
 
 

 
Samhällsutvecklingsnämnden  PROTOKOLL 1 (10)  

Sammanträdesdatum  
2022-05-02 §§ 49 - 63 

 

 

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Kommunhuset, 
Centralvägen 18, 
Knivsta 

Sista datum för överklagan  
 

2022-05-31 

Datum när anslaget sätts 
upp 

2022-05-10 Datum när anslaget tas ner 2022-06-01 

 

Sammanträde med samhällsutvecklingsnämnden 
 
Tid: Måndag den 2 maj 2022, kl. 13:20-17.20 
Plats: Sal Kvallsta, Knivsta kommunhus, samt digitalt. Leif Eriksson (C), 

Thor Övrelid (M), Martin Sjödin (S), Peter Brymér (KNU) och Karolin 
Björklund (S) deltog digitalt. 
 

Beslutande: Harriet Swanberg (S), ordförande  
Jacob Risberg (MP), 1:e vice ordförande  
Mikael Rye-Danjelsen (KNU), 2:e vice ordförande  
Leif Eriksson (C) 
Thomas Malmer (KD) 
Thor Övrelid (M), §§49-52, §§54-63 
Johan Helenius (SD) 
Gunnar Gidlund (KD) 
Martin Sjödin (S) 
Göran Nilsson, § 53 
 

Ersättare: Torkel Ekman (L) 
Peter Brymér (KNU) 
Göran Nilsson (M), §§49-52, §§54-63 
Karolin Björklund (S) 
Anna Svensson (V) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Samhällsutvecklingsnämnden 

 
 

PROTOKOLL 2 (10)  
Sammanträdesdatum  
2022-05-02  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
  

 
 

Övriga deltagare: Gösta Bergman, planhandläggare 
Maria Cassel, tillförordnad planchef 
Andree Dage, planhandläggare 
Emelie Fragari, planhandläggare 
Elin Hedström, planhandläggare 
Alexander Jonsson, tillförordnad gatuchef 
Carin von Köhler, tillförordnad park- och naturchef 
Jenny Rydåker, samhällsbyggnadschef 
Linus Wickman, planhandläggare 
Ekaterina Widén, förvaltningsekonom 
 

Mötessekreterare Sigrid Erwall, nämndsekreterare 
Justering, se sista 
sida för digital 
underskrift: 

Protokollet justeras med digital signatur den 9 maj 2022 av: Harriet 
Swanberg (S), ordförande, och Mikael Rye-Danjelsen (KNU). 



 
 

 
 
Samhällsutvecklingsnämnden 

 
 

PROTOKOLL 3 (10)  
Sammanträdesdatum  
2022-05-02  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 49 

Justering 
 
Protokollet justeras den 9 maj 2022 av ordföranden och Mikel Rye-Danjelsen (KNU). 
 
§ 50 

Godkännande av dagordning 
 
Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Dagordningen godkänns med strykande av § 53, information om planuppdrag för Gamla 
Alsike, samt tillägg av ny § 53, Information om pågående samråd för dubbel 400 KV-ledning. 
 
§ 51 
 
Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Följande delegationsbeslut är anmälda till nämnden: 
a) BAB delegationslista mars 2022 
b) Public 360, 2022-03-02 till 2022-04-24 
c) Planenhetens yttrande för Vrå 1:3 

Alexander Jonsson föredrar delegationsbeslut SUN‐2022/73‐4. 

Carin von Köhler föredrar delegationsbeslut SUN‐2022/99‐2. 
 
  



 
 

 
 
Samhällsutvecklingsnämnden 

 
 

PROTOKOLL 4 (10)  
Sammanträdesdatum  
2022-05-02  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 52    
Information om planuppdrag för Kolonivägen 
Elin Hedström, planhandläggare, informerar. 
 
 
 
§ 53    
Information om pågående samråd för dubbel 400 KV-ledning 
Maria Cassel, tillförordnad planchef, informerar. 
 
 
 
§ 54    
Information om planuppdrag för Gredelby 2:1 
Linus Wickman, planhandläggare, informerar. 
 
 
 
§ 55    
Information om pågående beslut om avslut av ärende Gredelby 2:113 
Maria Cassel, tillförordnad planchef, informerar. 
 
 
 
§ 56    
Information om ansökan om LOVA - medel för skyfallskartering 
Emelie Fragari, planhandläggare, informerar. 
 
 
 
§ 57     
Presentation om förstudie för verksamhetsområden 
Maria Cassel, tillförordnad planchef, informerar. 
 
 
 
§ 58    
Transportplan 
Alexander Jonsson, tillförordnad gatuchef, informerar. 
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PROTOKOLL 5 (10)  
Sammanträdesdatum  
2022-05-02  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsärenden 
 
§ 59   Dnr: SUN-2022/182 

Beslut att genomföra en översyn av organisation och arbetssätt för avfallshantering 
 
Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
 
Samhällsutvecklingsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att se över 
organisationen för avfallshantering för att säkerställa en ändamålsenlig, behovsanpassad 
och kostnadseffektiv organisation. 
 
Beslutar i enlighet med förslaget. 
 
Sammanfattning av ärendet 
För att säkerställa en effektiv och kostnadsanpassad organisation med effektivare 
arbetsprocesser uppdras därför till samhällsbyggnadskontoret att göra en översyn av 
organisation och arbetssätt för kommunens samlade avfallshantering. Översynen ska 
inkludera så väl verksamhet i egen kommunal regi, fördjupat samarbete med andra 
kommuner liksom alternativ där verksamhet kan drivas av andra aktörer. 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret och avfallsenheten ansvarar för insamling och behandling av 
hushållsavfall, grovavfall och slam från enskilda avlopp. Enheten arbetar utifrån mål och 
visioner formulerade i en avfallsplan som ingår i Knivsta kommuns renhållningsordning. 
Verksamheten upphandlar och följer upp entreprenadavtal samt ansvarar för planering och 
utveckling. Under de senaste åren har flera större förändringar skett: Bostadsnära insamling 
infördes 2020 och har lett till betydande ökning av sorteringsgraden för restavfallet vilket 
bidragit till ökade mängder återvunnet material och kommunens anläggning för 
slamhygienisering har färdigställts och driftsatts 2021. Verksamheten har också tydligt 
påverkats av pandemin under 2020 och 2021 med fortsatt fler besökare, framför allt för 
återbruket vid kretsloppsparken, och ökade mängder avfall till materialåtervinning. 
Avfallsverksamheten redovisar för 2021 ett underskott på 2,1 miljon kronor vilket beror på att 
kostnaderna för införandet av bostadsnära system inte kunnat täckas då förväntade 
regeringsbeslut senarelagts. Jämfört med 2020 har verksamhetens samlade intäkter förvisso 
ökat med 8,6% (intäkter totalt 23,9 miljoner kronor) men kostnaderna har ökat i ännu större 
omfattning, 16,7% (kostnader totalt 27,2 miljoner kronor). 
För att säkerställa en effektiv och kostnadsanpassad organisation med effektivare 
arbetsprocesser uppdras därför till samhällsbyggnadskontoret att göra en översyn av 
organisation och arbetssätt för kommunens samlade avfallshantering. Översynen ska 
inkludera så väl verksamhet i egen kommunal regi, fördjupat samarbete med andra 
kommuner liksom alternativ där verksamhet 
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PROTOKOLL 6 (10)  
Sammanträdesdatum  
2022-05-02  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet om utredning medför ingen ekonomisk konsekvens. Ekonomiska konsekvenser som 
framkommer av utredningen beskrivs i framtida beslut. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, 2022-04-01 
 
Jenny Rydåker, samhällsbyggnadschef, föredrar ärendet. 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
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PROTOKOLL 7 (10)  
Sammanträdesdatum  
2022-05-02  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 60   Dnr: SUN-2022/118 

Beslut att inte starta planarbete på Trunsta 3:2  

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
 
Samhällsutvecklingsnämnden inleder inte planarbete på Trunsta 3:2 i enlighet med 
planbesked BMK-2016-479 och avslutar planärendet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Markanvisning för området gavs i april 2016. Markanvisningen förnyades i januari 2018. I 
januari 2020 inkom ytterligare en förfrågan om att förnya avtalet vilket inte gjorts. Positivt 
planbesked gavs i oktober 2016 (BMK-2016-479). Samtidigt som positivt planbeskedet gavs 
togs beslut om att upprätta förslag till detaljplan. 

Underlag för beslut: 
 
Tjänsteutlåtande 
 
Andree Dage, planhandläggare, föredrar ärendet.  

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Planenheten 
Fastighetsägare 
Planbeställare (genom planenheten) 
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PROTOKOLL 8 (10)  
Sammanträdesdatum  
2022-05-02  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 61   Dnr: SUN-2022/165 

Projektdirektiv översiktsplan 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
 

1. Samhällsutvecklingsnämnden godkänner Översiktsplan 2035 – Projektdirektiv för 
framtagandet av en ny översiktsplan, daterad 2022-04-11. 

2. Samhällsutvecklingsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en 
ny översiktsplan för Knivsta kommun i linje med föreslaget projektdirektiv. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Vid samhällsutvecklingsnämndens senaste sammanträde beslutades att 
samhällsutvecklingsnämnden ger planenheten i uppdrag att starta förberedelsearbete för att 
ta fram en ny översiktsplan för Knivsta kommun.  

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande, 2022-04-08 
Översiktsplan 2035 – Projektdirektiv för framtagandet av en ny översiktsplan, 2022-04-11 
 
Gösta Bergman, planhandläggare, föredrar ärendet.  

Beslutet ska skickas till 
Akten  
Planenheten 
 
  



 
 

 
 
Samhällsutvecklingsnämnden 

 
 

PROTOKOLL 9 (10)  
Sammanträdesdatum  
2022-05-02  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 62   Dnr: SUN-2021/475 

Uppföljning av kommunövergripande kontrollområden 2021 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
 

1. Samhällsutvecklingsnämnden tar emot rapporten gällande uppföljning av fem 
övergripande internkontrollområden för 2021. 

2. Samhällsutvecklingsnämnden bedömer att utförda kontroller av de fem övergripande 
kontrollområdena i 2021 års intern kontrollplan i tillräcklig hög grad har utrett 
omständigheterna inom aktuellt kontrollområde.  

3. Samhällsutvecklingsnämnden tar emot, utreder och hanterar identifierade 
åtgärdspunkter och/ eller utvecklingsområden. 

 

Enligt kommunallagen och kommunens reglemente för intern kontroll ska 
kommunstyrelsen och nämnderna se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att 
verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt.  
 
Under 2021 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 rapporten av de fem kommunövergripande kontrollområdena framkom utvecklingsområden 
och åtgärdspunkter, vilka redovisas i rapporten under respektive uppföljning. 
 

Underlag för beslut: 
Övriga underlag för beslut 
Rapport Uppföljning av kommunövergripande kontrollområden, redovisade för 
samhällsutvecklingsnämnden. 
 
Jenny Rydåker, samhällsbyggnadschef, föredrar ärendet.  
 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 
 
 
Dan-Erik Pettersson 
Ekonomichef  
  



 
 

 
 
Samhällsutvecklingsnämnden 

 
 

PROTOKOLL 10 (10)  
Sammanträdesdatum  
2022-05-02  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 63   Dnr: SUN-2022/63 
 
Ekonomisk uppföljning per sista mars 2022  
 
Förslag till beslut  
1. Samhällsutvecklingsnämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen per sista mars 
2022.  
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Samhällsutvecklingsnämndens prognos per sista mars visar på ett överskott på 0,9 miljoner 
kronor. Verksamhet Gator och vägar och Vindkraftverk uppvisar prognostiserat överskott. 
Verksamheter Trafikövervakning/Parkeringsavgifter, Detaljplanering och 
Avfallsverksamheten uppvisar ett prognostiserat underskott. Nämndens övriga verksamheter 
följer budget och prognostiseras inte med någon avvikelse.  
 
Bakgrund  
I den av kommunfullmäktige beslutade Mål och budget 2022 fastställdes uppföljningsplanen  
för 2022. I uppföljningsplanen uppdras samhällsutvecklingsnämnden att motta ekonomisk  
uppföljning fyra gånger under 2022 med start per februari och med sista månad augusti.  
Uppföljningstillfällena innefattar även ett delårsbokslut per sista augusti.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys  
För en fördjupad ekonomisk analys, se bilagan till tjänsteskrivelse.  
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
Underlag för beslut  
Tjänsteutlåtande 2022-04-22  
Ekonomisk uppföljning per mars 2022  
 
Jenny Rydåker, samhällsbyggnadschef, föredrar ärendet.  
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen  
Akten 
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