
 
 

 

Samhällsutvecklingsnämnden  PROTOKOLL 1 (20)  

Sammanträdesdatum  

2022-03-14 §§ 21-46 

 

 

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Kommunhuset, 
Centralvägen 18, 
Knivsta 

Sista datum för 
laglighetsprövning 

2022-04-13 

 

Datum när anslaget sätts 
upp 2022-03-23 

 Datum när anslaget tas ner 

2022-04-14 

 

 

Sammanträde med samhällsutvecklingsnämnden  

 
Tid: Måndag den 14 mars 2022, kl. 13:00-17:40  

Plats: Harriet Swanberg (S), Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Thomas Malmer 

(KD) och nämndsekreterare Eva Paulsrud och Sigrid Erwall deltog 

från Sal Kvallsta. Övriga politiker och tjänstepersoner deltog på 

distans. 

Beslutande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ersättare: 

Harriet Swanberg (S), ordförande  

Jacob Risberg (MP), 1:e vice ordförande  §§ 21-37 och 39-47 Deltar 

ej under § 38 p.g.a. jäv.  

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

Leif Eriksson (C) 

Thomas Malmer (KD) 

Thor Övrelid (M) 

Peter Brymér (KNU) ersätter  Johan Helenius (SD) 

Gunnar Gidlund (KD) 

Martin Sjödin (S) 

Anna Svensson (V) § 38, ersätter Jacob Risberg (MP) 

 

Torkel Ekman (L) 

Karolin Björklund (S) 

Anna Svensson (V) §§ 21-37 och 39-47     

 

Övriga deltagare: Se nästa sida. 

  

Justering, se sista 

sida för digital 

underskrift: 

Protokollet justeras med digital signatur den 21 mars av: 

Harriet Swanberg (S), ordförande 

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

  



 
 

 

 
Samhällsutvecklingsnämnden 

 
 

PROTOKOLL 2 (20)  

Sammanträdesdatum  

2022-03-14  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Övriga deltagare 
 
Jessica Öhrn, planhandläggare 
Andree Dage, planhandläggare 
Linus Wickman, planhandläggare 
Rebecka Persson, planhandläggare 
Maria Cassel, t.f. planchef 
Emelie Fragari, planhandläggare 
Gösta Bergman, planhandläggare 
Alexander Jonsson, t.f. gatuchef 
Ekaterina Widén, förvaltningsekonom 
Antonio Ameijenda, tillväxtchef 
Gustav Fridlund, näringslivschef 
Lennart Lundberg, oppositionskommunalråd 
Sigrid Erwall, nämndsekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  



 
 

 

 
Samhällsutvecklingsnämnden 

 
 

PROTOKOLL 3 (20)  

Sammanträdesdatum  

2022-03-14  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 21 
 

Justering 

 

Protokollet justeras den 21 mars 2022 av ordföranden och Mikel Rye-Danjelsen (KNU). 

  

 
§ 22 
 

Godkännande av dagordning 

 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 

Dagordningen godkänns med tillägg av beslutsärenden ”Ledamotsinitiativ från Thomas 
Malmer (KD) gällande utbyggnad av kommunalt VA i vissa områden” och ” Ersättning enligt 
ERS 2018 för deltagande i Knivstakonferensen 28 och 29 april 2022. 
 

Informationsärende ”Information om Takteglet” läggs till dagordningen och 
Informationsärende ”Information om naturreservat Ängbyskogen” utgår. 

”Samråd om fördjupad översiktsplan för västra Vallentuna tätort” ändras från beslutsärende 
punkt 26 till delegationsärende punkt 4c. .  

 

 

 

§ 23 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 

Följande delegationsbeslut är anmälda till nämnden: 

 

a) Delegationsbeslut om att avstå från att yttra sig i ärende Samråd Uppsala vattens 
biogasanläggning vid Kungsängens gård samt samrådsunderlag 

b) Bostadsanpassningsbidrag delegationslista februari 2022 

c) Public 360, 2022-01-24 till 2022-03-01 



 
 

 

 
Samhällsutvecklingsnämnden 

 
 

PROTOKOLL 4 (20)  

Sammanträdesdatum  

2022-03-14  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 

 

§ 24 
 
Information om planuppdrag för Tärnan, Särsta 3:232 
 
Jessica Öhrn, planhandläggare, informerar. 
 

 
 
 
§ 25 
 
Information om planuppdrag för Särsta 3:150 med flera 
 
Andree Dage, planhandläggare, informerar. 
 
 

 
§ 26 
 
Information om planuppdrag för Gredelby 2:113 
 
Linus Wickman, planhandläggare, informerar. 
 

 
 
§ 27 
 
Information om planuppdrag för Särsta 3:122 
 
Rebecka Persson, planhandläggare, informerar. 
 

 
 
§ 28 
 
Information om planbesked Vrå 1:129 
 
Maria Cassel, t.f. planchef, informerar. 
 

 
  



 
 

 

 
Samhällsutvecklingsnämnden 

 
 

PROTOKOLL 5 (20)  

Sammanträdesdatum  

2022-03-14  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 29 
 
Information om återrapportering åtgärdsprogram Norra Östersjön 
 
Emelie Fragari, planhandläggare, informerar 
 

 
 
§ 30 
 
Information om kommande samråd för ledningsdragning av dubbel 400 kV-ledning 
genom Knivsta kommun 
 
 
Maria Cassel, t.f. planchef, informerar. 
 

 
 
§ 31 
 
Information om Takteglet 
 
Maria Cassel, t.f. planchef, informerar. 
 
 
 

 
  



 
 

 

 
Samhällsutvecklingsnämnden 

 
 

PROTOKOLL 6 (20)  

Sammanträdesdatum  

2022-03-14  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

 

§ 32   Dnr: SUN-2022/31 

Verksamhetsberättelse och årsbokslut för samhällsutvecklingsnämnden 2021 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden godkänner verksamhetsberättelse och årsbokslut, med 

redaktionell ändring, för samhällsutvecklingsnämndens verksamheter.  

2. Beslutet anmäls till kommunstyrelse, kommunfullmäktige och revisorerna för 
kännedom. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsutvecklingsnämnden redovisar en budgetavvikelse per sista december 2021 på 
10,3 miljoner kronor. För verksamhetsberättelse, årsbokslut, uppfyllelse av mål och uppdrag 
se bilaga. 

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande, 2022-02-08 
Verksamhetsberättelse och bokslut för samhällsutvecklingsnämnden 2021 
 
Ekaterina Widén, förvaltningsekonom, föredrar ärendet 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Revisorer 
Ekonomichef 
 
  



 
 

 

 
Samhällsutvecklingsnämnden 

 
 

PROTOKOLL 7 (20)  

Sammanträdesdatum  

2022-03-14  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 33   Dnr: SUN-2022/65 

Uppdragsbeslut ny översiktsplan  

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 

1. Samhällsutvecklingsnämnden ger planenheten i uppdrag att starta förberedelsearbete 
för att ta fram en ny översiktsplan för Knivsta kommun.  

2. Samhällsutvecklingsnämnden ger planenheten i uppdrag att till kommande möte 
återkomma med förslag till beslut för projektdirektiv gällande ny översiktsplan för Knivsta 
kommun.  

Yrkanden och förslag 

Ordföranden läser upp sitt ordförandeförslag.  

 Propositionsordning 

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot avslag och finner att nämnden beslutat enligt 
ordförandeförslaget. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsutvecklingsnämnden ger planenheten i uppdrag att starta förberedelsearbetearbete 
för att ta fram en ny översiktsplan för Knivsta kommun. 

 

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande, 2022-02-14 
 
Gösta Bergman, planhandläggare, föredrar ärendet 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
 
  



 
 

 

 
Samhällsutvecklingsnämnden 

 
 

PROTOKOLL 8 (20)  

Sammanträdesdatum  

2022-03-14  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 34   Dnr: SUN-2021/505 

Planprioritering för 2022 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden beslutar att detaljplaner och planprogram 

sammanställda i bilaga 2 prioriteras för uppstart under 2022, i mån av tid. 

2. Samhällsutvecklingsnämnden beslutar att planbesked eller planuppdrag 
sammanställda i bilaga 3 ska utredas. 

Sammanfattning av ärendet 
Under 2021 har ett arbete med planprioritering bedrivits. Arbetet har inneburit att gemensamt 
prioritera vilka detaljplaner bör startas upp för att sedan kunna fatta ett formellt beslut om 
planprioritering. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, 2022-03-02 
Bilaga 1 – Sammanställning över pågående planarbete samt beslut om planläggning, 
2022-03-02 
Bilaga 2 – Prioriterade detaljplaner eller planprogram att startas, 2022-03-02 
Bilaga 3 – Planbesked eller planuppdrag att utreda, 2022-03-02 
Bilaga 4 – Ny sammanställning över pågående planarbete samt beslut om planläggning, 
2022-03-02 
Bilaga 5 – Översiktskartor över pågående detaljplaner och prioriterade detaljplaner eller 
planprogram att startas, 2022-03-03 
 
Maria Cassel, t.f. planchef, föredrar ärendet. 
 
 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
 
  



 
 

 

 
Samhällsutvecklingsnämnden 

 
 

PROTOKOLL 9 (20)  

Sammanträdesdatum  

2022-03-14  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 35   Dnr: SUN-2022/46 

Vilandeförklaring av detaljplan för Myrberget Vrå 3:1 med flera  

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Samhällsutvecklingsnämnden vilandeförklarar detaljplan för Myrberget, Vrå 3:1 m.fl. 

Sammanfattning av ärendet 
Detaljplanearbetet vilandeförklaras i väntan på kapacitetshöjande åtgärder gällande 
avloppshanteringen i Knivsta kommun. Ambitionen är att arbetet tas upp omkring tre år innan 
kommunen bedöms kunna ansluta till Käppala avloppsreningsverk. Därmed förändras inte 
tidsplanen för projektet. 

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande, 2022-02-10 
Planprogram för Myrberget, Vrå 3:1 m.fl. samrådshandling 2021-04-26 
 
Andree Dage, planhandläggare, föredrar ärendet. 
 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Planintressent 
 
  



 
 

 

 
Samhällsutvecklingsnämnden 

 
 

PROTOKOLL 10 (20)  

Sammanträdesdatum  

2022-03-14  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 36   Dnr: SUN-2022/19 

Utökat verksamhetsområde för Särsta 3:397 och del av Särsta 3:1 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 

Samhällsutvecklingsnämndens förslag till Kommunfullmäktige:  

1. Fastställ verksamhetsområde ”VO Särsta 3:397 och del av Särsta 3:1” för dricksvatten, 
spillvatten, dagvatten-gata samt dagvatten-fastighet enligt bilaga 1.1.  

2. Verksamhetsområdet ska gälla från och med 2022-04-01. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän 
vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av 
verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom 
verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; vatten, 
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet. Detta ärende rör verksamhetsområde för 
samtliga vattentjänster.  
 
Fastigheten Särsta 3:397 där CIK, Centrum för idrott och kultur, är belägen har hittills inte 
ingått i verksamhetsområdet. Verksamheten är ansluten och har redan erlagt avgifter och 
beslutet om att inrätta verksamhetsområde är mer av formell karaktär för att säkerställa alla 
parters rätter och skyldigheter. I samband med detta tas även del av Särsta 3:1 in i 
verksamhetsområdet eftersom den berörda delen av fastigheten ingår i den samlade 
bebyggelsen.  

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande, 2022-01-31 
Hemställan till kommunfullmäktige om utökat verksamhetsområde, Särsta 3:397 och del av 
Särsta 3:1 
Bilaga 1. Tjänsteutlåtande till Knivstavatten AB med förslag till utökat verksamhetsområde, 
dokument id:20190910-30059  
Bilaga 1.1. Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för samtliga vattentjänster, 
2021-11-15  
Bilaga 2. Justerat protokoll från beslutande styrelsemöte, 2021-11-30 

Beslutet ska skickas till 
Knivstavatten AB 
Kommunstyrelsen 
Akten 
 
  



 
 

 

 
Samhällsutvecklingsnämnden 

 
 

PROTOKOLL 11 (20)  

Sammanträdesdatum  

2022-03-14  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 37   Dnr: SUN-2022/21 

Utökat verksamhetsområde för Solhagavägen 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 

 Samhällsutvecklingsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 

1. Fastställ verksamhetsområde ”VO Solhagavägen” för dricksvatten enligt bilaga 1.1.  

2. Verksamhetsområdet ska gälla från och med 2022-04-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän 
vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av 
verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom 
verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; vatten, 
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet. Detta ärende rör verksamhetsområde för 
dricksvatten. 
 
Vatten och spillvatten har byggts ut sedan tidigare i Solhagavägen och då även till dessa 
fastigheter. För att kunna säkerställa alla parters rätter och skyldigheter behöver 
verksamhetsområdet inrättas. 

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande, 2022-01-31 
Hemställan till kommunfullmäktige om utökat verksamhetsområde, Solhagavägen 
Bilaga 1 - Tjänsteutlåtande till Knivstavatten AB med förslag till utökat verksamhetsområde, 
dokument ID: 20190910-30059 
Bilaga 1.1 - Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för dricksvatten, 2021-11-10 
Bilaga 2 - Justerat protokoll från beslutande styrelsemöte, 2021-11-30 
 

Beslutet ska skickas till 
Knivstavatten AB 
Kommunstyrelsen  
Akten 
 
  



 
 

 

 
Samhällsutvecklingsnämnden 

 
 

PROTOKOLL 12 (20)  

Sammanträdesdatum  

2022-03-14  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 38   Dnr: SUN-2022/20 

Utökat verksamhetsområde för detaljplan Margarethahemmet 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 

Samhällsutvecklingsnämndens förslag till Kommunfullmäktige:  

1. Fastställ verksamhetsområde ”VO Margarethahemmet” för dricksvatten, spillvatten, 
dagvatten-gata samt dagvatten-fastighet enligt  bilaga 1.1-1.4.  

2. Verksamhetsområdet ska gälla från och med 2022-04-01. 

 

Jäv 

Jacob Risberg (MP) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän 
vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av 
verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom 
verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; vatten, 
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet. Detta ärende rör verksamhetsområde för 
samtliga vattentjänster. 
 
För att fastställa fastigheternas Särsta 38:4, Särsta 38:5, Särsta 38:6, Särsta 38:7, Särsta 
38:8 och Särsta 38:16 rätt till allmänt vatten och avlopp och Roslagsvattens rätt att ta ut de 
avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver Knivsta kommun utöka sitt 
verksamhetsområde för berörda fastigheter i och med att den allmänna anläggningen för 
vatten och avlopp byggs ut till fastigheten. 

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande, 2022-01-31 
Hemställan till kommunfullmäktige om utökat verksamhetsområde, Margarethahemmet  
Bilaga 1 - Tjänsteutlåtande till Knivstavatten AB med förslag till utökat verksamhetsområde, 
dokument id:20190910-30059. 
Bilaga 1.1 - Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för dricksvatten, 2021-11-15 
Bilaga 1.2 - Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för spillvatten, 2021-11-15 
Bilaga 1.3 - Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för dagvatten-gata, 2021-11-15 
Bilaga 1.4. - Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för dagvatten-fastighet, 2021-11-16 
Bilaga 2 - Justerat protokoll från beslutande styrelsemöte 
 

Beslutet ska skickas till 
Knivstavatten AB 
Kommunstyrelsen  
Akten 
 



 
 

 

 
Samhällsutvecklingsnämnden 

 
 

PROTOKOLL 13 (20)  

Sammanträdesdatum  

2022-03-14  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 39   Dnr: SUN-2022/33 

Revidering av delegationsordning för samhällsutvecklingsnämnden  

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Samhällsutvecklingsnämnden antar reviderad delegationsordning för 
samhällsutvecklingsnämnden i Knivsta kommun, daterad 2022-02-14 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att samhällsutvecklingsnämnden antar förslag till 
reviderad delegationsordning för att underlätta arbetet vid upphandling och vid beslut om 
betydande miljöpåverkan i planarbetet. Därmed ersätts delegationsordning daterad 14 
december 2020.  
 

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande, 2022-02-14 
Reviderad delegationsordning för samhällsutvecklingsnämnden, daterad 2022-02-14 
 
Maria Cassel, t.f. planchef, föredrar ärendet 
 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
 
 
  



 
 

 

 
Samhällsutvecklingsnämnden 

 
 

PROTOKOLL 14 (20)  

Sammanträdesdatum  

2022-03-14  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 40   Dnr: SUN-2021/523 

Slutredovisning för gatuinvesteringar 2021 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 

1. Samhällsutvecklingsnämnden godkänner slutredovisningen av investeringsprojekten 
belysning, reinvestering av befintligt gatunät, TSHÅ (trafiksäkerhetshöjande åtgärder) 
och cykelinfrastruktur. 

2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom. 

Sammanfattning av ärendet 
Sen 2021 har nya investeringsriktlinjer införts. De nya riktlinjerna medför att 
investeringsprojekt överstigande 1 miljon kronor ska erhålla ett igångsättningstillstånd och 
även återkomma med en slutredovisning när projektet är genomfört. 

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande 2021-12-22 
 
Alexander Jonsson, t.f. gatuchef, föredrar ärendet. 
 

Beslutet ska skickas till 
Akten  
Handläggare 
Ekonomichef 
 
  



 
 

 

 
Samhällsutvecklingsnämnden 

 
 

PROTOKOLL 15 (20)  

Sammanträdesdatum  

2022-03-14  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 41   Dnr: SUN-2021/522 

Startbesked för gatu- och exploateringsinvesteringar 2022 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden godkänner startbesked till investeringsprojektet 

Reinvestering av befintligt gatunät. 

2. Samhällsutvecklingsnämnden godkänner startbesked till investeringsprojektet TSHÅ 
(trafiksäkerhetshöjande åtgärder). 

3. Samhällsutvecklingsnämnden godkänner startbesked till investeringsprojektet 
Belysning. 

4. Samhällsutvecklingsnämnden godkänner startbesked till investeringsprojektet 
Cykelinfrastruktur. 

5. Samhällsutvecklingsnämnden godkänner startbesked till investeringsprojekten 
kopplat till exploateringar i områdena Sågen/centrum, västra Knivsta, östra Knivsta, 
Nor, Alsike, Ar/Brunnby. 

6. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom. 

Sammanfattning av ärendet 
Inför 2021 antogs nya investeringsriktlinjer. De nya riktlinjerna medför att investeringsprojekt 
överstigande 1 miljon kronor utöver beviljade investeringsmedel i Mål och budget även ska 
erhålla ett positivt startbesked från nämnden innan genomförandet av projektet.  
 

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande 2022-02-23 
Effekt av investering - Reinvestering befintligt gatunät 2022 
Effekt av investering – Belysning 2022 
Effekt av investering – TSHÅ (trafiksäkerhetshöjande åtgärder) 2022 
Effekt av investering – Cykelinfrastruktur 2022 
 
Alexander Jonsson, t.f. gatuchef, föredrar ärendet. 
 
 
 

Beslutet ska skickas till 
Akten  
Kommunstyrelsen 
Ekonomikontoret 
 
  



 
 

 

 
Samhällsutvecklingsnämnden 

 
 

PROTOKOLL 16 (20)  

Sammanträdesdatum  

2022-03-14  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 42   Dnr: SUN-2021/524 

Slutredovisning investeringen Boängsvägen  

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 

Samhällsutvecklingsnämnden godkänner slutredovisningen av investeringsprojektet 
Boängsvägen.  

Sammanfattning av ärendet 
Sen 2021 har nya investeringsriktlinjer införts. De nya riktlinjerna medför att 
investeringsprojekt överstigande 1 miljon kronor ska erhålla ett igångsättningstillstånd och 
även återkomma med en slutredovisning när projektet är genomfört. 

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande 2021-12-22 
 
Alexander Jonsson, t.f. gatuchef, föredrar ärendet. 
 
 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare  
Ekonomichef 
 
  



 
 

 

 
Samhällsutvecklingsnämnden 

 
 

PROTOKOLL 17 (20)  

Sammanträdesdatum  

2022-03-14  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 43   Dnr: SUN-2022/63 

Ekonomisk uppföljning per sista februari för SUN 2022  

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen per sista 

februari 2022. 
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsutvecklingsnämndens prognos per sista februari visar ekonomi i balans. 
Verksamhet Gator, vägar uppvisar prognostiserat överskott och verksamhet 
Trafikövervakning/Parkeringsavgifter uppvisat ett prognostiserat underskott. Nämndens 
övriga verksamheter följer budget och prognostiseras inte med någon avvikelse.  

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande 2022-02-18 
Ekonomisk uppföljning per februari 2022 
 
Ekaterina Widén, förvaltningsekonom, föredrar ärendet. 
 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten 
 
 
  



 
 

 

 
Samhällsutvecklingsnämnden 

 
 

PROTOKOLL 18 (20)  

Sammanträdesdatum  

2022-03-14  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 44   Dnr: SUN-2022/80 

Intern kontrollplan samhällsutvecklingsnämnden 2022  

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 

1. Samhällsutvecklingsnämnden antar intern kontrollplan för nämndens verksamheter 
för 2022. 

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. 

 

Ett nämndspecifikt kontrollområde som föreslås för 2022 är Samhällsbyggnadsprocessen där 
två risker har identifierats. 

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-03-03 

Förslag till Intern kontrollplan för samhällsutvecklingsnämnden 2022. 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

 
  



 
 

 

 
Samhällsutvecklingsnämnden 

 
 

PROTOKOLL 19 (20)  

Sammanträdesdatum  

2022-03-14  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 45 
 
   Dnr: SUN-2022/123 
 
Ersättning enligt ERS 2018 för deltagande i Knivstakonferensen  28 och 29 april 2022 
 
 
Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst beviljas enligt ERS 2018 för de ledamöter och ersättare 
i samhällsutvecklingsnämnden som önskar delta. Ersättningen omfattar deltagande på 
dagtid. 
 
 
Sammanfattning 
 
Länsstyrelsen bjuder in beslutsfattare i länet till den årliga miljö- och klimatkonferensen som i 
år har temat ” miljö- och klimatutmaningar i det växande länet. Samhällsutvecklingsnämnden 
behöver fatta beslut om att bevilja ersättning till de representanter från nämnden som deltar. 
 
 
 
 
  



 
 

 

 
Samhällsutvecklingsnämnden 

 
 

PROTOKOLL 20 (20)  

Sammanträdesdatum  

2022-03-14  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 46   Dnr: SUN-2022/124 
 
Ledamotsinitiativ från Thomas Malmer (KD) gällande utbyggnad av kommunalt VA i 
vissa områden 
 
 
Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
 
Samhällsutvecklingsnämnden tar emot ledamotsinitiativet. 
 
 
Underlag 
 
Ledamotsinitiativ från Thomas Malmer (KD) gällande utbyggnad av kommunalt VA i vissa 
områden 2022-03-14.  
 
 


