
 
 

 

  PROTOKOLL 1 (16)  

Sammanträdesdatum  

2020-12-14  

 

 

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för protokoll 

Knivsta kommunhus, 
Centralvägen 18, Knivsta 

  Sista datum för överklagan  2020-01-08 

Datum när anslaget sätts upp 2020-12-18 Datum när anslaget tas ner 2020-01-09 

 

 
 

Sammanträde med Samhällsutvecklingsnämnden 

 
Tid: Måndag den 14 december 2020, kl. 13:00-17:00  

Plats: Samtliga ledamöter och ersättare närvarar på distans 

Beslutande: Thor Övrelid (M), ordförande 

Jacob Risberg (MP), 1:e vice ordförande 

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

Leif Eriksson (C) 

Pontus Lamberg (KD), §§ 114-128 

Gunnar Gidlund (KD) 

Göran Nilsson (M) deltar ej under § 128 p.g.a. jäv 

Johan Helenius (SD) 

Harriet Swanberg (S) 

Ellie Uggla (M) § 128 ersätter Göran Nilsson (M) 

Torkel Ekman (L) §§ 129-133 ersätter Pontus Lamberg (KD) 

Ersättare: 

 

 

 

 

 

Mötessekreterare 

Torkel Ekman  (L)  

Peter Brymér (KNU) 

Ellie Uggla (M) 

Claes Litsner (S) 

Anna Svensson (V)  

 

Eva Paulsrud                                                           § 114-133 

 

Övriga deltagare 

 

Emma Lundberg, samhällsbyggnadschef 

Moa Odin, planchef  

Josefin Edling, park- och naturchef 

Justering, se sista 

sidan för digitala 

underskrifter 

Beslutet justeras med digital signatur av 

Thor Övrelid (M) ordförande 

Mikael Rye-Danjelsen (KNU), justerare 



 
 

 

  Samhällsutvecklingsnämnden 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 114 
 

Justering 
 

Protokollet justeras av ordföranden och Mikael Rye-Danjelsen (KNU) torsdagen den 17 
december 2020. 

 

 

 

 
§ 115 
 

Godkännande av dagordning 
 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
 

Ett informationsärende läggs till dagordningen ”Information om VA-plan”.  

Ärende 12 ”Samråd för detaljplan Södra Ar etapp 2” utgår. 
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§ 116 
 

Anmälan av delegationsbeslut  

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
 

Följande delegationsbeslut är anmälda till samhällsutvecklingsnämnden 

 

 Förteckning över delegationsbeslut, plankostnadsavtal 2020-11-24 

 BAB delegationslista november 2020 

 Delegationslista Gräv o TA-tillstånd november 2020 
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§ 117     
 
 

Information inför granskning av detaljplan, del av kvarteret Apoteket, Särsta 3:184 
 

Andree Dage, planhandläggare, informerar. 

 

 

 

 
 
§ 118    
 
 

 

Information om detaljplan för Takteglet, Gredelby 7:76 
 

Andree Dage, planhandläggare, informerar. 

 

 

 
 
§ 119 
 

 

Information inför granskning av planändring för Särsta park och friluftsområde 
 

Elin Hedström, planhandläggare, informerar. 

 

 

  



 
 

 

  Samhällsutvecklingsnämnden 
 

PROTOKOLL 5 (16)  

Sammanträdesdatum  

2020-12-14  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 120     
 

I 

Information verksamhetsområden 
 
 
Elin Hedström, planhandläggare, informerar. 

 

 
 

 
§ 121    
 

Information om VA-kostnader i Ar 
 

Anders Carlquist, exploateringschef, informerar. 

 

 
 
 
§ 122    
 
 

 

Information om VA-plan 
 

Emma Lundbergh, samhällsbyggnadschef, informerar. 
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§ 123   Dnr: SUN-2019/391 
 

Knivstaförslag om helt central lekplats i Knivsta centrum  

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Samhällsutvecklingsnämnden beslutar anse Knivstaförslaget besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 
Förslagsställaren föreslår att det byggs en stor lekplats i centrala Knivsta. En lekplats skulle 
öka den sociala interaktionen mellan vuxna och mellan barn och vuxna vilket bidrar till ett 
mer socialt hållbart samhälle. 

 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-11-23 
Knivstaförslag 2019-04-05 

 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Förslagslämnare 
Handläggare 
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§ 124   Dnr: SUN-2020/134 
 

Uppföljning av kommunövergripande kontrollområden, redovisade för 
samhällsutvecklingsnämnden 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden godkänner uppföljningen och rapportens 

åtgärdspunkter och utvecklingsområden av kommunövergripande kontrollområden i 
nämndens interna kontrollplan. 

 
2. Utförd kontroll av de fem övergripande kontrollområdena i intern kontrollplan för 

Samhällsutvecklingsnämndens verksamheter 2020 är tillräcklig.  
.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen och kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnden se till att 
den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt.  
 
Under 2020 identifierades fem kommunövergripande interna kontroller som genomförts för 
samtliga nämnder/styrelser med separata uppföljningar. Kontrollområdena är arbetsmiljö, 
upphandling/inköp, bisysslor, ekonomisk förvaltning och anmälan av delegationsbeslut. 
 
I uppföljningen av de kommunövergripande kontrollområdena framkom utvecklingsområden 
och åtgärdspunkter, vilka redovisas i rapporten Uppföljning av kommunövergripande 
kontrollområden, redovisade för Samhällsutvecklingsnämnden (SUN 2020/134). 
 
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-11-19 
Uppföljning 

Karin Carlsson, verksamhetscontroller, föredrar ärendet. 

 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 
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§ 125   Dnr: SUN-2020/526 
 

Intern kontrollplan för Samhällsutvecklingsnämnden 2021  

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden antar intern kontrollplan för nämndens verksamheter 

för 2021. 

2. Den interna kontrollplanen anmäls till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

 
Fem kommunövergripande interna kontroller genomförs för alla nämnder/styrelser med 
separata uppföljningar. Kontrollområdena är arbetsmiljö, upphandling/inköp, bisysslor, 
ekonomisk förvaltning och anmälan av delegationsbeslut.  
 
De nämndspecifika kontrollområdena som föreslås för 2021 är Nämndens målstyrning- 
motstridighet mellan nämndens mål och Agenda 2030 samt Medborgardialog- utifrån 
rådande läge Covid-19. 
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-11-26 

Intern kontrollplan 

Karin Carlsson, verksamhetscontroller, föredrar ärendet. 

 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
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§ 126   Dnr: SUN-2020/475 
 

Samråd om bildande av naturreservat Kölängsskogen  
 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Samhällsutvecklingsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att genomföra ett formellt 
samråd inför bildande av naturreservat Kölängsskogen. 

Reservation 
Johan Helenius (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. (Protokollsbilaga 1.) 

Yrkande 
Johan Helenius (SD) yrkar på återremiss. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer yrkandet om återremiss mot att avgöra ärendet idag och finner att 
samhällsutvecklingsnämnden vill avgöra ärendet idag. Ordföranden ställer därefter förslaget 
till beslut mot avslag och finner att samhällsutvecklingsnämnden bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
År 2017 ansökte Knivsta kommun om medel för att ta bilda naturreservatet Gredelby hagar 
och Trunsta träsk, samt ta fram reservatshandlingar för Kölängens ädellövskog och 
Ängbyskogen. Färdiga handlingar för att kunna formellt samråda med sakägare och andra 
intresseorganisationer har producerats för Kölängens ädellövskog, nu kallad Kölängsskogen. 
Samrådstiden är 6 veckor, varpå reservatshandlingarna revideras och presenteras för beslut 
om bildande av naturreservatet Kölängsskogen. 
 

Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse 2020-11-23 
Bilaga 1. Förslag till beslut naturreservat Kölängsskogen 2020-11-23 

Carin von Köhler, kommunekolog, föredrar ärendet. 

 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Park- och naturenheten 
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§ 127   Dnr: SUN-2020/507 
 

Revidering av delegationsordningen med anledning av lagen om tillgänglighet till 
digital offentlig service 
 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Samhällsutvecklingsnämndens delegationsordning revideras enligt förslaget i 
beslutshandlingen daterad 2020-11-11. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Föreslagen ändring i samhällsutvecklingsnämndens delegationsordning är gjord utifrån lagen 
om tillgänglighet till digital offentlig service, DOS-lagen. Lagen innebär att myndigheter måste 
leva upp till vissa tillgänglighetskrav för sina digitala tjänster. 
 
I undantagsfall får myndigheten avstå från, eller anstå med, att tillgänglighetsanpassa sin 
service, om det skulle vara oskäligt betungande för myndigheten i förhållande till nyttan av 
anpassningen för personer med funktionsnedsättning. Ett sådant avslag får överklagas till 
förvaltningsrätten. 
 
Beslut om att tillgängliggöra digital service ska lämnas utan dröjsmål, vilket innebär att 
beslutsfattandet måste delegeras av praktiska skäl.  
 
  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-11-11 
Beslutshandling 2020-11-11 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
 
 
 
  



 
 

 

  Samhällsutvecklingsnämnden 
 

PROTOKOLL 11 (16)  

Sammanträdesdatum  

2020-12-14  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 128   Dnr: SUN-2020/513 
 
 

Detaljplan Södra Ar etapp 1 

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

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

 

Sammanfattning av ärendet  

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

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-11-16 
Plankarta 
Planbeskrivning 

Sara Andersson, planhandläggare, föredrar ärendet. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Planenheten 
Kommunstyrelsen 
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§ 129   Dnr: SUN-2020/520 
 

Beslut om samråd för Träfallet, Vrå 1:3, 1:137, SBK-2019-000004 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden beslutar att ge Samhällsbyggnadskontoret uppdrag att 

genomföra samråd för förslaget till detaljplan för Träfallet, Vrå 1:3, 1:137. 

2. Samhällsutvecklingsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens bedömning av att 
genomförandet av detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan enligt 
Miljöbalkens 6 kapitel och att en strategisk miljöbedömning enligt Miljöbalken 6:9-6:19 
därmed inte behöver genomföras. 

Sammanfattning av ärendet 
Detaljplaneförslaget möjliggör för ungefär 100 st. bostäder och bevarande av natur. Det är 
beläget i östra Alsike och är ungefär 20,5 ha. 

Underlag för beslut  
Tjänsteutlåtande 2020-11-23 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Bullerutredning 
Naturvärdesinventering 
Ekosystemtjänstanalys 
Bullerutredning 
Översiktlig VA-utredning 
Arkeologisk utredning 
Undersökning av betydande miljöpåverkan 
Länsstyrelsens yttrande av undersökning av betydande miljöpåverkan 

 

Andree Dage, planhandläggare, föredrar ärendet. 

 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Planenheten 
Planbeställare 
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§ 130   Dnr: SUN-2020/483 
 

Knivsta framtida avloppsrening, analys av alternativ – rättelse av tidigare beslut 
 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Samhällsutvecklingsnämnden uppmanar Knivstavatten att uppdra åt Roslagsvatten att  

1. ta fram utredningar och analyser enligt punkt 1–4 i förslaget, 

2. avrapportera resultatet till samhällsutvecklingsnämnden, bygg- och miljönämnden samt 
kommunstyrelsen och i samband med det genomföra punkt 5 i förslaget. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Vid samhällsutvecklingsnämndens sammanträde 2020-11-09 fattades beslut om att lämna 
förslag till beslut, till Kommunfullmäktige, om Knivstas framtida avloppsrening. Då beslutet 
inte är av principiell art och samhällsutvecklingsnämnden är verksamhetsansvarig nämnd för 
vatten och avlopp, bör beslutet fattas i samhällsutvecklingsnämnden. 
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-10-22 
 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Knivstavatten AB 
Roslagsvatten AB 
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. 

 

 
§ 131   Dnr: SUN-2020/542 
 

Ordförandeförslag Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy 
 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Samhällsutvecklingsnämnden uppmanar kommunstyrelsen att uppdatera riktlinjer för 
markanvisningar samt att ta fram riktlinjer för tecknande av exploateringsavtal, så att dessa 
följer de av kommunfullmäktige antagna Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy. 

 

Underlag för beslut 
Ordförandeförslag 2020-12-04 

 

Beslutet ska skickas till 
Akten 

Kommunstyrelsen 
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§ 132   Dnr: SUN-2020/6 
 

Verksamhetsplan för samhällsutvecklingsnämnden 2021 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden godkänner verksamhetsplanen 2021 för 

samhällsutvecklingsnämndens verksamheter, med redaktionella ändringar vad gäller 
avfallsverksamheten och vad gäller trygga och säkra utemiljöer. 

2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsutvecklingsnämnden har tilldelats medel för 2021 i den av kommunfullmäktige 
antagna Mål och budget 2021. I bilagd verksamhetsplan beskrivs förutsättningarna för 
budgeten, mål, indikatorer och uppdrag som riktats mot nämnden. Kommunfullmäktiges 
målstruktur har fokus på Värde, Bo och trivas, Växa och Värna. Målstrukturen utgår från 
agenda 2030, kommunens vision och regionens regionala utvecklingsstrategi. Till 
kommunfullmäktiges mål och indikatorer i samhällsutvecklingsnämndens verksamhetsplan 
förväntas nämnden bidra till måluppfyllelsen. Kommunfullmäktiges mål är även 
utgångspunkten för nämndens egna mål. Kommunfullmäktiges mål, indikatorer och målnivå 
är fastställda i mål och budget 2021.  
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-11-26 
Verksamhetsplan för samhällsutvecklingsnämnden  
 
Emma Lundbergh, samhällsbyggnadschef, och Edvin Johansson, förvaltningsekonom, 
föredrar ärendet. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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§ 133   Dnr: SUN-2020/4 
 

Ekonomisk uppföljning per oktober för SUN 2020 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen för 

samhällsutvecklingsnämnden per sista oktober 2020. 

2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom. 

Sammanfattning av ärendet 
Helårprognosen för samhällsutvecklingsnämnden per sista oktober visar ett underskott på 
4 730 tkr, vilket är en försämring jämfört med prognosen i delårsbokslutet med 1 245 tkr. En 
större negativ förändring jämfört med senast redovisas för verksamheterna exploatering, 
avfall och trafikövervakning/parkeringsavgifter. Gator och vägar visar en förbättrad prognos. 
Investeringsutgiften för nämndens verksamheter prognostiseras till 67 480 tkr. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-12-04 
Nettokostnadsuppställning 2020-12-01 
Investeringsuppställning 2020-12-01 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen  
Ekonomikontoret 
 
 



 SUN 2020-12-14 § 128,  Protokollsbilaga 1 

 

 
 

 

 

 

Reservation punkt 9, Naturreservat 
 

 

 

Området är beläget mellan E4 an och samhället och industriområdet södra AR. 

Vi är positiva till stora delar av förslaget men vi anser att det behövs en bättre beskrivning hur man ska 

kunna ha en bättre exploatering längs Gredelbyleden. Där vill vi dra in områdesgränsen för 

naturreservat 100-150 meter från Gredelbyleden 

 

 

 

 

SD Knivsta  

Johan Helenius 

 

 

 

 

 


