ensamstående. Boendekostnaden
fördelas på var och en som ingår i hushållsgemenskapen. Avgiften beräknas var och
en för sig efter de inkomster var och en har.
3.2.
Trygghetslarm
Avgiften för beviljat trygghetslarm avser kostnaden för installation och insatser vid
larm. Förlust och skadegörelse av trygghetslarm ersätts av den enskilde (inklusive
moms).
Personer som bor i särskilt boende betalar ingen särskild avgift för trygghetslarm. Det
ingår i omvårdnadsavgiften.
Avgiften för trygghetslarm fastställs till 0,5 % av prisbasbeloppet per månad och ingår
i maxtaxan.
3.3.

Avgift för tillfällig vistelse i särskild boendeform enligt Sol.

Avgiften fastställs till 0,153 % av prisbasbeloppet per dygn. Avgiften ingår i maxtaxa.
Avgift för kost tillkommer. Se 3.8.3.
3.4.
Avgift för dagverksamhet
Med dagverksamhet avses biståndsbeviljad dagvård för personer med demenssjukdom. Avgiften fastställs till 0,4 % av prisbasbeloppet per månad.
Avgiften ingår i maxtaxa. Avgift för kost tillkommer.
3.5.
Avgift för Hälso- och sjukvårdsinsatser
Avgiften för hälso- och sjukvård är fastställd till 150 kronor per besök, max tre
avgiftsbelagda besök debiteras per kalendermånad och avgiften ingår i maxtaxan.
Med besök avses en insats där någon form av bedömning eller behandling utförs
av sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut eller arbetsterapeut.
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3.6 Ledsagning enligt SoL
Insatsen ledsagning som bistånd med stöd av socialtjänstlagen (SoL) är
avgiftsbelagd med 200 kronor per ledsagningstillfälle. Avgiften ingår i maxtaxan.
3.6.1 Avgiftsfria insatser
 Boendestöd enligt Sol.
 Kontaktpersoner enligt Sol.
 Avlösning av anhörig enligt Sol. åtta (8) timmar per månad.
3.7

Omvårdnadsavgift i särskild boendeform
Brukare i särskild boendeform debiteras omvårdnadsavgift med en tolftedel av
0,5392 gånger prisbasbeloppet per månad.
I särskilt boende med gemensam kosthållning tillkommer avgift för matservice.
Måltidsabonnemang/heldygnskost fastställs till 6,3 % av prisbasbeloppet.
Avgiften är knuten till prisbasbeloppet och justeras årligen.
3.7.1. Makar och sammanboende som båda flyttar till särskild boendeform
Makar och sammanboende med var sin bostad i särskild boendeform betraktas som
ensamstående i avgiftshänseende och debiteras avgift efter vars och ens
inkomstförhållande.
För makar och sammanboende som delar en gemensam bostad i den särskilda
boendeformen sammanräknas inkomsterna, förbehållsbelopp beräknas för var och
en av dem som makar och avgift beräknas för var och en för sig.
3.7.2. Debitering och reducering av omvårdnadsavgift
Vid frånvaro från den särskilda boendeformen som varar minst sju dagar avräknas
vårdavgiften efter antalet frånvarodagar per kalendermånad. Vid kortare frånvaro än
sju dagar avräknas ingen avgift. Planerad frånvaro ska meddelas minst sju dagar i
förväg. Hyra eller boendeavgift reduceras inte. För planerad eller oplanerad
sjukhusvistelse medges avdrag från avgiften under de dagar som sjukhusvistelsen
pågår.
3.7.3. Boendeavgift i kommunens särskilda boendeformer
För boende i särskilda boendeformer som ej omfattas av hyreslagens regler och där
ett hyresavtal inte föreligger debiteras en boendeavgift på en tolftedel av 0,5539
gånger prisbasbeloppet per månad.
3.7.4. Hyreskontrakt
Bostäder i kommunens särskilda boendeformer upplåtes med hyreskontrakt med den
enskilde hyresgästen. Av kontraktet framgår att den boende avstår från
besittningsrätt.
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3.8.
Kost
Kost kan ges i form av distribution av matportioner i ordinärt boende, som måltid vid
dagverksamhet eller som ett måltidsabonnemang i särskilt boende.
3.8.1. Kostavgift i ordinärt boende
Avgift för matpaket revideras kontinuerligt i nivå med den självkostnad vård- och
omsorgskontoret har oberoende om matpaketen levereras via en upphandlad
leverantör eller om matpaket bereds inom kommunens regi.
Avgift för distribution av matpaket på 300 kr per månad gäller samtliga kunder med
beviljad matdistribution. Avgiften omfattas av hemtjänstens maxtaxa.
3.8.2. Kostavgift i särskilt boende
Den som stadigvarande bor i särskilt boende med gemensam kosthållning
betalar för ett månadsabonnemang. Måltidsabonnemang/heldygnskostnad
fastställs till 6,3 % av prisbasbeloppet per månad.
3.8.3. Kostavgift vid tillfällig vistelse enligt Sol
Den som bor tillfälligt i särskilt boende betalar en kostavgift. Antal dagar beräknas
från ankomstdag till dag före avresedag. Om vistelsen är längre än kalendermånad
betalas månadsabonnemang.
3.8.4. Kostavgift vid korttidsvistelse enligt LSS
Den som har korttidsvistelse med stöd av LSS betalar en kostavgift per dygn och
antal dagar beräknas från ankomstdag till dag före avresedag. För underåriga barn
utan egen pension debiteras förälder/ vårdnadshavare avgift för kost.
3.8.5. Reducering och avdrag av matserviceavgift
Vid frånvaro från den särskilda boendeformen som varar minst sju dagar avräknas
kostavgiften per dag efter antalet frånvarodagar per kalendermånad. Vid kortare
frånvaro än sju dagar avräknas ingen avgift. Planerad frånvaro ska meddelas minst
sju dagar i förväg.
Vid korttidsvistelse enligt Sol. eller LSS reduceras matserviceavgiften med 40 %
(reducering för lunch och mellanmål) om lunchen intas på annat håll under hela eller
delar av korttidsvistelsen.
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För planerad eller oplanerad sjukhusvistelse medges avdrag från matserviceavgiften
under de dagar som sjukhusvistelsen pågår. Avdrag för matserviceavgift medges
även för icke verkställd korttidsvistelse (Sol. eller LSS) om tillfällig sjukdom styrks
med läkarintyg.
3.8.6. Näringspreparat
Brukare som får sitt födointag, delvis eller helt, genom näringslösning (sondmatning)
betalar samma avgift som för ordinarie kost. Om sondmatningen intas hela dagar och
är individuellt förskriven, medges kostavdrag de dagar som insatsen pågår.
3.9.
Transport av avliden
När en person avlider i en sådan boendeform eller bostad som avses i 5 kap 5 § 2 st.
och 5 kap 7 § 3 st. samt 7 kap 1 § 2 p. socialtjänstlagen skall en läkare konstatera
dödsfallet och utfärda behövliga intyg.
Kommunen ansvarar för att den avlidne transporteras till och förvaras i bårhus till
dess stoftet kan överlämnas till de anhöriga för kistläggning. Kommunens ansvar
upphör när detta skett.
Anhöriga, närstående eller annan som ordnar med begravningen kan välja att själva
ta över ansvaret och beställa transport till bårhus. I detta fall uppstår ett avtalsförhållande och ett betalningsansvar mellan dödsboet och transportören, utan att
kommunen berörs. Kommunens ansvar upphör när kroppen på de anhörigas
uppdrag lämnas ut till transportören. I dessa fall ska transportören fakturera
dödsboet. De anhörigas val samt vidtagna åtgärder ska dokumenteras i
patientjournalen. Avgiften för transporten är kommunens självkostnad d.v.s.
transportörens fakturerade kostnader.
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Inkomstbegrepp

4

Den enskilde har skyldighet att lämna uppgifter om inkomster och andra förhållanden
som behövs för att beräkna förbehållsbelopp och avgifter. När brukare av någon
anledning inte lämnar uppgifter till kommunen får kommunen använda
sig av tillgängliga uppgifter t.ex. från Försäkringskassan och Skatteverket.
4.1 Huvudregel
Huvudtillämpningen av avgiftssystemets nettoinkomstbegrepp är att den enskildes
olika bruttoinkomster läggs samman varefter samtliga skatter avräknas.
Bostadsbidrag och särskilt bostadstillägg skall räknas som inkomst.
4.2 Följande inkomster räknas samman








Aktuella pensionsinkomster under innevarande år
Äldreförsörjningsstöd
Aktuella förvärvs- och kapitalinkomster
Inkomst av tjänst, inkomst av aktiv- och passiv näringsverksamhet,
inkomst av kapital, vissa typer av ersättningar som är undantagna
från inkomstskattelagstiftningen i Sverige
Bostadsbidrag, bostadstillägg och särskilt bostadstillägg
Livräntor, underhållsbidrag, underhållsstöd, barnbidrag, stipendier,
vårdbidrag för vård och tillsyn m fl övriga bidrag
Övriga inkomster

Förmögenhet påverkar inte inkomstens storlek.
Om brukaren är gift skall makarnas samlade inkomster avgöra avgiftsunderlagets
storlek. Makarnas inkomster skall läggas samman och därefter fördelas med hälften
på vardera maken (tudelningsprincipen). Detsamma gäller för registrerade partners
eller sammanboende.
4.3

Följande skatter och avgifter avräknas från inkomsterna




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

4.4 Ändrade inkomstförhållanden
Den enskilde är skyldig att själv informera om ändrade förhållanden som sker under
året och som kan påverka beräkningen av avgiften. I de fall uppgifter framkommer
om ändrade förhållanden beträffande inkomster under innevarande år skall hänsyn
tas till detta vid nettoinkomstberäkningen.
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Avgiften för hemtjänst och dagverksamhet eller för bostad i sådant särskilt boende
som inte omfattas av bestämmelserna i 12 kapitlet i jordabalken (hyreslagen) skall
ändras om något förhållande som påverkar avgiftens storlek har ändrats. Ändring av
avgiften skall gälla från och med månaden efter den månad då anledning till
ändringen uppkom. Om förhållandena som var skäl till att avgiften ändrades avser
hela månaden gäller ändringen från och med den månaden som anledning till
ändringen uppkom.
Avgifterna får räknas om utan föregående underrättelse om ändringen föranleds av
förändringar i prisbasbeloppet. Varje nytt beslut ska meddelas den enskilde. Av
beslutet ska framgå underlaget för den nya avgiften.
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5

Bostadskostnader

5.1 Beräkning av bostadskostnader
Den faktiska bostadskostnaden för olika bostadstyper beräknas med vissa undantag
enligt de schablonregler som tillämpas av Försäkringskassan vid beräkning av bl.a.
bostadstillägg.
För sammanboende makar, sambor eller registrerade partners skall bostadskostnaden för var och en av dem utgöra hälften av den framräknade faktiska
bostadskostnaden.
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Förbehållsbelopp

Med förbehållsbelopp avses det belopp som den enskilde skall ha rätt att behålla av
sina egna medel innan avgift får tas ut för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal
hälso- och sjukvård respektive bostad i sådant särskilt boende som inte omfattas av
hyreslagen. Förbehållsbeloppet skall beräknas med ledning av ett minimibelopp
(minimiförbehållsbelopp) i fråga om kostnader för personliga behov och övriga
normala levnadskostnader utom boendekostnaden.
Kommunen kan i vissa situationer bestämma förbehållsbeloppet till en högre nivå än
minimibeloppet om det finns särskilda behov. Se 6.2. Behovet skall vara av varaktig
karaktär och avse ett väsentligt högre belopp. I undantagsfall får kommunen
bestämma förbehållsbeloppet till en lägre nivå än minimibeloppet. Se 6.3. Detta får
dock ske endast om en brukare inte har en kostnad som förbehållsbeloppet skall
täcka därför att denna kostnad ingår i avgiften för hemtjänst/omvårdnad,
dagverksamhet eller ingår i avgiften för hyran för bostad i särskilt boende eller
tillhandahålles kostnadsfritt.
6.1 Förbehållets storlek
Förbehållsbeloppets lägsta nivå (minimibelopp) per månad är fastställt till en tolftedel
av 1,3546 x prisbasbeloppet för ensamstående och en tolftedel av 1,1446 x
prisbasbeloppet för var och en av sammanlevande makar, sambor eller registrerade
partners.
Utöver förbehållsbeloppet skall den enskilde förbehållas medel för sin faktiska
boendekostnad.
Förbehållsbeloppet samt boendekostnaden skall avräknas mot den enskildes
nettoinkomster innan avgiften bestäms.
Förbehållsbeloppet skall täcka normalkostnader för följande poster





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

Kostnaderna för utgiftsposterna som inryms i förbehållsbeloppet beräknas av
Konsumentverket för varje år.
Det är i första hand kommunens ansvar att utreda om den enskilde har behov av ett
högre minimibelopp och om avgiften därför måste sänkas.
6.2 Höjning av förbehållsbeloppet
Om den enskilde på grund av särskilda omständigheter varaktigt har behov av
ytterligare medel ska förbehållsbeloppet fastställas till en högre nivå. Behovet ska
avse belopp om minst 200 kronor per månad och kostnaden ska vara regelbundet
återkommande under större delen av året.
6.2.2 Generell höjning
Yngre personer har ofta merkostnader som skall beaktas i skälig omfattning. Det kan
gälla ökade kostnader för mat eller i samband med arbete, fritid och aktivt liv, familjeliv eller bosättning.
Förbehållsbeloppet för brukare under 65 år fastställs till en tolftedel av 1,4901 x
prisbasbeloppet per månad för ensamstående och en tolftedel av 1,2591 x prisbasbeloppet för var och en av makar, registrerad partner eller sammanboende.
6.2.3 Individuell höjning
Det kan finnas andra omständigheter eller behov som medför att ett högre
förbehållsbelopp bör fastställas. Exempel på detta kan vara om en person har
underhållskostnader för barn, fördyrade kostnader för mat eller resor, t.ex. arbetsoch sjukresor, eller kostnader för god man. Kostnader som täcks av annat bidrag
eller ersättning t.ex. handikappersättning ska ej föranleda höjning av förbehållsbeloppet.
6.3 Sänkning av förbehållsbeloppet
Om den enskilde inte har en utgiftspost som ingår i det angivna förbehållsbeloppet
därför att kostnaden ingår i avgiften för vård, omsorg- och socialt stöd eller i avgiften
för boendet i en särskild boendeform kan kommunen minska förbehållsbeloppet.
6.3.2 Generell sänkning
I det fall hushållsel ingår i hyran eller boendeavgiften skall förbehållsbeloppet sänkas
med belopp motsvarande det belopp som framräknats av Konsumentverket årligen.
6.3.3 Individuell sänkning
En individuell bedömning skall göras av om en enskild inte har en utgiftspost som
ingår i förbehållsbeloppet. I sådana fall ska förbehållsbeloppet sänkas.
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6.4 Särregler för barn och ungdomar
För hemmavarande barn i åldern 0-18 år som är enda insatsmottagaren i hushållet
utgår ingen hemtjänstavgift. Ersättning för kost kan tas ut i förekommande fall.
För ungdomar under 19 år i eget boende med egen inkomst av pension eller
förvärvsinkomst och som är insatsmottagare gäller samma förbehållsbelopp som för
vuxna i åldern 19-64 år.
6.5 Tillägg för hushåll med barn eller ungdomar 0-18 år
För hushåll med hemmavarande barn eller ungdomar skall förbehållsbeloppet höjas
med belopp enligt riksnormen för försörjningsstöd.
6.6 Beslut om förbehållsbelopp
Den enskilde har rätt att överklaga kommunens beslut om förbehållsbelopp.
6.7 Beslut om prisbasbeloppet
Riksdagen fastställer prisbasbeloppet årligen utifrån vilket förbehållsbeloppet
beräknas.
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7

Jämkningsregler

7.1 Ensamståendes flyttning till särskild boendeform
Vid ensamståendes flyttning till bostad i särskild boendeform skall den enskilde ges
ekonomisk möjlighet att avveckla sin tidigare bostad. Denna avvecklingstid får uppgå
till högst tre månader. Under den tid som den enskilde har dubbla bostadskostnader,
dock högst tre månader, avräknas faktiska bostadskostnaderna för båda bostäderna
mot nettoinkomsterna.
I de fall den enskildes högkostnadsskydd blir negativt sedan bostadskostnader och
förbehållsbelopp avräknats från nettoinkomsterna sker dock ingen jämkning av
hyresavgiften i den särskilda boendeformen.
7.2 Jämkning när en av två makar flyttar till en särskild boendeform
7.2.2 Tudelningsprincipen
När den ene av två makar flyttar permanent till en bostad i särskild boendeform skall
makarnas nettoinkomster sammanräknas och därefter delas lika vid avgiftsberäkningen.
För var och en avräknas den faktiska bostadskostnaderna för respektive bostad och
var och en skall garanteras det förbehållsbelopp som gäller för ensamstående.
Tudelningsprincipen skall dock endast tillämpas i de fall makarna gynnas i
avgiftshänseende, d.v.s. i regel när maken med den högsta inkomsten flyttar till den
särskilda boendeformen. I annat fall bestäms avgifterna efter de inkomster makarna
har var för sig.
7.2.3 Kvarboendeskydd
Om den kvarboende maken trots detta förfarande inte har tillräckligt med medel i nivå
med förbehållsbelopp och hyra skall ytterligare medel överföras från den andra
makens nettoinkomster för att täcka denna skillnad. Därefter beräknas förbehållsbelopp och avgifter för den make som flyttat till den särskilda boendeformen på basis
av de kvarvarande nettoinkomster som denna har.
7.2.4 Omprövning vid ändrad pensionsstatus
När en av två makar/partners flyttar till särskilt boende rekommenderas att ansökan
om ändrad pensionsstatus lämnas till Pensionsmyndigheten för att få en annan
beräkning av pensionen. Efter att Pensionsmyndigheten ändrat pensionsstatus för
makar som lever med skild hushållsgemenskap skall ny avgiftsprövning ske i och
med att makarna då får ändrade inkomster, bostadskostnader etc.
I de fall då makar inte ansökt om ändrad pensionsstatus ska makarnas net-inkomster
sammanräknas och därefter delas lika vid avgiftsberäkningen. För var och en
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avräknas nettohyran för respektive bostad och var och en ska garanteras de
förbehållsbelopp som gäller för ensamstående i ordinärt respektive vård- och
omsorgsboende.
7.3 Jämkning vid tillfällig vistelse i särskild boendeform
7.3.1 Jämkning av bostadskostnaden
Vid tillfällig vistelse debiteras ingen avgift för bostaden i den särskilda boendeformen.
Om den tillfälliga vistelsen övergår till permanent boende debiteras bostadskostnaden från och med nästkommande månad efter beslutet, varvid tillämpning
enligt punkterna 7.1 (ensamståendes flytt till särskild boendeform) och 7.2 (Jämkning
när en av två makar flyttar till en särskild boendeform) gäller.
7.3.2 Tillämpning för makar vid tillfällig vistelse
När en av två makar bor tillfälligt i särskild boendeform skall samma beräkningsförfarande gälla som vid permanent vistelse dvs. enligt punkterna 7.2.2 (tudelningsprincipen) och 7.2.3 (kvarboendeskydd) ovan.
7.4 Jämkning vid sjukhusvistelse
För brukare som varit inlagd för sjukhusvård skall jämkning av de sammanlagda
avgifterna göras med hänsyn till kostnaderna för sjukhusvistelse. För personer i
särskild boendeform med heldygnskost skall avdrag göras med kommunens avgift för
kosten det antal dagar som sjukhusvistelsen varar. Vid beräkning av antal vårddagar
räknas inskrivningsdag, men ej utskrivningsdag från sjukhuset.
7.5 Sammanboende
Vad som sägs i ovanstående jämkningsregler om makar och registrerade partners
gäller även för de som är sammanboende i sambolagens mening d.v.s. de som lever
under äktenskapsliknande förhållanden trots att äktenskap inte ingåtts.
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8

Allmänna bestämmelser

8.1 Debiteringsrutiner
Debitering av avgifter sker månadsvis i efterskott (obs den samlade avgiften måste
uppgå till minst 150 kr, om inte påförs den samlade avgiften på nästkommande
faktura). Debitering av hyror för bostäder i särskilda boendeformer sker månadsvis
innevarande månad.
För personer i särskilda boendeformer som f.n. betalar hyran i efterskott får undantag
göras från denna regel.
8.2 Försäkringsfall
I de fall hemtjänstinsatserna skall bekostas av annan än den som får bistånd, på
grund av skadeståndsrättsliga skäl eller försäkring, uttas kommunens faktiska
kostnader för insatsen.
8.3 Retroaktiv debitering och återbetalning
Brukaren är skyldig att anmäla sådana förändrade inkomst-, förmögenhets-,
bostadsförhållanden och andra omständigheter som kan medföra ändring av avgift.
Förändringar enligt första stycket kan innebära retroaktiv debitering av brukaren eller
återbetalning från kommunens sida från tidpunkt för de förändrade förhållandena.
8.4 Uppgiftsvägran
När brukaren av någon anledning inte lämnar erforderliga uppgifter för
avgiftsprövning påförs högsta avgift i inkomstrelaterad taxa. Kommunen har även rätt
att använda sig av tillgängliga uppgifter från t.ex. Försäkringskassan.
8.5 Boende i annan kommun eller i privat anläggning
För personer som erhåller bostad och vård i boendeform i annan kommun eller i
privat boendeform och där Knivsta kommun har betalningsansvar gäller samma
avgiftsregler som i kommunens egna boendeformer.
8.6 Allmän årlig omprövning av avgifter
En allmän omprövning av förbehållsbelopp, inkomster och avgifter skall ske vid varje
årsskifte med tillämpning av ändrade prisbasbelopp, skattebestämmelser och
inkomstuppgifter m.m.
8.7 Avgiftsbefrielse
Avgiftsbefrielse kan medges på grund av särskilda omständigheter även i fall då den
enskilde har en betalningsförmåga. Personer som på grund av funktionsnedsättning
har stora behov av stöd och omvårdnadsinsatser och som säger nej till dessa
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insatser om en avgift tas ut kan få avgiftsbefrielse om det innebär stor risk för ett
allvarligt försämrat tillstånd om insatsen uteblir.
8.8 Beslut om avgifter och jämkning
Beslut om förbehållsbelopp, avgifter och jämkning av avgifter i det enskilda fallet är
myndighetsutövning. Socialnämnden beslutar om delegation.
Brukaren skall erhålla ett skriftligt avgiftsbeslut där det framgår hur avgiften beräknats
och hur den enskilde kan överklaga beslutet.

9 Överklagningsrätt
Beslut om regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen fattas av
kommunfullmäktige. Sådana beslut kan överklagas genom laglighetsprövning.
Beslut om förbehållsbelopp och avgift för den enskilde kan överklagas genom
förvaltningsbesvär av den som är berörd av beslutet eller dennes ställföreträdare.
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Handläggare
Emir Subasic
Administrativ chef

Tjänsteskrivelse
2020-04-20

Diarienummer
SN-2019/355

Socialnämnden

Kostnad för matpaket inom Vård och omsorg
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till
kommunfullmäktige:
1. Avgift för matpaket ändras från nuvarande 47 kr till att motsvara den kostnad som tredje
part fakturerar vård- och omsorgskontoret.
2. Avgift för matpaket revideras kontinuerligt i nivå med den självkostnad vård- och
omsorgskontoret har oberoende om matpaketen levereras via en upphandlad leverantör
eller om matpaket bereds inom kommunens regi.
3. Avgift för distribution av matpaket på 300 kr per månad ändras från att enbart gälla
kunder utan andra hemtjänstinsatser till att gälla alla kunder med beviljad matdistribution.
Avgiften ska omfattas av hemtjänstens maxtaxa.
Sammanfattning av ärendet
Kontorets förslag till ändring av avgift för matpaket återremitterades av Socialnämnden
(2019-12-12). Motiv till återremitteringen var att även undersöka förutsättningar och
konsekvenser att laga maten inom kommunens regi, likaså att beslut om avgift för matpaket
ska vara självkostnad.
Ovanstående frågor har nu delats upp i två ärenden. Denna tjänsteskrivelse omfattar enbart
ändring av egenavgiften för matpaketet och innebär ett förslag till beslut att kostnad för
matpaketen ska vara självkostnad, det vill säga, motsvara kostnaden som kommunen
faktureras av tredje part.
Bakgrund
Den som inte själv kan tillreda måltider och som inte kan få behovet tillgodosett på annat sätt
kan efter ansökan få biståndsbeslut av kommunen för hjälp eller stöd i detta, vanligtvis i form
att matpaket som levereras hem till bostaden, men även enklare matlagning i hemmet.
Avgiften för matdistribution i Knivsta kommun är uppdelad i två delar – en distributionsavgift
och en avgift för respektive matpaket. Brukare som beviljas hjälp med distribution av mat är
fri att välja från vilken restaurang eller leverantör maten ska komma ifrån, t ex att
hemtjänsten levererar matpaket från lokala restauranger.
Personer som inte har insatsen hemtjänst debiteras en distributionsavgift, för närvarande
300 kronor per månad. För personer som har hemtjänst inkluderas i dagsläget leveransen av
matpaket i övrig hemtjänstavgift. De betalar alltså i dagsläget inget för själva leveransen.
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Sammanfattning
Sammantaget gör förvaltningen bedömningen att det finns skäl för att förändra tillämpningen
av såväl avgiften som omfattar distributionsavgiften och själva kostnaden för matpaketen.
Distributionsavgiften om 300 kronor per månad föreslås omfatta samtliga brukare som väljer
att få maten levererad av kommunens hemtjänst. Avgiften föreslås dock att framöver
omfattas av maxtaxan, vilket innebär att kunder utan avgiftsutrymme inte kommer att
debiteras.
Avgiften för själva matpaketet föreslås alltid motsvara kostnad som tredje part fakturerar
Vård och omsorgskontoret, i dagsläget 53 kronor per matpaket. Omvärldsbevakning visar att
i närliggande kommuner som Uppsala eller Sigtuna kostar matpaket mellan 58 kronor och 69
kronor för den enskilde. Kostnaden för matpaket omfattas inte av maxtaxan.
Ekonomisk konsekvensanalys
Avgiftshöjningar får givetvis ekonomiska konsekvenser för den enskilde som i sin helhet
beror på hur många matpaket den enskilde avropar per månad. Den enskilde betalar en
avgift för att få maten hemlevererad (en distributionsavgift). Utöver detta betalar brukaren för
varje matpaket. Avgiften faktureras månadsvis i efterskott. Konsekvenserna för kommunen
prognosticeras totalt ge minskade kostnader och ökade intäkter med total positiv effekt om
cirka 50 000 kronor per år.
Förslaget föreslås träda i kraft från och med 2020-10-01 eller tidigare beroende av
kommunfullmäktiges beslut.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Catrin Josephson
Socialchef

Beslutet ska skickas till
Akten
Socialchef

Sida 3 av 3

Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

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.

Kommunstyrelsen

§ 126

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-08-24

11 (29)

Dnr: KS-2020/524

Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy för Knivsta kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige antar styrdokumentet Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy.

Yrkanden
Thor Övrelid (M), Boo Östberg (C), Claes Litsner (S), Lennart Lundberg (KNU), Lotta
Wiström (L) och Peter Evansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Johan Helenius (SD) yrkar att ärendet ska bordläggas.
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikfunktionskontroll för att se att alla ledamöter kan delta i beslutet.
Därefter ställer ordföranden Johan Helenius yrkande om bordläggning mot att avgöra
ärendet idag och finner att kommunstyrelsen vill avgöra ärendet idag. Slutligen ställer
ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Knivsta kommun har behov av ett dokument som samlat uttrycker kommunens ambitioner
vad gäller gestaltning. Det gäller hela stadsbyggnadsprocessen. Stadsbyggnadsprinciper
med arkitekturpolicy är ett stöd och en checklista i detta arbete.
För exploateringsenheten finns ett värde i att kunna utgå från dokumentets riktlinjer vid
upprättande av avtal med byggherrar/fastighetsägare.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-07-30
Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy - förslag slutredigerat 2020-07-30
Beslut från bygg- och miljönämnden, § 275, 2020-06-16
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 59, 2020-06-08
Arbetsutskottet instämde med tjänsteutlåtandets förslag till beslut.
Ärendet föredras av Per Lagheim som varit Senior Advisor under projektet.
Beslutet ska skickas till
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Visma Addo ID-nummer : 515F-FF303-46B39C

Reservation
Johan Helenius (SD) reserverar sig mot beslutet (skriftlig reservation, protokollsbilaga 2).
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Handläggare
Per Lagheim
Senior Advisor

Tjänsteskrivelse
2020-07-30

Diarienummer
KS-2020/524

Kommunstyrelsen

Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy för Knivsta kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige antar styrdokumentet Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy.
Sammanfattning av ärendet
Knivsta kommun har behov av ett dokument som samlat uttrycker kommunens ambitioner
vad gäller gestaltning. Det gäller hela stadsbyggnadsprocessen. Stadsbyggnadsprinciper
med arkitekturpolicy är ett stöd och en checklista i detta arbete.
För exploateringsenheten finns ett värde i att unna utgå från dokumentets riktlinjer vid
upprättande av avtal med byggherrar/fastighetsägare.
Bakgrund
Knivsta kommun står inför omfattande utbyggnad med ny bebyggelse i nya stadsdelar. I
såväl kommunens ”Vision 2025” som gällande översiktsplan betonas att denna utveckling
ska ske genom att bygga en ”modern småstad”. Inledande programarbete utifrån
fyrspårsavtalet, liksom pågående stadsutvecklingsstrategi har också som inriktning att bygga
tätare stad utifrån Knivstas förutsättningar. Särskilt betonas en inriktning mot hållbarhet.
I detta arbete finns behov av ett dokument som samlat uttrycker kommunens ambitioner vad
gäller de nya bebyggelsemiljöernas gestaltning. Det gäller hela stadsbyggnadsprocessen.
Allt ifrån tidiga skeden, inför och i detaljplaneprocessen, samarbete med byggherrar i form av
dialog och avtal liksom uppföljning, kontroll och tillstånd i bygglovskedet. Till detta ska också
läggas en användning i det förvaltande skedet i form av drift, skötsel och underhåll.
För bygglovhanteringen finns också ett värde i att kunna utgå från dokumentets riktlinjer vid
bygglovgivning i äldre planer i befintlig bebyggelsemiljö.
I syfte att klargöra kommunens krav, riktlinjer och råd för gestaltning av denna nya stadsmiljö
har dokumentet Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy tagits fram som styrdokument.
I avsnittet ”stadsbyggnadsprinciper” beskrivs kommunens ska-krav på gestaltningen av
staden, framförallt allmän platsmark. I avsnittet ”arkitekturpolicy” ger kommunen råd för
byggherrens utformning av framförallt kvartersmark, den enskilda byggnaden eller kvarteret.
Allt för att samlat få en väl gestaltad helhet. En stadsmiljö som ger ett gott stadsliv för alla.
I arbetet med det enskilda områdets gestaltning är det platsens förutsättningar och projektets
ambitioner som ’är utgångspunkten. Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy är ett stöd
och en checklista i varje stadsbyggnadsprocess.
En väl gestaltad stadsmiljö kräver att andra sakområden samordnas med
gestaltningsambitionen och att gestaltningen på motsvarande sätt utgår från de andra
sakområdenas behov och krav. Därför berör dokumentet samspelet med tex park och
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naturfrågor, hållbarhetsfrågor, gata och trafik, drift- skötsel- och underhållsfrågor liksom
inordning av verksamheter och handel i stadsstrukturen.
Detta är första versionen av dokumentet Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy.
Staden förändras och utvecklas. Vår syn på arkitektur och gestaltning förändras. Därför
måste vi räkna med att ett styrdokument, med ambitionen att ge vägledning för gestaltning
av stadsbygd och arkitektur, kommer att förändras över tiden. Revideringar och nya
versioner kommer behöva tas fram.
Ärendet har beretts av samhällsutvecklingsnämnden och bygg- och miljönämnden.
Dokumentet har ändrats redaktionellt efter nämndernas sammanträden, bl.a. har vissa bilder
bytts ut mot bilder av högre kvalitet.
Ekonomisk konsekvensanalys
Väl gestaltad miljö skapar värden. För kommuninvånarna, för kommunorganisationen och för
byggherrarna. Såväl fastighetspriser som underhållskostnader och stadslivets ekonomiska
förutsättningar (handel, arbetsliv, transporter) påverkas. Väl gestaltad miljö är inte lika med
dyra lösningar och materialval utan utgår från en väl samordnad helhet vad gäller funktion,
form och ekonomi i helhetens stadsbyggnad och byggnadens arkitektur. (jfr riksdagens
beslut ”Politik för en gestaltad livsmiljö” 2017/18:118).
Barnkonsekvensanalys
En barnkonsekvensanalys gjordes i tjänsteutlåtandet till samhällsutvecklingsnämnden,
daterat 2020-05-27. Samma analys bifogas detta tjänsteutlåtande.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-07-30
Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy - förslag slutredigerat 2020-07-30
Beslut från bygg- och miljönämnden, § 275, 2020-06-16
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 59, 2020-06-08
Beslutet ska skickas till
Akten
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadschef
Planchef
Exploateringschef

Daniel Lindqvist
Kommundirektör

Emma Lundbergh
Samhällsbyggnadschef

Jessica Fogelberg
Bygg- och miljöchef
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

I flera delar av dokumentet tas barnperspektivet upp. Allt med avsikten att nå en god
stadsmiljö där barnen är inkluderade i målsättningen; ett gott stadsliv för alla!

Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?
Eftersom dokumentet till stor del är format som en checklista kan det användas för att i
enskilda detaljer beakta aspekter till fördel för barn. Det kan handla om tex
orienterbarhet, trygghet i gaturummet, barns behov av ytor för lek och oplanerad vildhet,
plats för idrott och sport, trygg gårdsmiljö och upplevelserika miljöer. Ett förslag finns
också om att låta barn/ungdomar medverka i gestaltningen av objekt i stadsmiljön.
3. Beskriv eventuella intressekonflikter.
All fysisk planering rymmer intressekonflikter. Stadsbyggnadsprocessen för den enskilda
detaljplanen liksom underhålls- och förbättringsåtgärder för ett objekt utgår från tillit till att
medarbetare inom stadsbyggnadsområdets olika områden, som genomför dessa arbeten
har inlevelse i att beakta barns behov, tillsammans med alla andra behov. Att understryka
denna tillit kan dokumentet Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy stödja.
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Förklaring: Ett arbete tillsammans med tex skola, förskola och föreningsliv med samverkan
kring de områden som Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy hanterar kan ge
underlag för ytterligare förbättringar i stadsbygden på barns villkor. Det skulle garanterat
tillföra kvalitetsförbättringar i stadsbygden med inriktning på barnen. Utifrån ambitionen, att
låta dokumentet leva och utvecklas, kan denna första version bilda grund för en bred dialog.
Särskilt riktad till barn. Detta kan samordnas med aktiviteter tillsammans med barn i
gestaltning och utformning av olika delar av staden; tex parkmiljöer, konstverk, idrottsplatser,
gångtunnlar.
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Checklista och sammanfattning
Lista när du inte hinner läsa hela dokumentet.
Listan är uppdelad i stadsbyggnadsprinciper, arkitekturpolicy samt drift, skötsel och underhåll.

Stadsbyggnadsprinciper;

Arkitekturpolicy;

∙

∙

Samspel med omgivningen Historisk kontinuitet
Harmoni med omgivande landskap, terräng och vegetation Anpassning till och samspela med befintlig
bebyggelse.

∙

∙

Täthet Täthet och rymlighet i balans skapar den
hållbara staden Olika täthet för de centrala och de
mer perifera delarna av staden Uppmärksamhet på
hur mycket plats bilen får ta

∙

∙

∙

Hushöjd I de centrala stadsdelarna byggnader med
upp till 4 – 5 våningar För övriga delar högst 2 till
3 våningar Landmärken kan vara värdefulla – rätt
använda!

∙

∙

∙

Orienterbarhet och stråk Staden ska hänga ihop
och vara lätt att hitta i Stråk med bra samband stödjer
aktivt stadsliv Rutnätsstadens planmönster, med sin
generella gatustruktur kan ibland ge en bra grund för
orienterbarhet

∙

∙

∙

Gaturum Gång- och cykeltrafik och god framkomlighet för kollektivtrafik ska vara norm Gatans
möblering ska stödja gatans funktion Husens bottenvåningar ska med innehåll och utformning stödja
trygghet och trevnad i gaturummet Fönster och
balkonger ska placeras så att man kan få ögonkontakt
mellan livet på gatan och boende och verksamma i
huset

∙

∙
∙
∙

∙

∙

Det gröna rummet Grönskan ska finnas med i alla
delar av stadsrummet Man ska kunna välja den gröna
vägen genom staden Stadsgator i de centrala delarna
av staden ska vara grönskande Barnens behov av
ytor för lek och oplanerad vildhet ska tillgodoses
Gårdarna ska formas med maximalt fokus på grönska
för biologisk mångfald

∙

∙

∙
∙
Variation ∙ Omtyckta områden har ofta variation på
ett gemensamt tema - som musik! ∙ För verksamhetsområden handlar variation om att bryta ner skalan.
∙ Tänkt efter före – välj principerna för områdets

Konst på allmän plats Konst på allmän plats berikar
stadslivet Konst kan berätta platsens historia

∙

Fasader Uppdelning av fasaden i flera delar, gärna
vertikalt, ger upplevelse och liv i gaturummet Tydlig
och artikulerad sockel ger trygghet ∙ Gärna verksamheter i bottenvåningen

∙

∙

Entréer Entrén ska vara tydlig lätt att hitta och välkomnande Tillgänglighet för funktionshindrade är
krav Entréer bör utföras så att de är tillgängliga från
både gård och gata

∙

∙

∙

∙

Tak Takets form kan visa husets trygghet Samordnad takutformning ger stabilitet och lugn Arbeta in
tekniktillägg i takets grundstruktur.

∙

∙

Material och detaljer Material som håller länge
och åldras vackert Gärna gröna tak, tak med växtlighet Nya material och ny teknik kräver extra uppmärksamhet

∙

∙

∙

Skyltar Skyltar och ljusanordningar får inte vara
störande för människor Fasadskyltar ska underordnas
och anpassas till byggnadernas arkitektur och volym.

∙

∙

Gårdar och mark Forma gården i delarna privat,
halvprivat och offentlig del Gården ska rymma plats
för alla boendes nära uteaktivitet Stor andel grönska
är ett givet inslag på gården Håll bilarna borta från
gården och under gården!

∙
∙
∙

∙

Belysning Samordning av ljussättning inom fastigheten, allmän platsmark och andra fastigheter krävs
God belysning ska finnas för en trygg miljö under
dygnets alla timmar Belysningsanordningar ska vara
välriktade och avbländande.

∙

∙

∙
∙

Teknikbyggnader De går att forma snyggt som fristående byggnader Se till att sköta byggnaderna

Drift underhåll och skötsel;

Genomtänkt för gator, parker och torg redan från
planering

gestaltning och variation tidigt i program- och planprocessen!
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1. Varför?
I framtida utbyggnad av Knivsta kommuns tätorter
behövs gemensam riktning för hur vi vill att de ska
formas. För att styra mot en bra helhet. Därför är det
stadsbyggnadsprinciper som styr.
Enskilda byggnader hjälper till att forma den helheten.
De ska formas utifrån detaljplan och regler för byggnation. Men samtidigt - det måste finnas en frihet för
enskild byggare eller fastighetsägare att välja form
och utförande. Kommunen kan hjälpa till med råd och
sätta gränser (detaljplan, bygglov och ibland avtal,
tex exploateringsavtal) men inom den ramen finns
frihet att välja arkitektur, därför en arkitekturpolicy
som uttalar kommunens vilja och råd till den enskilde
byggaren.

Nytt och gamalt, Nygatan i Gävle. Foto: Adeline Ekegårdh

Varför - den legala grunden (Plan- och bygglagen, PBL)
Plan och bygglagen 2 kap Allmänna och enskilda intressen 3§ säger;
”Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och kulturmiljöaspekter samt mellankommunala och regional förhållanden främja
1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder
2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper
3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt
4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens och
5. bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet
Plan och bygglagen 2 kap Allmänna och enskilda intressen 6§ säger;
Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som inte kräver
lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda
marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn tillv
1. stads- och landskapsbilden, natur och kulturvärden på platsen och intresset av en god helhetsverkan
2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra olyckshändelser
3. åtgärder för att skydda befolkning mot och begränsa verkningarna av stridshandlingar
4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och hygienförhållanden
5. möjligheter att hantera avfall
6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö
7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda området
8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar
Plan och bygglagen 8kap Krav på byggnadsverk byggprodukter, tomter och allmänna
platser 1§
En byggnad ska
1.vara lämplig för sitt ändamål
2.ha god form-, färg, och materialverkan
3.vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga
6

2. Hur ska dokumentet användas?
Varje plats är unik. Vilja, mod och kreativitet liksom
önskad funktion och tillgänglig ekonomi styr såväl
byggarens som kommunens arbete med platsens
utformning. Förutsättningar på platsen formar område
och byggnader.
Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy är en
checklista med ett antal ”ska” (stadsbyggnadsprinciper) och ett antal ”bör” (arkitekturpolicy) för detta
arbete.
Framförallt för de två tätorterna Knivsta och Alsike. I
tillämpliga delar kan det användas även för de mindre
tätorterna Vassunda, Lagga, Långhundra och Östuna. För enskilda hus eller gården på landsbygden har
bygglovenheten, tillsammans med Upplandsmuseet,
tagit fram dokumentet ”Bygga på landet”.
I planbeskedsutredning och i tidiga politiska beslut är
dokumentet värdefullt, för en effektiv process, så att
politik och profession har klara gemensamma grundläggande principer som tex: Hur höga hus? Hur tätt?
Hur mycket grönska? Vilken variation? En metod kan
sen vara att;
• Gemensamt med byggherrarna forma detaljplanens krav på gestaltning i ett gestaltningsprogram
• Skriva under på dessa krav i avtal med checklista
• I bygglovskedet stämma av att checklistans krav
följs.
• Gemensamt formulerade krav, med gemensam
kvalitetsnivå, ger en trygghet för förvaltning, politik och alla byggherrar.

Dokumentet lägger gestaltningens grund i
stadsbyggnadsprocessen för arbetet med detaljplan, avtal och bygglov. Det ska användas
som stöd i detaljplanearbetet, som inspiration
eller bilaga i avtalsskrivande med byggherre
och fastighetsägare och som stöd i bygglovskedet. I befintlig bebyggelse, med äldre detaljplaner, kan dokumentet också vara ett stöd för
det enskilda bygglovet: Detta är kommunens
standard, och tolkning av PBL:s krav, för gestaltningen av vår bebyggda miljö!

BRF på Timotejvägen i Knivsta. Foto: Elin Hedström

3. Vad är stadsbygd i Knivsta kommun?
Knivsta kommun är både landsbygd och stadsbygd.
Tätorterna har utvecklats under en relativt kort tid.
Särskilt Alsike. Stadsbyggnadshistorien är kort, ungefär från tidigt 1900-tal. Med en acceleration under
senare delen av 1900-talet och nu in på 2000-talet.
Stadsbygden i Knivsta är skapad av människan och
skapas också nu. Egentligen pågår stadsbyggandet
hela tiden – både som större nybyggnadsområden eller
förändringar i befintlig bebyggelse. Staden blir aldrig
färdig. Det är en del av stadens karaktär. Knivstas läge
i en tillväxtregion innebär att stadsbygden i Knivsta

och Alsike kommer att ändras. För att kunna styra och
påverka har Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy tagits fram.
Precis som staden förändras och utvecklas
kommer dokumentet Stadsbyggnadsprinciper
med arkitekturpolicy behöva ändras och utvecklas. Dokumentet ska kunna anpassas sig
till vår syn på staden och stadsbygdens utveckling. Detta är version 1.
7

4. Den moderna småstaden, med ett gott
stadsliv för alla!

Bottenvåning med verksamheter ger liv åt gatumiljön. Utdrag från kvalitets- och gestaltningsprogram för Lilla Brännskärrsskogen. Korsningen Brunnbyvägen/Morängatan. Illustration Tyréns

Enligt kommunens översiktsplan, 2017, ska Knivsta
bli en modern småstad. Där ska ”ny och gammal bebyggelse harmonisera genom en variation av småhus
och tätare stadsbebyggelse med närhet till parker och
naturområden. Staden ska ha ett tätt och sammanhållet centrum med god tillgång till handel, arbetsplatser
och service. Karaktären kännetecknas av en stadsmässig bebyggelse i gatulivet och familjevänliga miljöer.”
Vidare säger översiktsplanen att ”det ska finnas en
blandning av olika upplåtelseformer, hustyper, hushöjder och olika arkitektoniska uttryck. Ju närmare
centrum och järnvägsstationen desto högre täthet”.
Förutom bostäder ”ska även nya kontor handel och
kulturverksamhet ges plats i Knivsta” enligt översiktsplanen. Även verksamhetsområden och den enskilda
arbetslokalen omfattas. God arbetsmiljö är lika viktig
som god bostadsmiljö.
Sammanfattat; vi ska forma stadsbygden i Knivsta för
att nå ett gott stadsliv för alla. Efter vilka principer
ska vi då forma staden och få en fin blandning av olika
arkitektoniska uttryck? Övergripande kan fyra deklarationer göras;
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1. Levande, tillgängligt och blandat – med integration mellan olika funktioner – bostäder, arbetsplatser,
handel och rekreation - för olika delar av livet, med en
täthet som ger närhet och tillgänglighet, som samtidigt
varierar, så att olika delar av staden får olika karaktär.
2. Trivsamt och tryggt - gestaltning med utgångspunkt i den mänskliga skalan och mänsklig kontakt
med attraktiva platser, som kan upplevas trygga och
behagliga.
3. Identitetsskapande och tydligt – identitet för
byggnader, kvarter, gaturum och parker och hela
stadsdelar och stadsbygden, där tydligheten också ger
orienterbarhet i form av stråk och landmärken som
formar stadens sammanhang.
4. Hållbart med balans och flexibilitet – staden ska
ge utrymme för ekosystemtjänster och öka livskvaliteten utan att överanvända resurser och formas så att
den kan möta nya förutsättningar och krav.
Stadsbyggandet ska också utgå från övriga styrdokument för Knivsta kommun (se förteckning i slutet av
detta dokument).

5. Knivstas stadsbyggnadsprinciper

Här förtecknas sju principer för stadsbyggnad i Knivsta kommun. Att utgå från när stadsdelen eller kvarteret planläggs, gestaltas och formas. För varje princip
finns flera aspekter att ta hänsyn till. Sammanställningen kan läsas som en checklista. Ställ gärna upp planens
gestaltningsprogram efter rubrikerna!
Varje aspekt ska betraktas som ett krav. Samtidigt
är det viktigt att komma ihåg att varje plats är unik.
Undantag kan behövas. Det är upp till varje projektorganisation att beakta de unika i varje projekt. Då blir
argumentationen för undantaget projektets ska - krav!
Principerna gäller inte bara för bostadsområden, eller
områden med blandad bostadsbebyggelse och arbetsplatser, utan i lika hög grad renodlade verksamhetsområden.

5.1 Samspel med omgivningen
Ny bebyggelse placeras alltid i ett sammanhang.
Historisk kontinuitet är betydelsefull. Det ger en
grundtrygghet i upplevelsen av området. Mötet med
landsbygden och landsbygdens byggnadstradition är
något att ta med sig in i den stadsbygd och arkitektur
som formas i de två stora tätorterna, utifrån Knivstas
korta stadsbyggnadstradition.

Harmoni med omgivande landskap och terräng är
viktig. Här ska strävan oftast vara att nå ett samspel
mellan landskap, i form av topografi, utblickar och
vegetation, och den nya bebyggelsen. Gestaltningsprogrammet ska visa hur detta samspel tagits om hand.
Även motsatsen – att forma ett utropstecken – kräver
ett medvetet och motiverat ställningstagande!
Samspelet med befintlig vegetation ska tas med in
i bebyggelseområdet, genom val av vegetation på
allmän platsmark och gårdsplantering.
Anpassa och samspela med befintlig bebyggelse.
Det kan handla om skala (husens höjd och bredd) och
färg men också detaljer. Även här handlar det om att i
val av gestaltning göra ett medvetet och dokumenterat
val om man väljer att avvika; ”vi vill markera ny tid
med en ny arkitektur” eller ”det vi bygger idag blir
morgondagens kulturmiljö”. Här närmar sig samspelet
arkitekturens frihet att spegla sin tid. Utifrån kommunens kulturmiljöprogram (Knivsta kulturmiljöprogram,
Knivsta kommun 2013) kan kopplingen till befintliga
viktiga byggnader och miljöer få en vägledning.
För ett större bebyggelseområde kan olika delar av
området prata olika språk med sin omgivning. Då blir
också områdets inre sammanhang och samspel en
viktig fråga att beakta.

Samspel
med befintlig
bebyggelse och
vegetation, gestaltningsprogram Segerdal.
Illustration ur
gestaltningsprogram, KOD
Arkitekter
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5.2 Täthet
Täthet och rymlighet i balans skapar den hållbara
staden. Täta städer kan vara resurseffektiva då tid
och energi inte behöver läggas på långa transporter,
Att många människor bor tätt ger också ökat underlag
för service av olika sort. Samtidigt måste utrymme
finnas för viktiga funktioner i staden. Plats för lek och
idrott. Plats för ro och avskildhet. Plats för grönska
som förbättrar mikroklimatet – tar bort luftföroreningar, dämpar vindar och ger trevnad. I olika stadsdelar
finns det olika behov av täthet och rymlighet (se Nya
FOMA-manualen i litteraturlistan). Den avvägningen
måste göras i översiktsplan, planprogram och varje detaljplan. Utifrån kommunens översiktsplan från 2017
ges följande inriktning för tätheten:

Rutnätsstaden ger möjlighet till gårdar med avskildhet och lugn, nära lek och umgänge. Kvarter i
rutnätsstaden kan också avdelas till en renodlad park
eller en glesare exploaterad förskole- eller skoltomt.
Kvartersbebyggelse ger oftast också möjlighet att bygga tätt och relativt lågt.
Hur mycket plats ska bilen få ta när den är parkerad? Varje bilplats kräver ca 30 kvm (inklusive körytor
till och från). Mest plats i stadsstrukturen tar markparkering. Dyrast är parkering i garage under bostadshus.
Mycket talar för att nå samordnade lösningar för flera
kvarter. I plan- och avtalsprocess med byggherrar och
fastighetsägare ger kommunens Transportplan (se
styrdokument) stöd för hur detta kan ske.

En högre täthet med 75 - 100 invånare per hektar
för de centrala delarna av Knivsta och Alsike, inom
en radie av ca 600 meter från järnvägsstationerna.
(se karta på sida 11)
En lägre täthet som varierar med 25 - 75 invånare
per hektar i zonen utanför ut mot landsbygden.
(se karta på s.11)
Hur bebyggelsen grupperas och formas i varje stadsdel
avgörs utifrån platsens förutsättningar – slutna kvarter,
hus i park, radhusbebyggelse eller villor med egna
tomter. Mellanformer finns också tex stadsradhus med
små tomter som grupperas i kvarter.
Centrala Knivsta. Foto: Adeline Ekegårdh.
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600 m

600 m

I de centrala delarna inom en radie på ca 600 m från stationerna en täthet som medger byggnader på upp till 4 -5 våningar. I varje projekt tas exakt ställning till täthet och hushöjd. Alsike (bild 1) Knivsta (bild 2). Kartor från Eniro.se.
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5.3 Hushöjd
Hur höga ska husen vara? I stadsbygden finns det ett
värde i att bygga för ögonkontakt mellan de som är
inne i husen och ute på gatan eller gården. Detta ger
trygghet och trevnad.
För de tätare stadsdelarna kan byggnaderna få gå
upp till 4 – 5 våningar. (Se karta på sida 11) Gärna
med femte våningen som indragen takvåning. Hus
med fyra till fem våningars höjd ger möjlighet till bra
kontakt, även från femte våningen, mellan de som är
inne i huset och de som är ute på gata eller gård. Det
betyder en upplevd trygghet: Någon ser mig! Kontakt
med lekande barn på gården blir bra.
För områdena med lägre täthet, ska högsta antal
våningar vara två till tre våningar. (Se karta på sida
11). Mötet med omgivande landsbygd är viktigt här.
Knivstas karaktär och identitet får ett särskilt uttryck, i
både husens höjd och detaljer. Detta ska också beaktas
i gestaltningsprogrammet för varje detaljplan.
Samordnad hushöjd mot himlen är en bra princip för
att ge stadsbygden gemensamt uttryck, lugn och harmoni. Det behöver inte betyda att alla hus är lika höga
– men de har en variation inom ett gemensamt tema.
Landmärken kan vara värdefulla – rätt använda!
Det kan vara verkningsfullt att låta enstaka hus sticka
upp och vara tydliga siluetter i skylinen. De kan mar-

Visualisering över Virkesladan i Knivsta. Exempel på landmärke.
Rosendal Fastigheter/SustainVR & Architecture

kera en viktig målpunkt eller plats. Tex stationerna,
eller korsningspunkter mellan viktiga stråk. De har då
funktionen att underlätta orienterbarhet – som ”kyrkan
mitt i byn”. I gestaltningsprogrammet för detaljplanen
ska landmärket motiveras. Dessutom är det viktigt
att analysera förutsättningarna på platsen vad gäller
lokalklimat, skuggeffekter och annan påverkan på omgivningen. Flyghinderanalys är också en del i detta.

Enhetligt tema med variation. Varierad färgsättning inom en ram. Anslutning till gata med förgårdsmark. Foto: Per Lagheim
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5.4 Orienterbarhet och stråk
Staden ska hänga ihop och vara lätt att hitta i.
Staden ska formas med ett nät av olika stråk. Områden
ska länkas till varandra genom gator och gröna stråk
som binder samman. Inre orienterbarhet i varje område
ska byggas upp efter samma princip.
Stråk med bra samband stödjer aktivt stadsliv. Där
finns samlade rörelsemönster - strömmar av trafikanter. Längs stråken blir det värdeskapande att etablera
verksamheter. Andra stråk kan vara det lugna grönstråket som knyter ihop både rofylld miljö och plats
för aktiv träning. Ibland kan det vara motiverat att i
planprocessen göra en space-syntax analys för att klara
ut hur detta mönster kan utvecklas. En space-syntax
analys är en metod för att i en befintlig eller planerad
stadsbygd mäta frekvensen av rörelser mellan olika
målpunkter. På detta sätt kan man definiera de olika
stråkens flöden av människor i rörelse.
Gatustruktur med siktlinjer gör det lätt att orientera
sig och ger trygghet. Samtidigt kan ett krökt gaturum
ge spänning och nyfikenhet när man rör sig. Vad finns
där borta, där gatan kröker?
Tydliga målpunkter (torg, parker och märkesbyggnader) samt landmärken (se förklaring under punkt 5.3)
underlättar orienterbarheten. ”Vi ses vid skolporten
eller stora trädet!”
Järnvägen och stora trafikleders barriäreffekt ska
överbryggas både funktionellt och visuellt. Det ska
vara lätt att förstå; var kan jag ta mig över järnväg
eller stor trafikled.
Sammanlänkande och generell gatustruktur Rutnätsstaden är en bra förebild, även andra varianter
anpassade till lokala förutsättningar kan användas.

Rutnätsplan för Växjö år 1912 ur Boverkets skrift från 2019 Konsten att bygga en stad – svenska stadsplaner genom seklerna, s. 29.

Längs stråken blir det värdeskapande att etablera verksamheter.
Foto: Adeline Ekegårdh och Per Lagheim.
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5.5 Gaturum

Trädplanterad gata med handel i bottenvåningarna. Centralvägen, Upplands Väsby.
Foto: Adeline Ekegårdh

Gång- och cykeltrafik och god framkomlighet för
kollektivtrafik ska vara norm. Alla ska kunna röra
sig fritt, tryggt och säkert i gaturummet särskilt barn,
unga och äldre. I transportplanen ges riktlinjer för
hur gaturummet formas med detta som utgångspunkt.
Avsikten är att gaturum i nya detaljplaner, och även
äldre gaturum, då de byggs om, ska anpassas till dessa
riktlinjer. Riktlinjerna, formulerade i sk mobilitetssektioner och principen för transportnätets uppbyggnad,
lägger en grund. I varje detaljplan kan projektet utifrån
detta välja utformning för gaturummen.
Plats för att mötas. Gatorna – som del av stadens
sammanhängande stråk och transportnät – är en viktig
del i kommunens gemensamma ”vardagsrum”. Det
ställer krav på både allmän platsmark och kvartersmarkens utformning om det finns sk förgårdsmark vid
husen.
Gatans möblering ska stödja gatans funktion. Det
kan handla om trafikuppgiften, mötesplats, dagvattenhantering eller plats för rekreation och lek. En del
i uppgiften kan vara att med konstnärlig utsmyckning
(se avsnitt 5.7) ge upplevelse och skönhetsvärden.
Husens bottenvåningar ska med innehåll och
utformning stödja trygghet och trevnad i gaturummet.
I definierade lägen ska bjälklagsavståndet vara 3,5
meter mellan bottenvåning och våning ett. Det ger
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plats för verksamheter. Då kan såväl bostäder som
verksamheter få plats. Även verksamheter som kräver
omfattande installationer. Detta ger flexibilitet i stadens framtida innehåll. Bottenvåningen kan användas
flexibelt, för allt från pizzeria till cykelverkstad, förskola eller föreningslokal, tvättstuga och bostad.
Husens fasader ska bidra till trygghet och trevnad.
De bildar gaturummets väggar. En väl markerad port
eller portik eller en glugg mellan husen ger extra liv
till gatan. Mot gatan kan det vara bra att tänka utformning i steg; från gatans offentliga zon (allmän platsmark) via förgårdsmarken (kvartersmark) den halvprivata zonen till det privata livet inne i huset.
Fönster och balkonger ska placeras så att man kan
få ögonkontakt mellan livet på gatan och boende
och verksamma i huset. Detta ökar den upplevda
tryggheten på gatan. Samtidigt ska fönsterplacering
i bottenvåning vara sådan att bostaden blir privat i
förhållande till inblickar från gatan.
Belysning är viktigt både för trygghet och orienterbarhet. Gatan ska ha en god allmänbelysning. Men
punktbelysning är lika viktigt för helhetsupplevelsen.
Det kan vara belysning av port och entré, träden,
konstverket eller skyltfönstret. I projekteringen av gaturummet är det viktigt att tänka denna helhet av ljuspunkter och allmän belysning. Samtidigt ska hänsyn
tas så att belysningen inte stör närboende människor
eller natur.

5.6 Det gröna rummet

Den gröna vägen genom staden. Vy mot parken från gångstråket. Utdrag
från gestaltningsprogram Lötängen. Illustration Archus Arkitektur

Grönskan ska finnas med i alla delar av stadsrummet. Knivsta kan ges en unik karaktär i mötet med
landsbygden och naturens grönska. En grön småstad.
I stadens yttre zon, mot landsbygden, kan Knivsta
forma en stadsbygd, med särskilt stort inslag av det
gröna – såväl naturmark som odlingsbygd. Här kan
också finnas plats för stadslivets behov av gröna rum
för kunskap om natur och odling. Kommunen har för
avsikt att tillsammans med aktiv forskning och utveckling hitta denna egna ”gröna väg”.
Man ska kunna välja den gröna vägen genom staden. Det ska vara lätt att ta sig till de gröna rummen
från alla delar av staden. Gröna stråk ska knyta ihop
kvarter och stadsdelar. De gröna stråken och platserna är en del av kommunens gemensamma allmänna
platser.
Det gröna ska fogas in på rätt plats, med rätt
storlek och med rätt funktion. Viktigt att tänka på är
att grönskan och de gröna ytorna också är viktiga för
stadens ekosystemtjänster. Lågpunkter och höjd-ryggar är ofta lämpliga för grönska med hänsyn till
dagvatten. Beroende på läge kan de vara allt från den
lilla fickparken till den stora stadsparken. För vissa
parker och små friytor kan det vara bra att tänka multifunk-tionellt – parken och de små friytorna har flera
funktioner; tex vila och rekreation, sport och lek, olika

typer av spontanidrott och kanske även utegym. Vid
planering av multifunktionella grönytor måste krav på
yta och risk för slitage beaktas. Läs mer i kommunens
Grönstrukturplan.
Stadsgator i de centrala delarna av staden ska vara
grönskande med träd och buskplanteringar. Allt
ifrån gröna slingor för promenad och löpträning till
alléplanteringar eller förgårdsmark (kvartersmark)
med planteringar, eventuellt omväxlande med uteplatser till husen.
Barnens behov av ytor för lek och oplanerad
vildhet ska tillgodoses. Barn dras till det oplanerade.
Det väcker deras upptäckarlust. Man kan med rätta
prata om ett ”barnperspektiv på tillvaron”. Genom att
spara tillräckligt stora ytor med ursprunglig grönska i
stadens gröna nätverk kan vi nå detta.
Gårdarna ska formas med maximalt fokus på
grönska för biologisk mångfald med plats för vila,
möten och lek i grön miljö (se även avsnitt 6.6).
Gårdar på bjälklag ska vara sällsynta undantag för att
istället kunna ge maximalt goda växtbetingelser för
större träd! Om bjälklag måste finnas under gården ska
de kunna bära ett jorddjup på minst 80 cm. Parkering
ska ske i stadsdelsvisa mobilitetshubbar (se Transportplan).

Stadens betydelse för folkhälsan. Möjlighet till fritid, rekreation och god folkhälsa måste finnas i staden.
Det är viktigt att ge alla samma möjlighet till fysisk aktivitet och Knivsta måste planeras därefter. Mångfunktionalitet och variation av gaturum och det gröna rummet ska möjliggöra både organiserade och spontana verksamheter och upplevelser. Gångstråk som är väl integrerade och tydligt kopplade, och utrustade
med bänkar för vila är ett exempel som skapar förutsättningar för fysisk aktivitet för alla oavsett ålder och
livssituation. Större områden för rekreation såsom fritidsområden, stadsparker och andra öppna platser som
möjliggör för organiserade aktiviteter är viktiga och måste ges utrymme för i det växande Knivsta. Se även
grönstrukturplan.
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5.7 Konst på allmän plats
Konst på allmän plats berikar stadslivet. Precis som
vi smyckar våra hem och gemensamma lokaler med
konst ger det stimulans och kvaliteter åt den gemensamma, allmänna platsen – torget, gatan, parken. Här
kan den konstnärliga gestaltningen ge samtalsämnet
eller grunden för egen tanke. Här kan finnas fullt av
aha-upplevelser tillsammans eller enskilt.
Konst tillför värden. Genom konst på allmän plats
ökar intresset för platsen. Här finns en markering både
till boende, företag och besökande; platsen är viktig
och ni är värdefulla! Platsens sociala och ekonomiska
hållbarhet stärks. Exempel från andra orter visar att en
genomtänkt strategi med konst i stadsrummet stimulerar och ger värden.

Konst kan berätta platsens historia. Då nybyggnad
ofta kräver större eller mindre förändring av platsen
kan konsten hjälpa till att stärka platsens identitet
med både samtida och historiska teman. Den samtida
konsten i staden blir land- och riktmärken, hjälper
människor att orientera sig men ger också en spegling
av samtid och blir så småningom en del av platsens
historia. Med den stadsutbyggnad som Knivsta står
inför blir denna spegling av särskild vikt.
Konst kan samverka med byggnadsverk, teknik
och vegetationen. Konst kan göras till en del av en
byggnad, en teknikanläggning, lekpark eller bygga
samspel med vegetation i stadsdelen. Endast fantasin
sätter gränser.

Hur kan kommunen etablera konst på allmän plats?
För stadsdelen, där man vill att konsten ska vara en del av gestaltning och uttryck, tar kommunen fram ett
konstprogram (jfr konstprogram för kommunala byggnader) och utifrån det görs en allmän offentlig utlysning. Konstnärer kan anmäla intresse. Former för hur urval görs har kommunen etablerat i sitt arbete med
konstprogram för byggnader. Finansiering kan ske genom kommunala anslag och/eller genom procentuell
andel av det som byggherrarna betalar för marken eller procentuell andel av exploateringsavtal (då kommunen inte äger marken). I det fall byggherren vill pröva att etablera konst på egen kvartersmark eller byggnad
kan kommunen, utifrån områdets konstprogram, agera rådgivare och stöd.

Konstverket ”Halvlek” utanför CIK, Knivsta. Foto: Adeline Ekegårdh.
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5.8 Variation
Varför ska staden vara varierad? Variation, blandning och liv är en del av stadens karaktär. Hur når vi variation? Sällan genom att påbjuda den. Ofta genom att ge frihet – att tillåta olikhet. Tex i variation av arkitekturstil
bostadstyper och upplåtelseformer. Det ger också blandning av människor och livsstilar – en grund för upplevd
trygghet.
Om man analyserar områden som är omtyckta
visar det sig ofta att det är en variation på ett tema.
Jämför gärna med ett musikstycke! Gemensamt tema
med variation kan vara;
• Placering på tomt i förhållande till gaturum - men
något hus kan få avvika från helheten!
• Förhållande till terräng – ger i sig en variation
om man låter husens placering berätta om den
ursprungliga terrängen!
• Höjd – men något hus kan få markera gatukorsningen eller viktig plats och sticka upp en extra
våning eller två
• Takutformning – gemensam takvinkel men skillnad med takkupor, fronton och indragen takvåning
• Fasadutformning – alltid markerad sockel men
skillnad i detaljer; burspråk, balkonger, fönster,
portar
• Husens material och färgpalett (flera avstämda
färger) samma material eller avstämd blandning

För verksamhetsområden handlar variation om att
bryta ner skalan. Industri- logistik och kontorslokaler
är ofta stora byggnader. Ett område med flera sådan
blir lätt monotont och tråkigt. Här krävs särskild uppmärksamhet på att dela upp volymer och variera den
stora skalan.
Tänkt efter före – välj principerna för områdets
gestaltning tidigt i planprocessen. Variation är inte
något man slänger in sent i stadsbyggnadsprocessen.
Kommunen ska redan i planbeskedet ha en uppfattning om ramen för områdets karaktär och därmed
gestaltning. Sedan är det en uppgift att tillsammans
med byggherrar hitta exakt tema och variation. Processen, där plan och avtal är grunden, kan formas så
att bygglovet blir en check på att byggherren följer det
avtal och den plan man formats tillsammans. Kommunen har planmonopolet och kan ställa avtalskrav.

Variation - fasadformer, torg och liten park. Utdrag från gestaltningsprogram Kv. Segerdal. Illustration Kod Arkitekter
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6. Arkitekturpolicy inom stadsbyggnadsprincipernas ram
Stadsbyggnadsprinciperna bildar ramen för hur den enskilda byggnaden och anläggningen fogas in i helheten.
Detta oavsett om det handlar om flerbostadshuset, villan, kontorshuset, mobilitetshuset, kiosken, teknikbyggnaden
eller byggnader inom ett verksamhetsområde. Utformningen av byggnaden, och stadsdelen, in i minsta detalj, har
ett symbolvärde – ni som bor och verkar här är värda en god miljö!
Även denna del – arkitekturpolicyn - ska användas som stöd i detaljplanearbetet, som inspiration och bilaga i
avtalsskrivande med byggherre och fastighetsägare och som stöd i bygglovskedet. Men här är byggherrens eller
fastighetsägarens frihet större – därför en policy. Genom denna frihet – inom en ram – kan byggnaderna berätta
utbyggnadens historia.
Kommunens egna byggnader är särskilt viktiga. Kommunen ska genom hög klass med hållbar arkitektur
vara förebild för övriga byggnader i kommunen.

6.1 Fasader
Fasadernas utformning ger gatan liv. Fasaden kan
berätta om husets innehåll. Hur nära husen står intill
gatan avgör samspelet mellan gatan och huset.
Uppdelning av fasaden i flera delar, gärna vertikalt,
ger upplevelser i gaturummet. Fönster, burspråk och
balkonger kan dela in fasaden. Detaljer, material och
färg kan hjälpa till.
Att husets sockel är tydlig och artikulerad ger
trygghet. Huset står stadigt. Materialvalet för sockeln
är då viktigt. Om bottenvåningen rymmer bostäder
ska sockeln också höja bottenvåningens bjälklag över
inblickshöjd från gatan. Om bottenvåningen, flexibelt
ska kunna användas för bostäder eller verksamheter
krävs särskild hänsyn till hur mötet med gaturummet
formas– förgårdsmark, alternativa lösningar inne i
huset för bostäder eller verksamheter, eller bostadens
disponering kan vara lösningen.
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Fasader och materialval av byggnationen på Apoteksvägen. Utdrag
från gestaltningsprogram Segerdal. Illustration Kod Arkitekt

Gärna verksamheter i bottenvåningen! Gatulivet får
stöd. Det finns undersökningar som visar att blandningen bostäder – verksamheter, ger social trygghet.
Verksamheter är inte bara handel utan även små kontor, lättare verkstäder, liksom bostadsanknutna verksamheter, tex samlingslokaler, tvättstugor, varuutlämningsrum eller cykelverkstad. Cykelrum ska placeras
med god access till gatunivå och port i enlighet med
kommunens transportplan. Möjligheter till verksamheter i bottenvåningen kräver större bjälklagsavstånd
(3,5 meter).
Utvändiga installationer och anordningar ska ges
en enhetlig gestaltning i bästa möjliga samverkan
med fasaden.

Huset berättar var man går in och förmedlar kontakten med gården, Optimusvägen, Upplands Väsby. Foto: Per Lagheim

Taklandskap i Knivsta. Foto: Adeline Ekegårdh

6.2 Entréer

6.3 Tak

Porten, entrén eller dörren är det tydligaste mötet mellan husets inne och gatans ute.
Här känner man sig välkommen eller förvirrad, eller i
värsta fall ovälkommen.

Taket kan vara sadeltak, valmat tak, brutet tak (även
kallat mansard tak), pulpettak eller platt tak. För tak
som inte är platta blir takvinkeln betydelsefull för
takets utseende. Från den närliggande gatan ser man
oftast bara husets höjd som fasadhöjden. På längre
avstånd ser man taklandskapet. Uppe i husen kan
taklandskapet vara intressant att titta ut över. För
områdets samlade gestaltning, ur detta perspektiv, blir
fasadhöjd, nockhöjd (takets högsta punkt) och takvinkeln viktiga.

Entrén ska vara tydlig och lätt att hitta. Därför
måste hela fasaden medverka och berätta; var går jag
in i huset? Detta kan nås genom fasadens uppbyggnad genom tex trapphusfönster i hela hushöjden eller
markerat burspråk över porten. Stora skyltar med
gatunummer blir lätt nödlösningar när fasaden inte ger
denna tydlighet. På samma sätt bör gatan formas så
att den säger samma sak. Där man går in i huset finns
angöringsplatser och tex cykelställ.
Entrén ska vara välkomnande. Genom detaljer,
materialval och belysning kan entrén göras extra
välkomnande för den nyanlände. Konst på fasad eller i
trapphus markerar omsorg.
Tillgänglighet för funktionshindrade är krav men
ska också vara en integrerad del av hur entrén formas,
liksom platsen framför och innanför.
Entréer bör utföras så att de är tillgängliga från
både gård och gata. Visuell kontakt mellan gården
och gatan ger orienterbarhet och trevnad både på gården och i gaturummet.
Säkerhet och trygghet kräver att entréer till sophantering- och återvinningsrum samt garagenedfarter också formas noga. Placering i fasaden ska
vara tydlig, funktionell och samordnad med fasadens
helhet.

Takets form kan visa husets trygghet. Många menar
att tak med takvinkel (sadeltak, valmat tak eller brutet
tak) signalerar ”skydd till husets invånare”. Det kan
vara en känsla – som av ett par kupade händer skyddas
huset! Åtminstone har det ur underhållssynpunkt visat
sig att hus med ordentligt takfall mår bättre och kräver
mindre underhåll.
Samordnad takutformning med inriktning på sadeltak ger stabilitet och lugn. Det är välgörande för
ett område att ha ett taklandskap med samma takvinklar och uttryck för taken. I detaljplaner har kommunen
för avsikt att ange karaktären för taken med inriktning på framförallt sadeltak. Samtidigt kan även här
variation och avbrott vara välgörande (se avsnitt 5.8).
Indragen takvåning, takkupor och fronton kan påverka
taklandskapet och ge liv och avbrott i en gemensam
grundstruktur.
Arbeta in tekniktillägg på tak i takets grundstruktur. Ventilationsanläggningar, master, hissrum, solfångare/solceller och andra tillägg på taket ska i största
möjliga utsträckning arbetas in i takets grundstruktur.
Förebild kan vara hur skorstenar hjälper till att visa
takets indelning och husets helhet.
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6.4 Material, detaljer och färg
Materialval med låg miljöpåverkan, enligt en livscykelanalys, är bra. Men det är viktigt att komma ihåg att
livscykelanalyser inte alltid är fullständiga. Ny kunskap kommer hela tiden. Vi är nog ännu i början av att
kunna väga in alla aspekter för ett materials livscykel
och miljöpåverkan Hur huset är byggt och med vilken
noggrannhet påverkar också.
Material som håller länge och åldras vackert medverkar till att byggnaden och området får ett uttryck
som är tidståligt. Detta gäller såväl byggnadens grundstomme, fasadmaterial som detaljer i snickerier och
utsmyckning.

Gärna gröna tak, tak med växtlighet. De hjälper till
i dagvattenhantering och gynnar biologisk mångfald
och blir en del i gestaltningen.
Nya material och ny teknik kan ge värdefulla tillskott, inte minst vad gäller hållbarhet, men bör vara
föremål för extra analys vad gäller hållfasthet, gestaltning och livscykel. Exempel kan vara tak och fasadmaterial med inbyggda solceller.
Samordnad färgsättning utifrån ett färgsättningsprogram med gemensamt tema för kvarteret är välkommet. Varma färger skall prioriteras.

Fasader med olika material och form. Utdrag från gestaltningsprogram Segerdal. Inspirationsbild av Hemmesta Centrum. Illustration Kod
Arkitekter.
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6.5 Skyltar
Skyltar är en del av stadslivet. Vägmärken och olika informationsskyltar är ett ansvar för kommunen
respektive trafikverket. Trafikverket har riktlinjer för
skyltars placering utifrån väglagen och vägmärkesförordningen med särskilt fokus på trafiksäkerhet, orienterbarhet och tydlighet. Skyltar och sk ljusanordning
kräver också bygglov vilket är kommunens ansvar.
Skyltar och ljusanordningar får inte vara störande
för människor genom tex ljuseffekter, storlek och
placering.
Fasadskyltar bör underordnas och anpassas till
byggnadernas arkitektur och volym. Skyltar ska
samverka med byggnadens ordning och uttryck. Skyltens formgivning, färgsättning och eventuella ljuseffekter är betydelsefullt i detta samspel.
Affischpelare och andra fristående skyltar ska också anpassas till den omgivande staden. Det gäller
såväl byggnader som gaturum, torg eller park beroende på placering av skylten.
För delar av staden kan ett skyltprogram upprättas. Det kan underlätta för den som söker bygglov för
en skylt och ge en bra samordning av olika skyltar.
Längs tex en gata med flera verksamheter kan det vara
värdefullt att nå samordning.

Skyltar i gatumiljö, Centralvägen, Upplands Väsby.
Foto: Adeline Ekegårdh

Skyltad gavel, Forsbyvägen, Knivsta. Foto: Per Lagheim
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6.6 Gårdar och mark
Gården är kvarterets gemensamma uterum. Här möts
de närmaste grannarna. Här kan finnas plats för kompletterande funktioner till bostaden som tex lekplats,
fikabänk och grill, odlingsdel, cykelförråd, grovsoprum, tvättstuga och gemensamhetslokal.
Forma gården i delarna privat, halvprivat och offentlig del. Privat - tex ”vår familjs avskilda uteplats/
balkong”. Halvprivat - ”vi när-grannar kan ha koll
på våra yngsta i sandlådan utanför våra uteplatser”.
Offentlig del - ”här brukar alla runt gården samlas för
midsommarfirande”.
Gårdens ska rymma plats för alla boendes nära
uteaktivitet. Det betyder lek och samvaro för unga
och vuxna lika väl som ro och avskildhet. Gården kan
ha särskilt värde ur bullersynpunkt om kvarteret har en
mera bullerutsatt utsida. Beroende på kvarterets läge
och storlek liksom eventuella verksamheter i bottenvåningen kan en del av gården formas för kontakt med

gatan – för det mera stillsamma kaféet, liten förskola
eller motsvarande.
Stor andel grönska är ett givet inslag på gården! I
en tätare stad blir gårdarna en viktig del av ekosystemet, med plats för såväl större träd, mycket örter som
dagvattenhantering (se även avsnitt 5.6)
Håll bilarna borta från gården och under gården!
Markparkering på kvartersmark bör undvikas. Underbyggda gårdar bör undvikas för att kunna ge bra
växtmiljö för träd. Därför är utgångspunkten när Knivsta utvecklas att samla all parkering till gemensamma
parkeringsanläggningar i sk mobili-tetshubbar. Om
parkeringsytor ändå måste anläggas på kvartersmark
– särskilt i kvarter med stort inslag av verksamheter –
forma parkeringsytorna med stor omsorg. Ytorna kan
avgränsas med träd och planteringar och beläggningen
ska vara genomsläpplig för dagvattenhantering.

Stor andel grönska är ett givet inslag på gården. I en tätare stad blir gårdarna en viktig del av ekosystemet Foto: Maire-Louise Lagheim

Konst och lekplats. Foto: Adeline Ekegårdh
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Inspirationsbild av dagvattenhantering på bostadsgård.
Foto: Adeline Ekegårdh

6.7 Belysning
Vi bor i ett land där en stor del av året är mörkt. Belysning och hur ljussättningen formas blir därför viktigt
för säkerhet och trygghet.
Samordning av ljussättning inom fastigheten,
allmän platsmark och andra fastigheter krävs.
Det enskilda huset kan bidra till belysning på allmän
platsmark dvs gata, torg eller park. Se även avsnitt 5.5.
Tydliga trapphusfönster och väl upplysta entréer ger
trygghet även åt gatan, under den mörka tiden. Fönster
som är upplysta i verksamhetslokaler i bottenvåningen, tex skyltfönster, bidrar också.
God belysning ska finnas för en trygg miljö under dygnets alla timmar samordnad med gårdens
funktioner. På gården kan belysningen formas efter
uppdelningen; privat, halvprivat och offentlig del med
punktbelysning och i vissa delar en allmän belysning.
Samordning med gårdens olika funktioner är viktig.
Belysningsanordningar ska vara välriktade och avbländande. Hänsyn ska tas till risken att belysningen
stör närboende människor eller natur.

Gatubelysning med bra ljuskälla men också konst på allmän plats.
Berättar platsens historia. Mässingslampor av den typen tillverkades i fabriken som låg där bostadshusen nu är byggda. Optimusvägen Upplands Väsby. Foto: Adeline Ekegårdh
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6.8 Teknikbyggnader
Teknikbyggnader som tex transformatorstationer,
pumpstationer, publika toaletter, grovsoprum eller
återvinningscentraler kan placeras både på allmän
platsmark eller kvartersmark. Ofta finns kravet att de
ska vara lätt tillgängliga för service och underhåll.
Ägare kan vara el-distributör, va-distributör, trafikverket, kommunen eller regionen liksom privata fastighetsbolag. Funktionerna i teknikbyggnaderna kan
också fogas in i andra byggnader.
De går att forma snyggt som fristående byggnader!
Om de placeras till exempel i anslutning till en park
kan man använda grönska, spalje med växtlighet eller
liknande för att avgränsa och dölja. Som fristående hus
(tex grovsoprum eller publik toalett) som ska vara lätta
att hitta, går det att välja ett uttryck som genom fasadmaterial och tak anpassas till omgivningen. Byggnaderna kan också användas för att avgränsa olika delar
av gården, torget eller parken. Ibland kan innehållet ge
inspiration till byggnadens uttryck.

Transformatorbyggnad i bostadsområde. Husform som ansluter till
områdets övriga byggnader. Foto: Per Lagheim

Se till att sköta byggnaderna! Teknikbyggnader
blir lätt lämnade ensamma och utsatta för tex klotter.
Genom en i grunden väl formad byggnad och återkommande rondering, kombinerad med aktiv klottersanering, kan detta motverkas.

Tydlig offentlig toalett, Boulognerskogen, Gävle. Foto: Per Lagheim

7. Drift, skötsel och underhåll
En väl formad stadsmiljö kan förfalla. För att motverka detta krävs genomtänkt drift, skötsel och underhåll
av såväl byggnader som gator, parker och torg.
Tänk igenom drift, skötsel och underhåll redan
under projektering och utbyggnad. Det ställer krav
på tex val av material och att snöplogen inte kör sönder planteringar eller att belysningsarmaturen är lätt
att serva. Därtill att skötsel och underhåll inte blir för
dyrt. En äng är tex ofta både vackrare och billigare att
sköta än monokulturen gräsmatta. En gångtunnel med
tex relief på vägen i konstnärlig form (gärna framtagen
i samverkan med ungdomar!) är svårare att klottra på –
både fysiskt och emotionellt!
Kommunen ska gå före med gott exempel. Se till att
tex skolor, skolgårdar, parker, allmän belysning och
gatumark sköts och underhålls.
Då kan kommunen ställa krav på andra fastighetsoch anläggningsägare att sköta sina fastigheter, hus
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och anläggningar. Kommunen kan se till att forma en
samverkan med tex trafikverket, regionen, större handelsföretag och fastighetsägare liksom bostadsrättsföretag. Exempel på gemensamt agerande kan vara
gemensam klottersaneringspolicy.
Verksamhetsområden kan kräva särskild uppmärksamhet. Å ena sidan måste man ha förståelse för
att här finns behov av upplag och uppställning med
ibland tillfällig karaktär. Byggnader och anläggningar
kan behöva ha en tuffare och råare karaktär. Å andra
sidan är det rätt små åtgärder som ger området ett lyft;
väl placerad och underhållen vegetation, ordning och
reda på uteytor, plats för vila och rast samt byggnader
som har fått rätt underhåll.
I plan- och bygglagen ställs krav på att tomter ska
hållas i vårdat skick (11 kap 5§). Detta för att begränsa risken för olycksfall och ”betydande olägenhet för
omgivningen”. Paragrafen gäller för såväl bostadsfastigheter som verksamhetsfastigheter och allmän plats.

8. Källor och litteraturtips
1. Styrdokument och motsvarande i Knivsta kommun som hjälper till att forma en vacker stadsbygd.
Dagvattenstrategi
Friytenorm
Grönstrukturplan
Knivsta konstprogram
Kulturmiljöprogram
Lokalt åtgärdsprogram Knivstaån
Strategi för Knivsta kommun skog- och naturmark
Trafikstrategi och transportplan
2. I arbetet har också – i tillämpliga delar - hämtats inspiration och exempel från pågående eller nyligen
genomförda detaljplanearbeten i Knivsta. tex Alsike nord etapp 2, Ar, Centrala Ängby, Lilla Brännkärr,
Lötängen och Segerdal.
3. Litteratur som mer eller mindre varit underlag för de olika avsnitten
1, Att bygga ett land, 1900-talets svenska arkitektur, redaktör Claes Caldenby mfl, Arkitektur-museet och 		
byggforskningsrådet 1998.
2. Arkitektur för livet – om nutidens arkitektur mellan dåtid och framtid, Louise Nyström, 2006.
3. Byer för mennesker, Jan Gehl 2010
4. Den amerikanska storstadens liv och förfall, Jane Jacobs 1961
5. Funktionell täthet – nya FOMA manualen. Per G Berg mfl, Institutionen för Stad och Land, SLU 2017.
6. Elva hus, reflektioner över arkitekturen, Gert Wingårdh
7. Livet mellem husene, Jan Gehl 1971
8. Kajer mot det gröna – handbok för ett nödvändigt paradigmskifte i vår stadsplanering, Järfälla kommun 		
och delegationen för hållbara städer, redaktör Torbjörn Einarsson, 2016.
9. Knivsta – Alsike. Förslag till målbild med fördjupning Västra Knivsta (programskiss), Knivsta kom			
mun 2019.
10. Knivsta kommuns översiktsplan 2017
11. Konsten att bygga en stad – svenska stadsplaner genom seklerna. Boverket 2019
12. Kultur, turism och stadsattraktivitet. Kultur som attraktion och värdeskapare, Göran Cars 2006, forsk		
ningsrapport, KTH
13. Parkkaraktärer – ett verktyg för planering och gestaltning, Helena Nordh, Ulrika Stigsdotter och Patrik
Grahn
14. Plan och bygglagen, SFS 2010:900 med tillägg och ändringar.
15. Politik för gestaltad livsmiljö, Ku18:05, Kulturdepartementet och Regeringskansliet, 2018.
16. Program för konstnärlig gestaltning i Knivsta kommun, 2018
17. Skyltar och plakat, lagar och allmänna råd om uppsättning och placering av utomhusreklam.1989
18. Stadens ansikten - Arkitektur i Stockholm under fem årtionden, Hervor von Arndt mfl 1980,
19. Stadens form. Samhällsmönster och teknikens betydelse för städernas utveckling. Janos Kleineisel 			
1971.
20. Stadsbyggnad, Camillo Sitte, 1909.
21. Svensk bostadsmiljö, upplevd och kommenterad, Tage Klingberg mfl 1975.
22. Trettiofyra goda exempel på hållbart byggande, ByggaBoDialogen, Boverket 2009
23. Vad är arkitektur och 100 andra jätteviktiga frågor, Rasmus Waern och Gert Wingårdh 2013.
24. Vardagens arkitektur. Vem bestämmer din livsmiljö. Jöran Lindvall och Ann-Kristin Myrman, 2001
4. Andra kommuner med arkitekturpolicy, gestaltningsprogram stadsbyggnadsprinciper, stadsmässighetsdefinition, eller motsvarande, som i större eller mindre grad gett inspiration till detta dokument (sannolikt
finns det fler!)
Göteborg, Linköping, Malmö, Nacka, Säffle, Täby, Upplands Väsby, Uppsala, Vara och Värnamo
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Nya avfallsföreskrifter för Knivsta kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar Avfallsföreskrifter för Knivsta kommun.
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
Avfallsföreskrifterna är en del av den kommunala renhållningsordningen tillsammans med
avfallsplanen. Enligt miljöbalken kap 15 § 41 ska renhållningsordningen antas av
kommunfullmäktige.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-07-29
Förslag på avfallsföreskrifter 2020-02-17
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 61, 2020-06-08
Tjänsteutlåtande från samhällsutvecklingsnämnden 2020-05-11 med bilaga (lista över
ändringar)
Arbetsutskottet instämde med tjänsteutlåtandets förslag till beslut.
Ärendet föredras av Tomas Colm, avfallsansvarig.
Beslutet ska skickas till
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2. Föreskrifterna ska gälla från och med den 16 oktober 2020.
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Ikraftträdande
Dessa föreskrifter träder i kraft den 2020-10-16 då föreskrifter för avfallshantering för Knivsta kommun beslutade 2015-10-20 upphör att gälla.

Bemyndigande
1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 74-75
§§ avfallsförordningen (2011:927) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för avfallshantering i Knivsta kommun.

Inledande bestämmelser
Kommunens ansvar för avfallshantering, tillsyn och information
2 § Den avfallsansvariga nämnden har verksamhetsansvar, enligt 15 kap 20
§ Miljöbalken, för hanteringen av hushållsavfall i kommunen, med särskilt
ansvar för att hushållsavfall som utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning. Hantering av det avfall som omfattas
av kommunens ansvar utförs av kommunens avfallsorganisation och upphandlade entreprenörer.
3 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt
föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken utförs av den tillsynsansvariga nämnden.
4 § Kommunens avfallsorganisation informerar hushållen om krav och hantering avseende förpackningar, tidningar/returpapper och elavfall i enlighet
med gällande producentansvar.

Fastighetsinnehavares och nyttjanderättshavares ansvar
5 § Fastighetsinnehavare är ansvarig gentemot kommunen för hantering av
avfall som uppkommer eller av andra skäl förekommer inom fastigheten och
för att dessa föreskrifter följs.
Vad som stadgas i dessa föreskrifter gällande fastighetsinnehavares ansvar ska
i samma utsträckning gälla nyttjanderättshavare.
6 § Ändring av ägandeförhållanden eller annan ändring som berör avfallshanteringen ska utan dröjsmål anmälas till kommunens avfallsorganisation.
7 § Fastighetsinnehavare är skyldig att i behövlig omfattning informera den
eller dem som bor på eller är verksamma inom fastigheten om gällande regler
för avfallshantering.
8 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och bortskaf-
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fande av avfall som utförs genom kommunens försorg och i enlighet med avfallstaxa som kommunen har antagit med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken.

Sortering, emballering och överlämning av hushållsavfall
Sortering av avfall
9 § Fastighetsinnehavare ska sortera ut avfallsslag enligt bilaga 2 och
hålla det skilt från annat hushållsavfall.
10 § Fastighetsinnehavare ska säkerhetsställa möjligheter att sortera ut och
hålla åtskilda de avfallsfraktioner som ska sorteras ut enligt
bilaga 2.
11 § Verksamheter, där det inte uppstår matavfall och där mängden restavfall
ryms inom abonnemanget 140 liters kärl, undantas från krav på att lämna
matavfall i separat behållare utan krav på ansökan om undantag.
I sådan livsmedelsanläggning som avses i livsmedelslagen och där livsmedel
tillhandahålls konsumenter, kunder, elever, patienter eller liknande, ska
matavfall alltid sorteras ut.

Emballering och vikt
12 § Fastighetsinnehavare samt hushåll och verksamheter har ansvar för
att emballera och överlämna avfall enligt bilaga 2. Avfall ska vara väl emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller olägenhet för människors
hälsa eller miljön inte uppkommer.
13 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren och utrymmet är avsedd.
Behållare får inte fyllas mer än att den kan stängas helt. Den får inte heller
vara så tung att det kan bli svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav
inte kan tillgodoses. Mer information om dragmotstånd och maxvikter för
behållare ges av kommunens avfallsorganisation.
Avfall som samlas in i behållare får inte packas så hårt att det blir svårt att
tömma den.
14 § Fastighetsinnehavare med en- och tvåbostadshus eller fritidshus med
egna abonnemang och som tillfälligt har för mycket restavfall kan använda
extra säck, mot avgift, som ställs ut bredvid ordinarie behållare. Hämtning
sker i samband med nästkommande ordinarie hämtningstillfälle.
Fastighetsinnehavare med flerbostadshus, gemensamhetslösning eller verksamhet och som tillfälligt har för mycket restavfall kan beställa extra tömning av ordinarie behållare, mot avgift.
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Skyldighet att överlämna hushållsavfall
15 § Hushållsavfall under kommunens ansvar ska lämnas till kommunens insamlingssystem om inte annat sägs i dessa föreskrifter.
Utsorterade avfallsslag hämtas vid fastigheten, vid överenskommen eller anvisad plats enligt § 39 eller lämnas på plats som anvisas i
bilaga 2.
Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår. Hämtningsintervallet, storlek och antal
behållare ska motsvara behovet av borttransport av hushållsavfall från fastigheten.
Fastighetsägare eller verksamhetsutövare får beställa hämtning av fett från
fettavskiljare från annan utförare än kommunen.

Anskaffande, ägande och skötsel av behållare, anordning och anläggning
Anskaffande och ägande
16 § I kommunen får endast de behållare användas som anges i avfallstaxan
och som kan tömmas med de insamlingsfordon som används i kommunens
insamlingssystem.
17 § Fastighetsinnehavaren ska beställa de behållare, enligt 16 §, och det
hämtningsintervall, enligt 49 §, som motsvarar fastighetens behov, i sådan utsträckning att bestämmelser om sortering, fyllnadsgrad och vikt följs.
Om avfallsmängden som uppstår på fastigheten inte ryms i behållare med befintligt abonnemang får avfallsansvarig nämnd besluta om ändringar av antal
behållare, storlek på behållare eller intervall för hämtning.
18 § Kärl och andra behållare som tillhandahålls av kommunens avfallsorganisation ägs också av kommunen. Övriga behållare anskaffas och ägs av fastighetsinnehavaren eller av entreprenören.
Små avloppsanläggningar och fettavskiljare anskaffas, ägs och installeras av
fastighetsinnehavaren.
Andra behållare och anordningar för avfallshantering ska godkännas av kommunens avfallsorganisation innan installation. Fastighetsinnehavare ansvarar
för och bekostar sådana installationer.

Skötsel och tillsyn
19 § Behållare, anläggningar, anordningar och utrymmen för avfallshantering
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ska underhållas och ges regelbunden service. Det är viktigt för att kraven på
god arbetsmiljö ska uppfyllas och för att risken för skada eller olycksfall ska minimeras. Det är även viktigt för att undvika buller, lukt och skadedjur.
20 § Fastighetsinnehavaren ansvarar för, och bekostar, underhåll och service
för anläggningar, anordningar och utrymmen för avfallshanteringen inom fastigheten.
Fastighetsinnehavaren ansvarar för underhåll och service av alla behållare
som fastighetsinnehavaren själv äger, eller hyr från annan än kommunens avfallsorganisation.
Fastighetsinnehavaren ansvarar för att anläggningar för små avlopp och fettavskiljare sköts och att åtgärder vidtas, så att anläggningen uppfyller kraven
på funktion och säkerhet. Vid ändrade omständigheter behöver det skriftligt
redovisas till tillsynsansvarig nämnd.
21 § Fastighetsinnehavaren är ansvarig för rengöring, åtgärder vid nedskräpning och tillsyn av samtliga behållare i avfallsutrymmen, eller vid annan plats
där behållare som hör till fastigheten står. Missköts rengöringen, och fastighetsinnehavaren inte heller rengör efter att ha fått en uppmaning, får kommunens avfallsorganisation rengöra behållaren. Det sker på fastighetsinnehavarens bekostnad till självkostnadspris eller en avgift som bestäms av avfallstaxan.
22 § När kommunens avfallsorganisation ska utföra underhåll eller byte av
behållare ska dessa vara tillgängliga.
23 § På behållare som är märkta för identifiering, får markeringarna eller utrustning för elektronisk avläsning inte tas bort, förstöras eller göras oläsliga.

Ny- och ombyggnation, installation och anläggande
Planering
24 § Vid ny- och ombyggnation ska bygglovshandläggare, tillsynsmyndigheten och kommunens avfallsorganisation kontaktas tidigt i planeringsskedet
för samråd om placering och utformning.
Det är särskilt viktigt vid ny- och ombyggnation av, eller som påverkar:
 Avfallsutrymme, miljöhus och liknande
 Gemensam avfallslösning för flera fastigheter
 Små avloppsanläggningar, fettavskiljare, tank för mat- och fettavfall,
eller dylikt
I det fall det berör det kommunala avloppsnätet ska också VA-organisationen
underrättas.
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Vid utformning och placering av avfallsutrymme, anläggning eller behållare
ska hänsyn tas till vad som utgör en god arbetsmiljö vid hämtning av avfall.
Platsen där hämtningsfordonet stannar ska anpassas till den typ av behållare
som ska hanteras på platsen, eller vilken anläggning som ska tömmas, samt
storleken på hämtningsfordonet.
Bestämmelser som särskilt ska tas hänsyn till är:
 9-11 §§ om sortering
 16-18 §§ om anskaffande och ägande av anläggning och behållare
 25-30 §§ om anläggning och installation
 32-37 §§ om åtgärder inför hämtning
 39-41 §§ om hämtningsplats och dragväg
 44-47 §§ om transportvägar
Ytterligare riktlinjer finns i Avfall Sveriges ”Handbok om avfallsutrymme”,
www.avfallsverige.se.

Avfallsutrymmen
25 § Avfallsutrymme ska svara mot fastighetens behov av förvaring, källsortering och borttransport. Avfallsutrymmen ska vara väl tilltagna, med marginal
för eventuella förändringar i hur fastigheten används samt förändrade krav på
sortering.
Följande gäller vid dimensionering av avfallsutrymme för mat- och restavfall:


Flerbostadshus eller verksamhet ska vara dimensionerat för minst en
veckas avfallsmängd.



En- och tvåbostadshus ska vara dimensionerat för minst två veckors
avfallsmängd.

När kärl används ska det finnas tillräckligt med plats runt varje kärl för att
kunna hantera dessa. Den fria gången mellan rader av kärl ska vara minst 1,5
meter och avståndet mellan varje kärl minst 6 cm på vardera sida.
26 § Avfallsutrymmen ska placeras och utformas så att risken för skada och
olycka begränsas, både för den som ska lämna och hämta avfall.
Avfallsutrymmen får inte placeras så att avfall måste transporteras genom utrymmen där livsmedel hanteras.
Vid nybyggnation ska dragväg för kärl mellan avfallsutrymmet och platsen
där hämtningsfordonet stannar vara högst 10 meter om det inte finns särskilda
skäl. Se även 40 § om avstånd mellan avfallsutrymme eller kärl och hämtningsfordon.
27 § Trappsteg och trösklar ska inte förekomma. I undantagsfall kan tröskel
vara kvar om den förses med ramp på båda sidor. Om trösklar behövs ska de
vara så låga som möjligt för att underlätta för rullstolsburna samt vid hämtning av avfall.
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Det ska finnas uppställningsanordning för dörrar som enkelt kan aktiveras.
Dörrar ska kunna öppnas inifrån utan nyckel.
God belysning ska finnas i rum för kärl och andra behållare samt utanför
avfallsutrymmen. Belysningsarmaturer ska placeras så att de inte döljs av
dörrar eller portar.
28 § Avfallsbehållare ska vara tydligt skyltade med uppgift om vilken typ av
avfall som ska läggas i respektive behållare.
Fastighetsinnehavare ansvarar för att skyltning och information är tydlig både
för avfallslämnare och hämtningspersonal.
29 § Kommunens avfallsorganisation och entreprenören ska ha tillträde till de
utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, portkoder och dylikt
ska tillhandahållas till kommunens avfallsorganisation.

Små avloppsanläggningar, anläggning med sugbart fosforfiltermaterial och fettavskiljare
30 § Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för
tömning ska inte överstiga 10 meter såvida inte särskilda skäl föreligger.
Höjdskillnaden mellan fordonets uppställningsplats och botten på anläggningen ska vara mindre än 6 meter, om inte särskilda skäl föreligger.
Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd med de säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningens beskaffenhet
och belägenhet, men enkel att öppna för den som ska tömma.
31 § Efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd avloppsanläggning, som innebär att befintlig anläggning tas ur bruk, ska sluttömning
ske. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att sluttömning utförs.

Åtgärder inför hämtning
Tömning av kärl
32 § Behållare ska placeras enligt instruktioner från kommunens avfallsorganisation så att hämtning kan ske med de fordon som används i kommunens
insamlingssystem och att hämtning underlättas.
Behållare ska placeras väl synligt senast klockan 06.00 på hämtningsdagen,
om inte annat har överenskommits med kommunens avfallsorganisation.
33 § Behållare ska vara fri från snö och is vid hämtningstillfället.
34 § Dragvägen, som kärlet eller slangen för slamtömning behöver dras av
den som utför hämtningen, ska inför hämtning hållas fri från hinder, röjas från
snö och hållas halkfri.
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35 § Transportvägen för hämtningsfordon ska inför hämtning ha fri sikt, hållas fri från hinder, såsom grenar över vägområdet, fordon som blockerar
hämtstället och liknande, samt röjas från snö och hållas halkfri.
36 § Fastighetsinnehavaren ska försluta latrinbehållare och rengöra den på utsidan innan hämtning sker.

Tömning av små avloppsanläggningar och fettavskiljare
37 § Inför tömning ska fastighetsinnehavaren förbereda anläggningen så att
tömning kan ske med det fordon som används. Slanganslutning ska ha en klokoppling av den typ som används i kommunen.
Små avloppsanläggningar och fettavskiljare ska vara lätt tillgängliga för tömning. Lock eller manlucka som öppnas manuellt får inte vara övertäckt eller
fastfruset när tömning ska ske. Lock eller manlucka får väga högst 15 kg, om
inte särskilda skäl föreligger. Om brunnen eller tanken öppnas genom att
locket kan dras åt sidan får locket väga högst 35 kg, om inte särskilda skäl föreligger.
Tydliga instruktioner som behövs i samband med tömning ska tillhandahållas
av fastighetsinnehavaren i god tid innan tömning och ska finnas tillgängliga i
direkt anslutning till anläggningen. När anläggningen är belägen utanför fastigheten ska den vara markerad med skylt som anger till vilken fastighet anläggningen tillhör.
Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda
sin anläggning från skador vid tömning.
Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart, i förekommande fall efter vattentillförsel. Efter hämtning av uttjänt filtermaterial från fosforfällor ska nytt
filtermaterial tillföras anläggningen genom fastighetsinnehavarens försorg.
38 § Vattenfasen får lämnas kvar i slamavskiljare vid tömning om
avvattningsteknik tillämpas vid tömning av avloppsanläggning.

Hämtningsplats, gemensam plats, drag- och transportvägar
Hämtningsplats och dragväg
39 § Hämtning av hushållsavfall sker:
-

vid fastighetsgräns vid väg som är farbar enligt § 44,
vid en med kommunens avfallsorganisation överenskommen plats eller
vid en av kommunen anvisad plats.
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Anvisning av plats görs av avfallsansvarig nämnd.
40 § Platsen där kärlet eller kärlen ställs upp inför hämtning ska vara belägen
så nära platsen där hämtningsfordonet stannar som möjligt. Bestämmelser om
avstånd för kärl gäller för alla avfallsslag som lämnas i kärl och som omfattas
av kommunens ansvar.
För slangdragning vid tömning av små avloppsanläggningar och fettavskiljare
gäller 30 §.
När hämtningsfordonet inte kan köras fram intill kärlet, eller avfallsutrymmet
för kärl, debiteras avgift för dragväg enligt kommunens avfallstaxa i följande
fall:


För en- och tvåbostadshus och fritidshus om avståndet överstiger 1,5
meter. Avståndet får inte överstiga 10 meter, om inte särskilda skäl föreligger.



För flerbostadshus, verksamheter samt en- och tvåbostadhus som ingår i gemensamhetslösning, om avståndet överstiger 10 meter. Avståndet får inte överstiga 30 meter, om inte särskilda skäl föreligger.

Om det finns särskilda skäl kan avfallsansvarig nämnd, efter ansökan, besluta
att avstånd får vara längre.
41 § Fastighetsinnehavaren ska se till att den väg som kärlet eller slangen för
slamtömning behöver dras av den som utför hämtningen hålls i sådant skick
att kärl/slang utan svårighet kan förflyttas. Dragvägen ska vara jämn, hårdgjord och utan trappsteg.

Gemensamma behållare och gemensamhetslösning
42 § Två eller flera fastighetsinnehavare med en- och tvåbostadshus eller fritidshus, som bor nära varandra och som har samma typ av abonnemang, får
dela ett abonnemang för fyrfackskärl och använda gemensamma avfallsbehållare under förutsättning att:
1. Ett normalt abonnemang med fyrfackskärl för en- och tvåbostadshus eller
fritidshus är tillräckligt för att samla in avfall från samtliga fastigheter
som avser att dela abonnemang.
2. Fastighetsinnehavarna delar båda fyrfackskärlen som ingår i ett abonnemang.
3. Det är högst 500 meter mellan ordinarie uppställningsplatser för behållare vid egna abonnemang.
4. Kraven om fyllnadsgrad och vikt i de här föreskrifterna uppfylls.
5. En av fastighetsinnehavarna förbinder sig att ansvara för uppställningsplatsen för behållarna.
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Beställning görs hos kommunens avfallsorganisation.
43 Fastighetsinnehavare som ingår i samfällighetsförening får använda en eller flera gemensamma avfallsbehållare under förutsättning att:
1. Bestämmelserna i dessa föreskrifter om farbar väg, fyllnadsgrad och vikt
beaktas och att olägenheter för människors hälsa eller miljö inte uppstår.
2. Samfällighetsföreningen är betalningsansvarig för avfallshanteringen.
3. Samfällighetsföreningen ansvarar för uppställningsplats för, och skötsel
av, behållare.
Beställning görs hos kommunens avfallsorganisation.

Transportvägar
44 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till den uppställningsplats som används vid hämtning, hålls i farbart skick.
Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av hushållsavfall ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar vid varje hämtningstillfälle,
för de hämtningsfordon som normalt används i hämtningsområdet.
Riktlinjer för utformning av transportväg finns i Avfall Sveriges handbok för
avfallsutrymmen, www.avfallsverige.se.
45 § Vägen ska ha en fri höjd på minst 4,5 meter. Träd och växtlighet får inte
inkräkta på den fria höjden eller på den fria bredden.
46 § Backning måste alltid kunna ske på ett betryggande sätt och endast i undantagsfall samt i samband med vändning. Backning ska särskilt undvikas intill gång- och cykelbanor, lekplatser, bostadsområden, skolor, förskolor eller
äldreboende.
47 § Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren avlämna avfallet på plats som överenskommes med kommunens avfallsorganisation eller
anvisas enligt 39 §.

Hämtningsområde och hämtningsintervall
48 § Kommunen utgör ett hämtningsområde.
49 § Avfall ska transporteras bort från fastighet så ofta att olägenhet för människor hälsa och miljön inte uppstår. Hämtning av hushållsavfall sker med de
intervall som framgår av bilaga 3.

Åtgärder om föreskrifter inte följs
50 § Fastighetsinnehavare är skyldig att rätta sig efter dessa föreskrifter och
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instruktioner från kommunens avfallsorganisation om hantering av hushållsavfall som uppkommer inom fastighet, så att kommunen kan fullgöra sin
bortforslingsskyldighet.
51 § Om föreskrifterna inte följs, exempelvis vid felsortering, dåligt eller felaktigt emballerat avfall, felplacerad, överfull eller för tung behållare har kommunens avfallsorganisation rätt att lämna kvar avfallet för att fastighetsinnehavaren ska rätta till felet eller att hämta avfallet på annat sätt än det ordinarie, mot särskild avgift enligt avfallstaxan.
Avfallet ska efter rättelseåtgärder från fastighetsinnehavaren eller annan som
använder fastigheten hämtas antingen vid nästa ordinarie hämtningstillfälle
eller efter beställning av extrahämtning mot avgift.
52 § Om transportväg inte är framkomlig vid hämtningstillfället uteblir hämtningen. Nedan anges exempel på tillfälliga hinder och hur det påverkar avfallshämtningen:


Om vägen inte är farbar på grund av dålig väderlek, snö eller halka,
utförs hämtning så snart som möjligt efter att väghållaren snöröjt eller
halkbekämpat vägen.



Om vägen inte är farbar på grund av hinder som fastighetsinnehavaren
råder över, kan fastighetsinnehavaren beställa extra hämtning mot avgift enligt kommunens avfallstaxa, när hindret har undanröjts.



Om vägen inte är farbar på grund av hinder som fastighetsinnehavaren
inte råder över, utförs hämtning så snart som möjligt efter att hindret
är undanröjt och entreprenören har fått kännedom om att vägen är farbar.

53 § Vid upprepade tillfällen när föreskrifterna inte följs kan avfallsansvarig
nämnd besluta att abonnemanget ska ändras.

Särskilt om hushållsavfall från verksamheter
54 § Hushållsavfall från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall än
hushållsavfall. För hushållsavfall från verksamheter gäller 5–68 §§ och bilaga
1-3 om ej annat anges i dessa föreskrifter.

Annat avfall än hushållsavfall från verksamheter
Uppgiftsskyldighet
55 § Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen som ger
upphov till annat avfall än hushållsavfall, ska på begäran lämna de uppgifter
om arten, sammansättningen, mängden eller hanteringen av avfallet som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning.
Enligt 24 § avfallsförordningen ska den som är innehavare av en hamn lämna
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uppgift om behovet av avfallshantering enligt 23 § avfallsförordningen till
kommunen. Uppgifterna ska lämnas till kommunens avfallsorganisation.

Undantag
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden
56 § Undantag från dessa föreskrifter kan medges under förutsättning att särskilda skäl föreligger och att det inte medför risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Anmälan eller ansökan om undantag från avfallsföreskrifterna handläggs av
tillsynsansvarig nämnd om inte annat anges i 60-68 §§.
57 § Anmälan eller ansökan om eget omhändertagande av avfall, enligt 60-61
§§ på den egna fastigheten ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om vilka
avfallsslag och de beräknade avfallsmängderna som avses omhändertas samt
en redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet ska ske så att eventuell påverkan på miljön och människors hälsa kan bedömas.
58 § Beviljade undantag är personliga och upphör att gälla:
- vid ägarbyte av fastigheten
- om avfallet inte omhändertas på det sätt som angivits
- om förutsättningarna inte längre är uppfyllda
- efter tidsperiod som anges i beslut från tillsynsmyndigheten
- om olägenheter för människors hälsa eller miljön uppstår.

Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av
visst hushållsavfall
59 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan.
60 § Fastighetsinnehavare som själv avser att kompostera matavfall och liknande avfall från fastigheten på sin fastighet, ska anmäla detta till tillsynsansvarig nämnd.
Kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
61 § Eget omhändertagande av avloppsfraktioner som till exempel kompostering av latrin, uppsamling av urin eller eget omhändertagande av slam får, efter ansökan till tillsynsansvarig nämnd, ske i särskild därför avsedd anläggning på fastigheten. Omhändertagandet ska ske på sådant sätt att näringsämnen kan tillgodogöras samt att olägenhet för människors hälsa eller miljön, eller näringsläckage, inte uppstår.
Ansökan ska innehålla en komplett beskrivning av anläggningen.
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62 § Installation av matavfallskvarnar regleras av tillsynsansvarig nämnd.

Undantag för gemensamma behållare och gemensamhetslösning
63 § Denna paragraf gäller fastighetsinnehavare som inte kan använda gemensamma behållare eller gemensamhetslösning enligt 42 § eller 43 §.
Fastighetsinnehavare, med närliggande fastigheter, kan efter ansökan till avfallsansvarig nämnd medges rätt att använda gemensamhetslösning med gemensamma avfallsbehållare under förutsättning att:
1. Kraven om fyllnadsgrad och vikt i de här föreskrifterna uppfylls.
2. En av fastighetsinnehavarna förbinder sig att ansvara för uppställningsplatsen för behållarna.
Ansökan ska undertecknas av samtliga fastighetsinnehavare och lämnas till
den avfallsansvariga nämnden.

Utsträckt hämtningsintervall
64 § För små avloppsanläggningar kan fastighetsinnehavare, efter ansökan till
tillsynsansvarig nämnd medges utsträckt hämtningsintervall för avfall från
anläggningen. Förlängt intervall kan medges under förutsättning att nämnden
utifrån ansökan med uppgifter om anläggningens belastning och beskaffenhet
kan bedöma att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall, utan
risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov.
Ansökan ska vara nämnden tillhanda minst 2 månader innan förlängt hämtningsintervall kan börja gälla.
Medgivandet gäller i högst 5 år, därefter måste en ny ansökan lämnas in.
65 § För fettavskiljare kan fastighetsinnehavare, efter ansökan till kommunens VA-huvudman medges utsträckt hämtningsintervall för avfall från anläggningen. Förlängt intervall kan medges under förutsättning att det utifrån
ansökan med uppgifter om anläggningens belastning och beskaffenhet kan
bedömas att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall, utan risk
för olägenhet för människors hälsa eller miljön och utan risk för att hämtning
försvåras. Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov.
Ansökan ska vara VA-huvudmannen tillhanda minst 2 månader innan förlängt
hämtningsintervall kan börja gälla.
Medgivandet gäller i högst 5 år, därefter måste en ny ansökan lämnas in.

Uppehåll i hämtning
Mat- och restavfall samt förpackningar
66 § Uppehåll i tömning av fyrfackskärl eller andra behållare för mat- och
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restavfall kan medges efter ansökan till avfallsansvarig nämnd. Ansökan ska
ha inkommit senast en månad före den avsedda uppehållsperiodens startdatum. Uppehåll i hämtning kan medges för högst 5 år i taget. Medgivande till
uppehåll i hämtning innebär inte befrielse från debitering av grundavgift i enlighet med fastställd avfallstaxa.
Uppehåll i hämtning från permanentbostad kan efter ansökan medges fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid om minst sex månader.
Uppehåll i hämtning från fritidsbostad kan medges fastighetsinnehavare om
fastigheten inte kommer att utnyttjas under hela hämtningssäsongen.
Uppehåll i hämtning från verksamhet kan medges om verksamhet inte kommer att bedrivas under en sammanhängande tid om minst sex månader.

Slam
67 § Uppehåll i hämtning av slam från små avloppsanläggningar kan medges
efter ansökan till tillsynsansvarig nämnd. Ansökan ska ha inkommit senast en
månad före den avsedda uppehållsperiodens startdatum. Uppehåll i hämtning
kan medges för högst 5 år i taget.
Uppehåll kan tillåtas under förutsättning att fastigheten inte kommer nyttjas
under en sammanhängande period av minst tolv månader.
En förutsättning för uppehåll är att fastigheten inte har använts sedan förra
tömningen eller att tömning sker innan uppehållet inleds för att det inte ska
finnas avfall i anläggningen när uppehållet börjar gälla.

Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att
överlämna hushållsavfall till kommunen
68 § Kommunen får efter ansökan till den tillsynsansvariga nämnden, om det
finns särskilda skäl, medge dispens för fastighetsinnehavare från förbudet i 15
kap. 24 § 1 st. miljöbalken om den som ska hantera avfallet med stöd av dispensen kan göra det på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.
Ansökan ska innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses. Om ansökan
omfattar allt avfall som uppstår på fastigheten får fastighetsinnehavaren inte
använda kommunens återvinningscentral eller andra avfallstjänster under tiden som undantaget gäller.
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Bilaga 1

Definitioner

Med hushållsavfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken, det vill
säga avfall som kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall från annan
verksamhet.
Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare, till exempel tomträttsinnehavare och samfällighetsförening.
Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet.
Med den avfallsansvariga nämnden avses Samhällsutvecklingsnämnden i
Knivsta kommun.
Med den tillsynsansvariga nämnden avses Bygg- och Miljönämnden i Knivsta
kommun.
Med kommunens avfallsorganisation avses Samhällsbyggnadskontoret som
kommunen har gett i uppdrag att sköta det kommunala avfallsansvaret.
Med entreprenör avses den eller dem som kommunen anlitar för hantering av
hushållsavfall.
Med behållare avses kärl, säck, latrinbehållare, fettavskiljare eller annan anordning för uppsamling av hushållsavfall.
Med gemensamhetslösning avses en eller flera behållare som omfattar större
volym än ett normalt abonnemang för en- och tvåbostadshus och som används av avfallslämnare för flera fastigheter.
Med små avloppsanläggningar avses sluten tank, slamavskiljare, fosforfälla,
minireningsverk och andra motsvarande anläggningar som ger upphov till
hushållsavfall. Oljeavskiljare, fettavskiljare och latrinkärl innefattas inte i
detta begrepp.
Med återvinningscentral (ÅVC) eller kretsloppspark avses en bemannad plats
där hushåll får lämna grovavfall, trädgårdsavfall, el-avfall och farligt avfall.
Avfallslämnaren sorterar själv avfallet i olika behållare, enligt instruktioner på
plats. Restavfall och matavfall får inte lämnas på Kretsloppsparken.
Verksamheter kan lämna mindre mängder grovavfall mot särskild avgift.
För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa föreskrifter
hänvisas till 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen.
Ytterligare information om avfallshantering finns i kommunens avfallsplan
och på kommunens hemsida.
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Bilaga 2

Anvisningar om sortering, emballering och överlämning

Krav på sortering
Fastighetsinnehavare ska sortera ut avfallsslag enligt tabellen nedan och hålla det skilt från varandra. Hur avfallet ska emballeras och var det
ska lämnas framgår i tabellen.
Avfallsslag

Beskrivning

Elavfall

Elavfall är apparater med sladd
och/eller batterier, det vill säga detsamma som i 13 § förordningen
(2014:1075) om producentansvar
för elutrustning.

Farligt avfall

Farligt avfall är till exempel kemi- Farligt avfall ska vara tydligt märkt
Farligt avfall lämnas till kommunens återvinningscenkalier, målarfärger, spillolja, lös- med uppgift om innehåll eller lämnas i tral. Vissa typer av farligt avfall, sprayburkar, kan
ningsmedel, asbest och bekämp- uppmärkt behållare. Olika typer av far- även lämnas i Samlaren som finns i vissa butiker.
ningsmedel. Juridiskt är det ett
ligt avfall får inte blandas inom samma
ämne eller föremål som är avfall kolli eller i samma flaska.
och som är markerat med * i bilaga
4 till avfallsförordningen,

Förpackningar och Förpackningar är en produkt tillverkad för att skydda, hantera, letidningar/
verera och presentera en vara.
returpapper
Förpackningar som avses här är
gjorda av papp, papper, kartong,

Krav på emballering

Instruktion för
lämning/hämtning
El- och elektronikavfall och små batterier kan lämnas vid återvinningscentral eller i Samlaren som
finns vissa butiker.

Varje materialslag ska sorteras ut för
sig. Avfallet som lämnas i behållare eller i avsett fack får inte packas så hårt
att det blir svårt att tömma.

Förpackningar och tidningar/returpapper som läggs i
behållare vid fastigheten ska läggas i avsett fack eller
behållare, enligt anvisning från den som tillhandahåller insamlingssystemet.
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Avfallsslag

Beskrivning

Krav på emballering

wellpapp, hård- och mjukplast,
glas, metall eller aluminium.

Förpackningar och tidningar/returpapper ska läggas löst i behållare eller
fack. Förpackningar av plast får packas
Returpapper är tidningar, tidskrif- i plastpåse.
ter, direktreklam, kataloger och
liknande produkter av papper. Kuvert är inte returpapper bland annat eftersom klistret på kuvert är
ett problem vid återvinningen.
Förbrukade sprutor
och kanyler

Förbrukade sprutor och kanyler ska
läggas i särskilda behållare som tillhandahålls av apotek.

Instruktion för
lämning/hämtning
Större förpackningar eller om förpackningar och tidningar/returpapper av annat skäl inte kan lämnas i behållare nära fastigheten ska detta lämnas vid återvinningsstation eller annan plats som producentorganisation tillhandahåller.

Lämnas till apotek

Grovavfall

Grovavfall är hushållsavfall som är Grovavfall ska förses med märkning
Grovavfall lämnas på återvinningscentral.
så tungt eller skrymmande eller har som klargör att det är fråga om grovavegenskaper som gör att det inte är fall.
lämpligt att samla in tillsammans
med restavfall.

Latrin

Latrin är en blandning av urin och Latrin ska samlas upp i täta behållare. Latrin får komposteras på den egna fastigheten efter
exkrementer från människor.
ansökan enligt 61 §.

Matavfall

Matavfall är allt biologiskt nedMatavfall från hushåll och verksamPåse med matavfall läggs i behållare eller fack avsett
brytbart avfall som utgörs av hus- heter ska läggas i matavfallspåsar som för matavfall.
Det är även möjligt att kompostera matavfall på den
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Avfallsslag

Beskrivning

Krav på emballering

Instruktion för
lämning/hämtning

hållsavfall och som uppstår i livsmedelshantering. Det är avfall från
hushåll, restauranger, storkök och
liknande.

tillhandahålls eller godkänts av kom- egna fastigheten. Kompostering av matavfall ska anmunens avfallsorganisation. Påsen ska mälas enligt 60 §.
vara väl försluten så att avfallet inte kan
spridas.

Matfett, flytande

Flytande matfett är till exempel fri- Flytande matfett samlas i genomskinlig, Behållaren lämnas på återvinningscentral.
tyroljor och annat flytande fett som uppmärkt, behållare med tättslutande
används i samband med matlag- lock, till exempel PET-flaska eller
ning, när den mängd som ska kas- dunk.
tas är mer än vad som kan torkas
upp med hushållspapper.

Restavfall

Restavfall är det avfall som återstår Restavfall ska läggas i påse eller paket
när förpackningar, matavfall, far- av lämpligt material och storlek. Det
ligt avfall, tidningar/returpapper, paketerade avfallet ska vara väl försluel-avfall och annat avfall som om- tet så att avfallet inte kan spridas.
fattas av producentansvar, har sorterats ut. Exempel på restavfall är
diskborstar, blöjor, utslitna skor eller dammsugarpåsar.

Restavfallet ska hålla skilt från material som kan återanvändas eller återvinnas.
Restavfall lämnas i behållaren för restavfall eller i
facket för restavfall i ett flerfackskärl. Avfallet hämtas
och borttransporteras genom kommunens försorg.
Restavfall får inte lämnas på återvinningscentral eller
återvinningsstation.

Nedan anges några avfallsslag som
får lämnas tillsammans med
restavfall efter särskild emballering.
Döda sällskapsdjur

Små sällskapsdjur och mindre mängder Små sällskapsdjur får lämnas i behållare för restavfall.
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Avfallsslag

Beskrivning

Krav på emballering

Instruktion för
lämning/hämtning

avfall från husbehovsjakt kan lämnas i
behållare för restavfall om det är väl
förpackat och ingen misstanke om
smitta förekommer.

Större sällskapsdjur ska lämnas till veterinär, särskild
djurkremeringsanläggning eller annan godkänd verksamhet för kremering.
Mindre sällskapsdjur kan även grävas ner på den egna
fastigheten, förutsatt att graven är så djup att djur
hindras från att gräva upp kroppen, att ingen misstanke om smitta föreligger samt att det kan ske utan
risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Gällande föreskrifter från Jordbruksverket ska beaktas.

Askor, dammande avfall och dylikt Askor, dammande avfall och dylikt ska Lämnas väl förpackat i behållare för restavfall.
hanteras och emballeras på sådant sätt
att avfallet inte kan förorsaka störningar Glödande avfall får inte lämnas till kommunens avi omgivningen, till exempel genom att fallshantering. Aska och dylikt ska släckas, så att det
damma.
inte fattar eld, och sedan emballeras ordentligt.
Stickande och skärande avfall, till Ska förpackas i ett skyddande hölje så Lämnas väl förpackat i behållare för restavfall.
exempel kasserade köksknivar, tra- att ingen kan skadas
sigt glas och porslin
Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall är biologiskt avfall För abonnemang med hämtning av
Lämnas löst på återvinningscentral enligt instruktsom uppstår i hushåll vid normalt trädgårdsavfall i kärl, ska avfallet läg- ioner från kommunens avfallsorganisation.
nyttjande av trädgård vid bostads- gas löst i kärlet och inte packas så hårt
fastigheter.
att tömningen försvåras.
Vid återvinningscentral ska avfallet
vara oemballerat.
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Avfallsslag

Beskrivning

Övrigt avfall som Till exempel däck och läkemeomfattas av produ- del.
centansvar*

Krav på emballering

Instruktion för
lämning/hämtning
Det ska sorteras, emballeras och lämnas enligt
mottagarens instruktioner.
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Bilaga 3

Hämtningsintervall

I tabellerna nedan presenteras hämtningsintervall och hämtningsperiod för avfall från respektive kundgrupp.
Tabell 1

Hämtningsintervall en- och tvåbostadshus eller fritidshus.
Gäller fastighetsinnehavare som har eget abonnemang eller
som delar ett abonnemang.

Avfallsslag

Behållare

Hämtningsintervall för
en- och tvåbostadshus
samt fritidshus1

Förpackningar, tidningar/returpapper,
matavfall och restavfall

Fyrfackskärl 12

Varannan vecka

Förpackningar

Fyrfackskärl 2

Var fjärde vecka

Matavfall och restavfall

Tvåfackskärl

Varannan vecka

Restavfall

Enfackskärl, 190
liter

Varannan vecka

1. Hämtning från fritidshus sker under perioden vecka 16 till vecka 41.
2. Fyrfackskärl 1 kan hämtas var fjärde vecka om matavfall komposteras och
anmälan har gjorts enligt 60 §.

Tabell 2

Hämtningsintervall för flerfamiljshus, verksamheter och gemensamhetslösningar för en- och tvåbostadshus eller fritidshus

Avfallsslag och
behållare

Ordinarie hämtning

Hämtning ska ske
minst

Hämtning sker
som oftast

En gång per vecka

Var fjärde vecka för
verksamheter

Tre gånger per
vecka

Restavfall
Kärl

Varannan vecka för
flerbostadshus
Matavfall
Ska normalt hämtas med
samma hämtningsintervall som för restavfall

Kärl

Varannan
vecka

Tre gånger
per vecka

Säsongshämtning förekommer för verksamheter och gemensamhetslösningar.
Sommarsäsong är från och med vecka 16 till vecka 41. Vintersäsong är från
vecka 49 till och med vecka 14.

Tabell 3

Hämtningsintervall slam- och fettavfall samt fosforfiltermaterial.

Avfallsslag

Anläggning

Hämtningsintervall

Slam

Slamavskiljare med
ansluten WC

Minst en gång per år

Slutna tankar och urintankar

Minst en gång per år

Slamavskiljare med anslutet
bad-, disk- och
tvättavloppsvatten (BDT)

Minst vartannat år

Minireningsverk

Minst en gång per år eller enligt
tillverkarens rekommendation

Filtermaterial

Fosforfällor och andra
jämförbara anordningar

Enligt tillverkarens
rekommendation

Fettavfall

Fettavskiljare

Minst 4 gånger per år.
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Handläggare
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Tjänsteskrivelse
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Diarienummer
SUN-2020/58

Samhällsutvecklingsnämndens presidieberedning

Nya avfallsföreskrifter för Knivsta kommun
Förslag till beslut
1. Samhällsutvecklingsnämnden beslutar att anta förslag till nya avfallsföreskrifter för
Knivsta kommun.
2. Samhällsutvecklingsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta föreslagna
föreskrifter. Föreskrifterna ska gälla från och med 2020-10-16.
Sammanfattning av ärendet
Förslag till ny avfallsföreskrift för Knivsta kommun har varit utställd för granskning enligt
Miljöbalken 15 kap 13 § under tiden 2020-03-16 till 2020-04-16.
Inga synpunkter på föreskriften har inkommit från tillfrågade remissinstanser.

Bakgrund
Enligt tidigare beslut förbereder, Knivsta Upplands-Bro, Håbo och Sigtuna kommuner för
gemensamt införande av fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper från enoch tvåbostadshus. Insamlingen kommer att ske i två kärl med fyra fack vardera för varje
hushåll. Syftet är att förbättra servicen för invånarna och att öka sorteringsgraden av
återvinningsbara material från hushållsavfall. Införande av nytt insamlingssystem ligger i linje
med förordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningar och förordning
(2018:1463) om producentansvar för returpapper. Införande av insamling med fyrfackskärl
bedöms vara ett effektivt och användarvänligt sätt att uppfylla lagstiftningens krav på
fastighetsnära insamling som ska vara infört till år 2025.
En gemensam upphandling av entreprenör för insamling av hushållsavfall har genomförts
och ny avtalsperiod börjar 2020-10-16 för alla fyra kommuner. Inför bytet av avtalsperiod för
insamling av hushållsavfall och förändringen av insamlingssystemet för en- och
tvåbostadshus behöver såväl lokala avfallsföreskrifter som avfallstaxan justeras.
Föreliggande förslag till nya avfallsföreskrifter har tagits fram i första hand för att anpassa
föreskrifterna till det nya insamlingssystemet med fastighetsnära insamling av förpackningar
och tidningar från en- och tvåbostadshus. Även förändringar i lagstiftningen som skett sedan
den senaste revideringen har beaktats.
Håbo, Knivsta och Sigtuna kommuner har samtidigt tagit fram förslag till avfallsföreskrifter för
respektive kommun med syfte att synkronisera dokumenten för att ha gemensamma regler
och krav.
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Avfallsenheten har tagit fram ett förslag till nya avfallsföreskrifter för Knivsta kommun.
Förslaget har varit ute på samråd enligt Samhällsutvecklingsnämndens beslut 2020-03-02.
Samråd har skett under perioden 16 mars 2020 till och med den 16 april 2020.

Ekonomisk konsekvensanalys
Vissa förändringar i föreskrifterna, men framförallt införande av nytt insamlingssystem och ny
insamlingsentreprenad, gör att kommunens avfallstaxa kommer att behöva revideras. Det är
emellertid inte möjligt att säga vilka de ekonomiska konsekvenserna blir, då en
överenskommelse med producenterna om ersättning för insamling av förpackningar och
returpapper ännu inte är klar.

Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Övriga underlag för beslut

Beslutet ska skickas till
Akten
Kommunstyrelsen
Tomas Colm Avfallschef

Emma Lundbergh
Samhällsbyggnadschef
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja x

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Beslutet befrämjar ett mer hållbart samhälle
Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?
Ja

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

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

Nej x

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.

Bilaga 1. Föreslagna ändringar i avfallsföreskrifterna

Nedan listas ändringarna i de nya föreskrifterna. Paragrafnummer som anges här hänvisar
till de nya föreskrifternas skrivningar.
I vissa fall har innehållet i en tidigare paragraf delats upp på flera nya paragrafer eller
tvärtom. Om innebörden är densamma som tidigare tas ändringen inte upp i denna
förteckning.

Sortering, emballering m.m.
11 § Verksamheter med små mängder avfall undantas från kravet på matavfallssortering.
Förtydligat om krav på matavfallssortering i restauranger, storkök etc.
Emballering och vikt
14 § Vid tillfällen med extra mycket avfall kan fastighetsinnehavare med småhus ställa ut
extra säck som, mot avgift och efter beställning, tas med vid nästa ordinarie hämtning. För
övriga kunder gäller att extra tömning av ordinarie behållare kan beställas, mot avgift.
Skyldighet att överlämna avfall till kommunen
15 § Fastighetsägare eller verksamhetsutövare får beställa hämtning av fett från
fettavskiljare från annan utförare än kommunen.
Anskaffande, ägande m.m.
18 § Andra behållare för avfall än de som tillhandahålls av kommunen ska godkännas av
kommunen innan de tas i bruk. Detta ger större flexibilitet och möjlighet till styrning än
tidigare, då tillåtna behållare listades i föreskrifterna.
19–23 §§ Förtydligat om fastighetsinnehavarens ansvar för skötsel och tillsyn beträffande
behållare, utrymmen etc. för avfall.
Ny- och ombyggnation m.m.
24 § Ny skrivning om att relevanta kommunala aktörer ska kontaktas för samråd inför ny- och
ombyggnation, installation och anläggande. Här har kompletterats med hänvisning till Avfall
Sveriges ”Handbok om avfallsutrymme”.
25–27 §§ Utförligare skrivningar om regler för dimensionering, placering och utformning av
utrymmen.
30 § För nya anläggningar som töms med sugbil får avståndet inte vara mer än 10 m mellan
tömningsfordonets uppställningsplats och anläggningen, och höjdskillnaden får inte vara mer
än 6 m mellan. I tidigare föreskrifter angavs max 20 m avstånd och max 5 m höjdskillnad.
31 § Krav på sluttömning då små avloppsanläggningar tas ur bruk.
Åtgärder inför hämtning

32 § Specificerat att behållare ska vara tillgänglig för tömning kl. 06.00 på hämtningsdagen.
Ingen sluttid finns längre angiven. Tidigare gällde 06.30-21.00.
33 § Förtydligat att kärlet ska vara snö- och isfritt vid hämtning.
37 § Lock eller manlucka på små avloppsanläggningar får väga max 35 kg om de öppnas
genom att dras åt sidan, i övriga fall max 15 kg (tidigare endast 15 kg).
38 § Vattenfasen får lämnas kvar i slamavskiljaren om sådan teknik används. Om avvattning
inte kommer att användas kommer denna paragraf inte att behöva tillämpas.
Hämtningsplats m.m.
39 § Förtydligat om kommunens lagstadgade rätt att, i de fall hämtning vid fastighetsgräns
inte är möjlig och överenskommelse inte kan träffas med fastighetsinnehavaren, anvisa en
plats för hämtning av avfall.
40 § Debitering för dragväg (om kärl inte placeras nära hämtningsfordonets
uppställningsplats) finns med även i gällande föreskrifter, men gränsen för när avgift tas ut
ändras.
För en- och tvåbostadshus och fritidshus ingår 1,5 m i ordinarie avgift, istället för tidigare
10 m, med möjlighet till undantag om särskilda skäl föreligger.
För flerbostadshus, verksamheter samt en- och tvåbostadhus som ingår i
gemensamhetslösning ingår fortfarande 10 meter i ordinarie avgift.
Längre avstånd än 10 respektive 30 m ska inte förekomma, men det finns fortfarande
möjlighet till undantag om särskilda skäl föreligger.
42–43 §§ Förtydligat vad som krävs för en enkel anmälan om gemensamma behållare för
närboende. Även förutsättningarna för samfällighetsföreningars gemensamma kärl regleras.
Transportvägar
44–47 §§ Förtydligat om framkomlighet, fri höjd ovanför vägen, backning m.m. Hänvisning
ges till Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen.
Åtgärder om föreskrift inte följs
52 § Här beskrivs vad som sker då transportväg inte är farbar, beroende på typ av hinder
och fastighetsinnehavarens rådighet över hindret. Förenklat kan sägas att om
fastighetsinnehavaren inte har rådighet över hindret sker hämtning då hindret är undanröjt,
medan i andra fall kan extra hämtning beställas (mot betalning) när hämtning är möjlig.
Undantag
Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av visst hushållsavfall
62 § Förenkling att alla eventuella ansökningar om matavfallskvarnar hanteras av
tillsynsansvarig nämnd.
Undantag för gemensamma behållare och gemensamhetslösningar
63 § Gemensam hämtning kan i vissa fall beviljas även om grundkraven i 42–43 §§ inte
uppfylls. Ansökan görs till avfallsansvarig nämnd.
Utsträckt hämtningsintervall

64–65 §§ Utsträckt hämtningsintervall reglerades tidigare inte i föreskrifterna. Utsträckt
hämtningsintervall kan vara aktuellt för små avloppsanläggningar och fettavskiljare och gäller
i max 5 år, varefter en ny bedömning görs. Ansökan görs hos tillsynsansvarig nämnd för små
avloppsanläggningar och till VA-huvudmannen för fettavskiljare.
Uppehåll i hämtning
66 § Uppehåll i tömning av små avloppsanläggningar reglerades inte i de tidigare
föreskrifterna. Uppehåll kan ges i minst 1, max 5 år. Anläggningen får inte innehålla avfall när
uppehållet inleds.

Övrigt i huvudtexten
Tidigare skrivning om kommunens rätt att göra stickprovskontroller och plockanalyser har
tagits bort, då detta är en ren upplysning och inte något som behöver föreskrivas.
I tidigare föreskrifter gavs möjlighet att söka undantag beträffande avfallsbehållarens
placering på hämtningsdagen, med hänvisning till fastighetsinnehavares sjukdom,
funktionsnedsättning eller andra särskilda skäl. Den som har särskilda behov av den här
typen är normalt berättigad stöd från andra kommunala instanser. Därför tas denna möjlighet
bort och likställighetsprincipen gäller.
Tidigare angavs att försöksverksamhet inom avfallshanteringen kunde tillåtas utan hinder av
avfallsföreskrifterna, om det godkänts av Bygg- och miljönämnden och om det skedde utan
risk för människors hälsa eller miljön. Denna skrivning är borttagen.
Tidigare angavs att brott mot bestämmelserna i avfallsföreskrifterna beivras enligt 29 kap.
miljöbalken. Även detta är en upplysning som inte behöver föreskrivas och har därför tagits
bort. Däremot behålls andra skrivningar om följder då fastighetsinnehavare inte följer
föreskrifterna, såsom att avfallsansvarig nämnd i vissa fall har rätt att ändra abonnemang
eller ta ut extra avgift.
Hämtningsintervall har för tydlighetens skull flyttats ut till bilaga 3.

Bilaga 1: Definitioner
Definitioner av olika typer av hushållsavfall har flyttats till bilaga 2.
Vissa andra begrepp har tagits bort då de antingen förklaras på annan plats, inte längre
anses kräva förklaring eller inte längre används.
Listan har kompletterats med begreppen avfallsansvarig nämnd, tillsynsansvarig nämnd,
kommunens avfallsorganisation, gemensamhetslösning samt små avloppsanläggningar.
Bilaga 1 har kompletterats med en hänvisning till ytterligare definitioner och information i
kommunens avfallsplan och kommunens hemsida.

Bilaga 2: Anvisningar om sortering, emballering, och överlämning

Utseendet är nytt men innehållet i stort sett detsamma. En beskrivning av respektive
avfallsslag ges här istället för i bilaga 1 Definitioner, medan hämtningsintervall istället flyttats
till en egen bilaga (bilaga 3 Hämtningsintervall). Avfallsslagen listas i bokstavsordning.
Ändringar eller förtydliganden i det nya förslaget till föreskrifter:


Elavfall: kan även lämnas i insamlingsbehållare som kallas Samlaren och som finns
på vissa allmänna platser.



Farligt avfall: visst farligt avfall kan lämnas i Samlaren.



Förpackningar och returpapper: lämnas i första hand, om möjligt, i behållare vid
fastigheten.



Restavfall: kallades tidigare ”sorterat brännbart avfall”. Restavfall är ett vedertaget
begrepp som används i de flesta svenska kommuner. Restavfall inrymmer även döda
sällskapsdjur, askor och dammande avfall samt stickande och skärande avfall.



Annat avfall under producentansvar (bilar, däck, läkemedel m.m.) hänvisas till
mottagarens instruktioner, då kommunen inte ansvarar för denna hantering.

Bilaga 3: Hämtningsintervall
1. En- och tvåbostadshus samt fritidshus


Förpackningar och returpapper: hade tidigare inget hämtningsintervall. Nu anges att
förpackningar hämtas varannan eller var fjärde vecka beroende på typ av material.
Hämtning från fritidshus sker vecka 16–41 (tidigare 1 maj – 30 september, ungefär
v. 18/19–39/40).



Mat- och restavfall hämtas varannan vecka, oavsett om fyrfackskärl eller enskilda kärl
används. Om allt matavfall komposteras på den egna fastigheten kan hämtning av
restavfall ske var fjärde vecka. Hämtning av restavfall var åttonde vecka är inte längre
möjligt.
Hämtning från fritidshus sker vecka 16–41 (tidigare 1 maj – 30 september, ungefär
v. 18/19–39/40).

2. Flerfamiljshus, verksamheter och gemensamhetslösningar


Säsongshämtning erbjuds för verksamheter och gemensamhetslösningar.
Sommarsäsong är vecka 16–41. Vintersäsong v. 49–14.



Restavfall: För verksamheter kan restavfallet även tömmas var fjärde vecka. I övrigt
inga ändringar.



Matavfall: Inga ändringar.

3. Slam- och fettavfall samt fosforfiltermaterial


Specificerat att slamavskiljare för endast bad- disk- och tvättvatten (BDT) endast
behöver tömmas vartannat år (tidigare varje år för samtliga slamavskiljare, vid längre
intervall krävdes medgivande från tillsynsansvarig nämnd).



Filtermaterial: enligt tillverkarens rekommendation (tidigare ej angivet).

Kommunstyrelsen

§ 129

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-08-24

14 (29)

Dnr: KS-2020/566

Utvärdering av redovisat partistöd 2019 och utbetalning av partistöd 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner partiernas redovisning av partistöd för 2019 och beslutar att
utbetala partistöd till samtliga partier 2021 i enlighet med beslutat belopp per mandat.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen ska partier som erhåller partistöd inkomma med redovisning av
användandet av stödet, utebliven redovisning kan innebära att partistöd uteblir framgent.
Samtliga partier har inkommit med en godtagbar ekonomisk redovisning av partistödet 2019,
och därför föreslås att alla partier erhåller fullt mandatstöd även för budgetår 2021.
Underlag i ärendet
Tjänsteutlåtande
Arbetsutskottet instämde med tjänsteutlåtandets förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Visma Addo ID-nummer : 515F-FF303-46B39C

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.
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Handläggare
Dan-Erik Pettersson
Titel

Tjänsteskrivelse
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Kommunstyrelsen

Utvärdering av redovisat partistöd 2019 och utbetalning av
partistöd 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner partiernas redovisning av partistöd för 2019 och beslutar att
utbetala partistöd till samtliga partier 2021 i enlighet med beslutat belopp per mandat.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen ska partier som erhåller partistöd inkomma med redovisning av
användandet av stödet, utebliven redovisning kan innebära att partistöd uteblir framgent.
Samtliga partier har inkommit med en godtagbar ekonomisk redovisning av partistödet 2019,
och därför föreslås att alla partier erhåller fullt mandatstöd även för budgetår 2021.
Bakgrund
Representationskravet, det vill säga att alla platser i kommunfullmäktige har en ledamot
tillsatt under året är uppfyllt. Under 2019 var dock några platser tillsatta av politiska vildar.
Reglementet är inte tydligt med huruvida det kan tolkas som en tom stol, förvaltningen är
därför av uppfattningen av representationskravet är uppfyllt. För nästa mandatperiod är det
lämpligt att en översyn av partistödsreglementet görs för att bland annat förtydliga
representationskravet.
Sammanställning av utbetalt stöd och nyttjat bidrag 2019
Parti
Mandat
Utbetalt
belopp
Knivsta.Nu
5
50 000
Moderaterna
5
50 000
Socialdemokraterna
5
50 000
Kristdemokraterna
4
40 000
Sverigedemokraterna
4
40 000
Centerpartiet
3
30 000
Liberalerna
2
20 000
Miljöpartiet
2
20 000
Vänsterpartiet
1
10 000

Nyttjat
belopp
50 798
38 136
60 000
28 728
40 118
23 712
4 765
12 853
29 720

Partistödet för budgetåret 2021 är 10 000 kr per mandat och totalt kan 310 000 kr i partistöd
utbetalas. Förslaget är att hela beloppet ska betala utbetalas enligt fördelning nedan,
eftersom redovisningen 2019 inte har föranlett någon anledning till att minska något partis
partistöd.
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Preliminär utbetalning av partistöd 2021
Parti
Prel Mandat
Knivsta.Nu
5
Moderaterna
5
Socialdemokraterna
5
Kristdemokraterna
4
Sverigedemokraterna
4
Centerpartiet
3
Liberalerna
2
Miljöpartiet
2
Vänsterpartiet
1

Prel belopp
50 000
50 000
50 000
40 000
40 000
30 000
20 000
20 000
10 000

Ekonomisk konsekvensanalys
Ingen ekonomisk konsekvens eftersom partistödet föreslås betalas ut enligt budgeterat
belopp.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Övriga underlag för beslut
Redovisning från Moderaterna, Liberalerna, Centern, Kristdemokraterna,
Socialdemokraterna, Knivsta Nu, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna.
Beslutet ska skickas till
Akten
Ekonomichef

Dan-Erik Pettersson
Ekonomichef
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Partistödet är ett bidrag till de lokala partierna för att främja den lokala demokratin och
har således ingen påverkan på 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.

