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ANSLAG/BEVIS 
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Sammanträde med samhällsutvecklingsnämnden           §§ 31 - 46 

 
Tid: Måndag den 26 april 2021, kl. 13:00-17:30  

Plats: Samtliga förtroendevalda och tjänstemän deltog på distans 

Beslutande: Jacob Risberg, (MP), ordförande 

Harriet Swanberg (S), 1:a vice ordförande 

Mikael Rye-Danjelsen (KNU), 2:e vice ordförande 

Leif Eriksson (C) 

Pontus Lamberg (KD) §§ 31-41 

Thor Övrelid (M) 

Johan Helenius (SD) 

Gunnar Gidlund (KD) 

Martin Sjödin (S) 

Torkel Ekman (L), ersätter Pontus Lamberg (KD), §§ 42-46 

Ersättare: Torkel Ekman (L)  

Peter Brymér (KNU) 

Ellie Uggla (M) 

Karolin Björklund (S) 

Anna Svensson (V) 

 

Övriga deltagare: 

 

 

 

 

 

Mötessekreterare 

Emma Lundberg, samhällsbyggnadschef 
Josefin Edling, parkchef 
Kristofer Kvarnström, gatuchef 
Elin Hedström, planhandläggare 
Carin von Köhler, kommunekolog 
Lisa Larsen Ogden, verksamhetscontroller 
Edvin Johansson, förvaltningsekonom 
Eva Paulsrud, nämndsekreterare 

 

Justering, se sista 

sidan för digital 

underskrift 

Protokollet justeras med digital signatur den 3 maj 2021 av: 

Jacob Risberg (MP), ordförande 

Mikael Rye-Danjelsen, (KNU), justerare 
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§ 31 
 

Justering 
 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Protokollet justeras den 3 maj 2021 av ordföranden och Mikael Rye-Danjelsen (KNU). 

 

 

 

 

§ 32 

 

Godkännande av dagordning 

Samhällsutvecklingens beslut 
Informationsärenden 5b ”Information om detaljplan Furulund” och 5g ”Information om 
yttrande på remiss - riksintresse kommunikationer i Uppsala län” utgår. 5h ”Information om 
synpunkter på kommunstyrelsens ramar/budget 2022” flyttas till före beslutsärende nummer 
11. I övrigt godkänns dagordningen. 

 

 

 

§ 33 

 

Anmälan av delegationsbeslut  

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Följande delegationsbeslut är anmälda till nämnden: 

 BAB delegationslista februari – mars 2021 

 Delegationslista Gräv- och TA-tillstånd februari - mars 2021 

 Ordförandebeslut Skogsbruksåtgärder Kungshamn-Morga 2021-04-14 
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§ 34 

Information om detaljplan Fornåsa 
Elin Hedström, planhandläggare, informerar. 

 

 

§ 35 

 

Information om verksamhetsområde Brunnby 5:1 m. fl. 
Elin Hedström, planhandläggare, informerar. 

 

 

§ 36 
 

Information om samråd inom vattenförvaltning 
Carin von Köhler, kommunekolog, informerar. 

 

 

§ 37 

Information om friluftslivets år 2021 
Josefin Edling, parkchef, informerar. 

 

 

§ 38 

Information om strategier för tätorternas utemiljöer 
Josefin Edling, parkchef, informerar. 

 

§ 39  

Information om jakt inom Knivsta kommun 
Josefin Edling, parkchef, informerar. 
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§ 40   Dnr: SUN-2021/137 
 

Programsamråd för detaljplan för Myrberget, Vrå 3:1  

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden godkänner förslaget för programsamråd. 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med planprogrammet är att utreda vad området lämpar sig bäst till, att undersöka vilka 
ytor som bör bevaras som natur för att säkerställa gröna kopplingar och vilka ytor som 
passar för byggnation. Utredningen tittar framför allt på var det är lämpligt med bostäder, 
förskola och LSS-boende. Undersökningen gäller en bebyggelse på 200 till 400 bostäder i 
blandade former, där bostäderna närmast Ar potentiellt kan kombineras med mindre 
verksamheter. Dock inte störande verksamheter. 
 
Planprogrammet är översiktligt då det identifierar vilka frågor som behöver undersökas 
vidare i en detaljplaneprocess men samtidigt avgränsar dess ramar för viss bebyggelse.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-03-30 

Planprogram 
Naturvärdesinventering 
Ekosystemtjänstanalys 
Bullerutredning 
Dagvattenutredning 
Utökad medborgardialog för Myrberget 
 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Fastighetsägare/planbeställare 
Planenheten 
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§ 41   Dnr: SUN-2021/145 
 

Startbesked investering Boängsvägen  

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden godkänner startbesked för investeringsprojektet 

Boängsvägen. 

Sammanfattning av ärendet 
För att kunna genomföra den planerade upprustningen av Boängsvägen fram till 
avtagsvägen upp mot elljusspåret, behöver Samhällsutvecklingsnämnden besluta om att 
godkänna startbesked för den aktuella investeringen i enlighet med medel avsatta i mål och 
budget för objektet. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-03-29 
Effekt av investering - Boängsvägen 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Gatuchef 
Ekonomikontoret 
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§ 42   Dnr: SUN-2020/511 
 

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

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Samhällsutvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att motionen anses besvarad.  
 
Yrkande 
Torkel Ekman (L) yrkar på att motionen bifalls. 

 
Röstförklaring 
Torkel Ekman (L) lämnar in röstförklaring. (Protokollsbilaga 1.) 

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

 

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

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

 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 
Akten 
Park och naturenheten 
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§ 43   Dnr: SUN-2021/94 
 

Upphandling av konsulttjänster inom samhällsbyggnad 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden beslutar att genomföra upphandling av konsulttjänster 

inom området samhällsbyggnad genom så kallad DIS-upphandling, dynamiskt 
inköpssystem. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Under hösten 2020 löpte flera av de då gällande ramavtalen avseende tekniska 
konsulttjänster ut. Utöver de konsulttjänster som tidigare har funnits avtal för har kontoret valt 
att lägga till de tjänster som bedömts saknas. Upphandlingen görs genom Dynamiskt 
inköpssystem, DIS, och har en avtalstid om 4 + 4 år. 
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-04-19 

 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Upphandlingsenheten 
Emelie Berglund 
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§ 44   Dnr: SUN-2021/147 
 

Uppföljning av kontrollmoment motstridiga mål  

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden godkänner uppföljningen av motstridiga mål 

Sammanfattning av ärende 
Knivsta kommun arbetar utifrån uppsatta mål och har en tydlig målstruktur som startar med 

Kommunfullmäktiges övergripande mål och uppdrag som är uppbyggda utifrån agenda 2030. 

Utifrån dessa tar nämnden fram egna mål och uppdrag. Nämnden har även tagit fram 

styrdokument och planer som bygger på de uppsatta målen och uppdragen och som skapar 

förutsättningar för Knivstas utveckling. Uppföljningen visar ingen motstridighet mellan 

samhällsutvecklingsnämndens mål och uppdrag och kommunfullmäktiges målstruktur utan 

budskapet från Agenda 2030 om hållbar utveckling utifrån dimensionerna ekonomisk, social 

och miljömässig genomsyrar både kommunfullmäktige och nämndens mål och uppdrag. 

Målen strävar åt samma riktning och mot kommunens bästa, men riktar in sig mot olika 

områden, och efterfrågar därmed olika resultat. 

Samhällsutvecklingsnämndens målsättningar och riktningar, planer och inplanerade- och 

genomförda åtgärder syftar till att bidra till att Knivsta ska vara delaktig i det 

förändringsarbete som pågår mot att skapa en mer hållbar värld på både lokal och global 

nivå. 

 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-04-19 
Uppföljning av motstridiga mål 

Liza Larsén Ogden, verksamhetscontroller, föredrar ärendet. 

 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 
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§ 45 
 

Information om synpunkter på kommunstyrelsens ramar/budget 2022 
Emma Lundbergh, samhällsbyggnadschef, informerar. 
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§ 46   Dnr: SUN-2021/4 
 

Ekonomisk uppföljning per mars för SUN 2021 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen för 

samhällsutvecklingsnämnden per mars månad 2021. 

2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom. 

Sammanfattning av ärendet 
Helårsprognosen för samhällsutvecklingsnämnden 2021 är oförändrad jämfört med 
förgående prognos, vilket var ett överskott på 1 225 tkr. Avfallsverksamheten, vindkraft samt 
verksamheten Trafikövervakning och parkeringsavgifter prognostiseras med ett underskott 
på sammanvägt 4 475 tkr. Gator och vägar som prognostiseras med ett överskott på 5 600 
tkr. Nämndens beviljade investeringsutgift för 2021 uppgår till 106,3 mnkr och den 
prognostiserade utgiften förväntas uppgå till 75,5 mnkr.  

Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-04-15 
Nettokostnadsuppställning per mars 2021-04-15 
Investeringsprognos per mars 2021-04-15 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Ekonomikontoret 
Kommunstyrelsen 
 
 



Röstförklaring gällande SUN-2020/511

Motion 2020:10 från Lotta Wiström (L) –  

Bilda ett naturreservat på kommunal mark i södra Lunsen 

Vi anser att motionen skall bifallas. 

Liberalerna anser att ett reservat skall bildas för att långsiktigt säkerställa naturvärden och 

goda möjligheter till friluftsliv för invånarna. Reservatet skulle innebära en klar gräns mellan 

mark som exploateras och den som bevaras för naturskydd, friluftsliv och skogsbruk. 

Avsikten är därför att det föreslagna reservatet i sin helhet styr vilken mark som kan utvecklas 

för ett växande stationssamhälle i Alsike och inte tvärtom. Därför behöver ett kommunalt 

naturreservat bildas innan området detaljplaneras.  Vidare skulle Naturreservatet som det är 

utformat utgöra en del av och säkerställa grönstråket från Kölängen via Gredelby Hagar som 

redan beslutat.  

Torkel Ekman Liberalerna i Knivsta 

Ersättare i Samhällsutvecklingsnämnden 

Protokollsbilaga 1


