
 
 

 
Samhällsutvecklingsnämnden PROTOKOLL 1 (18)  

Sammanträdesdatum  
2022-06-13 §§ 64–85 

 

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Kommunhuset, 
Centralvägen 18, 
Knivsta 

Sista datum för överklagan  
 

2022-07-11 

Datum när anslaget sätts 
upp 

2022-06-20 Datum när anslaget tas ner 2022-07-12 

 

  

Sammanträde med samhällsutvecklingsnämnden 

Tid: Måndag den 13 juni 2022, kl. 13.00–17.40 

Plats: Sal Kvallsta, Knivsta kommunhus  
Beslutande: Harriet Swanberg (S), ordförande  

Jacob Risberg (MP), 1:e vice ordförande  
Mikael Rye-Danjelsen (KNU), 2:e vice ordförande  
Thomas Malmer (KD) 
Thor Övrelid (M), §§ 64–79 
Johan Helenius (SD) 
Gunnar Gidlund (KD) 
Martin Sjödin (S) 
Göran Nilsson (M), ersätter Leif Eriksson (C), §§ 64–66, 68–85 
Anna Svensson (V), ersätter Thor Övrelid (M) § 80–85 
 

Ersättare: Peter Brymér (KNU) 
Anna Svensson (V), §§ 64–79 
 

Övriga deltagare: Jenny Rydåker, samhällsbyggnadschef 
Maria Cassel, tillförordnad planchef 
Sammanträdet var slutet under §§ 67–73. Under den slutna delen 
närvarade även:  
Andree Dage, planhandläggare, Pelle Mikaelsson, projektledare, 
Emelie Berglund, plansamordnare, §§ 70–72, Rebecka Persson, 
planhandläggare, §§ 69–71, Harriet Dunn, doktorand KTH. 

Mötessekreterare Siobhán Górny, kommunsekreterare 

Justering, se sista 
sida för digital 
underskrift: 

Protokollet justeras med digital signatur den 17 juni 2022 av:  
Harriet Swanberg (S), ordförande 
Mikael Rye-Danjelsen (KNU). 



 
 

 
Samhällsutvecklingsnämnden PROTOKOLL 2 (18)  

Sammanträdesdatum  
2022-06-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 64 
Justering 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Protokollet justeras den 17 juni 2022 av ordföranden och Mikel Rye-Danjelsen (KNU). 
 

§ 65 
Godkännande av dagordning 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Ärenden behandlas i en ordning som är lämplig med hänsyn till föredragningar och 
numreringen justeras därefter. I övrigt godkänns dagordningen utan ändringar.  
 

§ 66 
Anmälan av delegationsbeslut 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Följande delegationsbeslut är anmälda till nämnden: 

− BAB delegationslista april 2022 
− BAB delegationslista maj 2022 
− Public 360, 2022-04-25 till 2022-06-02 

 

§ 67 
Information om Södra Ar etapp 1 

Jäv 
Göran Nilsson (M) anmäler jäv och lämnar lokalen. 

Sammanfattning 
Andrée Dage, planhandläggare, informerar om bland annat tidsplanen för den nya 
detaljplanen.  
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Sammanträdesdatum  
2022-06-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 68 
Information om begäran om upphävande av beslut om detaljplaneuppdrag gällande 
förtätning av centrala Knivsta från 2018  

Sammanfattning 
Maria Cassel, planchef, informerar. Under hösten kommer kommunstyrelsen föreslås avsluta 
uppdraget.  
 

§ 69 
Information om rapporten ”Planeringsförutsättningar för verksamhetsområden i 
Brunnby, Ar, Nor och Forsby” 

Sammanfattning 
Maria Cassel, planchef, informerar om förutsättningarna för varje område. 
 

§ 70 
Information om Svenska Kraftnäts samråd 

Sammanfattning 
Maria Cassel, planchef, informerar. Efter en inledande myndighetsdialog under vår/sommar 
2021 bjuder Svenska kraftnät in till samråd om ett sträckningsförslag inom en 
utredningskorridor för den planerade luftledningen mellan Plenninge i Uppsala kommun och 
Odensala i Sigtuna kommun. 

 

§ 71 
Information om Lötängen 

Sammanfattning 
Rebecka Persson, planhandläggare, Pelle Mikaelsson, projektledare mark- och exploatering, 
Maria Cassel, planchef, och Jenny Rydåker, samhällsbyggnadschef, informerar om 
planarbetet, gestaltning och exploatering.   
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Sammanträdesdatum  
2022-06-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 72   Dnr: SUN-2022/239 
Namnsättning – byte av skolnamn 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden namnsätter den nya skolan på fastigheten 3:397 i enlighet 

med kartbilaga (daterad 2022-05-24) till Valloxskolan. 
2. Samhällsutvecklingsnämnden avskriver namnet Segerstaskolan.  

Propositionsordning 
Ordföranden ställer det utsända förslaget till beslut mot avslag och finner att nämnden bifaller 
förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Segerstaskolan flyttar in i nya lokaler på Valloxvägen. Elever och medarbetare på skolan har 
haft omröstning och önskar namnbyte till Valloxskolan.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, 2022-05-24 
Kartbilaga, 2022-05-24 
Emelie Berglund, namnsättningshandläggare, informerar.  

Beslutet skickas till 
Akten 
Namnsättningshandläggare 
Kart- och GIS-enheten 
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Sammanträdesdatum  
2022-06-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 73   Dnr: SUN-2022/231 
Beslut att inte starta planarbete på Gredelby 2:113 

Samhällsutvecklingsnämndens förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen inleder inte planarbete på fastigheten Gredelby 2:113 och avslutar 
planärendet. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer det utsända förslaget till beslut mot avslag och finner att nämnden bifaller 
förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Positivt planbesked och planuppdrag gavs 2016-03-14 (KS-2015/692). Ansökan gällde 
ändring av gällande detaljplan för att möjliggöra inglasning av altaner.  Kommunen har varit i 
kontakt med planintressenten, som dock inte vill gå vidare med ärendet. Eftersom det inte 
längre är aktuellt att planlägga fastigheten enligt planbeskedet och planuppdraget är 
förslaget att avsluta ärendet.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, 2022-05-09 
Tjänsteskrivelse, 2016-01-21 
Ansökan om planbesked, 2015-11-29  
Maria Cassel, planchef, informerar. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Planenheten 
Planintressent (genom planenheten) 
Kommunstyrelsen  
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§ 74    Dnr: SUN-2022/51 
Producentavtal för tillgängliggörande av datamängder via Nationella 
geodataplattformen 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
1. Knivsta kommun ingår producentavtal med statliga Lantmäteriet avseende 

kartdataleveranser till den nationella geodataplattformen.  
2. Knivsta kommun ingår personuppgiftsbiträdesavtal med statliga Lantmäteriet där 

Lantmäteriet är personuppgiftsbiträde och Knivsta kommun personuppgiftsansvarig.  

Propositionsordning 
Ordföranden ställer det utsända förslaget till beslut mot avslag och finner att nämnden bifaller 
förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Boverkets föreskrifter ska kommunerna göra sina nya och ändrade detaljplaner 
tillgängliga digitalt från och med den 1 januari år 2022. Boverket har utfärdat föreskrifterna 
och Lantmäteriet har utvecklat en nationell geodataplattform (NPG). Informationen på 
geodataplattformen ska göras fritt tillgänglig och kommunen ska lämna support på innehållet. 
De datamängder som levereras kan i vissa fall betraktas som personuppgifter (bland annat 
fastighetsbeteckningar och adresser), och Lantmäteriet hanterar dem åt kommunen inom 
ramen för producentavtalet. Följaktligen måste Knivsta kommun enligt gällande lagstiftning 
(GDPR) även ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal med Lantmäteriet, där Lantmäteriet är 
personuppgiftsbiträde och Knivsta kommun är personuppgiftsansvarig.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, 2022-02-10 
Bilaga 1 - Producentavtal 
Bilaga 2 – Personuppgiftsbiträdesavtal 
Maria Cassel, planchef, informerar.  

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 75   Dnr: SUN-2022/200 
Ansökan om statsbidrag för naturolyckor för framtagande av skyfallsplan 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Knivsta kommun söker statsbidrag för naturolyckor för att ta fram en skyfallskartering och en 
skyfallsplan för kommunen. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer det utsända förslaget till beslut mot avslag och finner att nämnden bifaller 
förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har under våren 2022 blivit beviljade LOVA-medel för att ta fram en 
skyfallskartering för tätorternas avrinningsområden. Nu avser samhällsbyggnadskontoret att 
söka statsbidrag för naturolyckor för att ta fram en skyfallskartering för övriga delar av 
kommunen samt för att arbeta fram en skyfallsplan för kommunen. Skyfallskarteringen och 
skyfallsplanen ska fungera som ett underlag i den fysiska planeringen samt för 
beredskapsenhetens arbete. Stödet finansierar upp till 60 procent av kostnaderna. De totala 
kostnaderna beräknas uppgå till cirka 2 miljoner kronor. Projektet ska pågå under fyra år 
(2023-2026). 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, 2022-04-29 
Emelie Fragari, planhandläggare, informerar.  

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 76   Dnr: SUN-2022/243 
Beslut om samråd för ny avfallsplan 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Samhällsutvecklingsnämnden beslutar att ny avfallsplan för Knivsta kommun, inklusive 
bilagor och miljökonsekvensbeskrivning (MKB), i enlighet med förslag, ställs ut för samråd 
enligt 15 kap. 42 § miljöbalken. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer det utsända förslaget till beslut mot avslag och finner att nämnden bifaller 
förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Förslaget till ny avfallsplan har tagits fram i samverkan med Håbo, Sigtuna och Upplands-Bro 
kommuner. Innan ett förslag till avfallsplan antas ska samråd ske med fastighetsägare och 
berörda myndigheter, samt ställas ut för granskning. Efter beslut om att ställa ut förslaget för 
granskning kommer handlingar att skickas ut till kommunernas nämnder och bolag, 
länsstyrelserna, större fastighetsägare, vissa intresseföreningar med flera. Förslaget kommer 
även att finnas tillgängligt på kommunernas hemsidor. Utställning för samråd påbörjas efter 
beslut och pågår till 30 september. Beslut om antagande sker i kommunfullmäktige 
preliminärt runt årsskiftet 2022/2023 med målsättning att avfallsplanen ska vara gällande från 
2023-04-01. 

Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-10 
Förslag till ny avfallsplan 2023-2030 
Bilaga 1 – 7 till avfallsplanen, varav bilaga 6 utgör miljökonsekvensbeskrivning 
Jenny Rydåker, samhällsbyggnadschef, och Marie Rytterstedt, konsult från Miljö- och 
avfallsbyrån i Mälardalen AB, informerar. En del redaktionella ändringar i förslaget noteras 
på sammanträdet och förslaget kommer att uppdateras innan utställning.  

Beslutet skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 77   Dnr: SUN-2022/236 
Hemställan om ny VA-taxa  

Samhällsutvecklingsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
Att i Knivsta kommuns VA-taxa: 
1) anläggningstaxan 5.1.d) höjs med 30 500 kr till 91 100 kr,  
2) brukningstaxan höjs med 5%, 
3) att ingress samt § 3, 5.4, 5.8, 5.9,11.2, 12.2 och 15 i VA-taxan ändras enligt nedan 
förslag, och 
4) att ändringarna i VA-taxan ska börja gälla från och med den 1 januari 2023 eller vid den 
senare tidpunkt som kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft. 

Reservationer 
Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Thomas Malmer (KD), Gunnar Gidlund (KD) och Johan 
Helenius (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Yrkanden 
Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Thomas Malmer (KD), Gunnar Gidlund (KD), Johan Helenius 
(SD) yrkar på återremiss (skriftligt yrkande, protokollsbilaga 1).  
Göran Nilsson (M) yrkar bifall till det utsända förslaget.  

Propositionsordning 
Ordföranden ställer först Mikael Rye-Danjelsens yrkande om återremiss mot att avgöra 
ärendet idag, och finner att nämnden vill avgöra ärendet idag.  
Omröstning begärs.  

Omröstning 
De ledamöter som vill avgöra ärendet idag röstar JA.  
De ledamöter som vill återremittera frågan röstar NEJ.  
Harriet Swanberg (S), Jacob Risberg (MP), Göran Nilsson (M), Thor Övrelid (M) och Martin 
Sjödin (S) röstar JA.  
Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Thomas Malmer (KD), Gunnar Gidlund (KD) och Johan 
Helenius (SD) röstar NEJ.  
Med 5 JA-röster mot 4 NEJ-röster finner nämnden att ärendet ska avgöras idag.  

Propositionsordning, fortsättning 
Ordföranden ställer det utsända förslaget till beslut mot avslag och finner att nämnden bifaller 
förslaget.  
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Sammanfattning av ärendet 
Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter som regleras i 
VA-taxan. Som VA-huvudman är Knivstavatten skyldig att se över VA-taxan så att den 
speglar kostnaderna för att bygga ut och underhålla den allmänna VA-anläggningen. Taxans 
kostnadsnivå är i behov av justering för att finansiera Knivstas anslutning till Käppala. Viss 
justering för Käppala har gjorts tidigare men inte fullt ut. Med dessa förslag på justeringar är 
Käppala med nuvarande känd kostnadsnivå fullt finansierad tillsammans med övrig VA-
utbyggnad och VA-verksamhet. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-05-24 
Bilaga 1. Påverkan för olika typer av fastigheter. 
Bilaga 2. Förslag till ny VA-taxa 
Bilaga 3. Protokoll Knivstavattens styrelsemöte 
Terees von Stedingk, Roslagsvatten, informerar.  

Underlag för beslut 
Akten 
Kommunstyrelsen 
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§ 78    Dnr: SUN-2022/181 
Hemställan om korrigering av verksamhetsområden 

Samhällsutvecklingsnämndens förslag till kommunfullmäktige 
Fastställ verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten-fastighet enligt bilagorna 
1-7, att gälla från och med att beslutet vinner laga kraft. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer det utsända förslaget till beslut mot avslag och finner att nämnden bifaller 
förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att 
kommunal vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. Fastighetsägare har inom 
verksamhetsområdet rätt till beslutade vattentjänster, men även en skyldighet att betala 
anläggnings- och brukningsavgift för vattentjänsterna. Knivsta har idag verksamhetsområden 
för vattentjänsterna vatten, spillvatten, dagvatten från fastighet och dagvatten från gata. 
Verksamhetsområden inrättas normalt i samband med utbyggnation av vatten och avlopp, 
men ibland kan detta missas eller avsiktligt skjutas fram i tiden. Det innebär att det finns 
fastigheter som är anslutna men som inte har tagits in i verksamhetsområdet. Roslagsvatten 
har genomfört en inventering av vilka fastigheter som inte ingår i verksamhetsområdena 
vatten, spillvatten och dagvatten-fastighet men som bör ingå. Verksamhetsområde 
dagvatten-gata ska också korrigeras men hanteras i separat ärende. Roslagsvatten föreslår 
att kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområden för att säkerställa berörda 
fastighetsägares rätt till allmänt vatten och avlopp, liksom VA-huvudmannens rätt att utöva 
sin verksamhet enligt vattentjänstlagen inom samma område. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-05-13 
Bilaga 1, Verksamhetsområde vatten, Östra Knivsta 
Bilaga 2, Verksamhetsområde spillvatten, Östra Knivsta 
Bilaga 3, Verksamhetsområde dagvatten, Östra Knivsta 
Bilaga 4, Verksamhetsområde vatten, Södra Knivsta 
Bilaga 5, Verksamhetsområde spillvatten, Södra Knivsta 
Bilaga 6a, Verksamhetsområde dagvatten, Centrala Knivsta 
Bilaga 6b, Verksamhetsområde dagvatten, Centrala Knivsta, berörda fastigheter 
Bilaga 7, Verksamhetsområde spillvatten, Vassunda 
Terees von Stedingk, Roslagsvatten, informerar.  

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen  
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§ 79   Dnr: SUN-2022/430 
Motion 2021:07 från Britta Lästh (KNU) – Namnsättning av cirkulationsplatser 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Samhällsutvecklingsnämnden antar förslaget till yttrande daterat 2022-05-27. 

Reservation 
Mikael Rye-Danjelsen (KNU) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. 

Yrkanden 
Mikael Rye-Danjelsen (KNU) yrkar återremiss (skriftligt yrkande med motivering, 
protokollsbilaga 2).  
Jacob Risberg (MP) yrkar bifall till det utsända förslaget. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Mikael Rye-Danjelsens yrkande om återremiss mot att avgöra ärendet 
idag och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet idag.  
Därefter ställer ordföranden det utsända förslaget till beslut mot avslag och finner att 
nämnden bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Den 22 september 2021 anmäldes motion 2021:07 från Britta Lästh (KNU) om namnsättning 
av cirkulationsplatser. I motionen anförs att kommunens cirkulationsplatser bör namnges och 
att skyltar bör sätts upp för att underlätta för utryckningsfordon och allmänheten att navigera 
sig i kommunen. Vidare anförs att namnen bör ha en tydlig koppling till platsen eller 
närliggande platser för att underlätta orienteringen. För att öka delaktigheten menar Lästh att 
en rådgivande tävling genomförs för att namnge platserna.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, 2022-05-27 
Förslag till yttrande från samhällsutvecklingsnämnden, daterat 2022-05-27 
Motion 2021:09 från Britta Lästh (KNU) – Namnsättning av cirkulationsplatser (KS-2021/609) 
Maria Cassel, planchef, informerar. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
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§ 80    Dnr: SUN-2022/240 
Startbesked investering ombyggnad Centralvägen 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden godkänner startbesked till investeringsprojektet 

Ombyggnad Centralvägen. 
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer det utsända förslaget till beslut mot avslag och finner att nämnden bifaller 
förslaget.  

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 2022-06-03 
Alexander Jonsson, tillförordnad gatuchef, informerar. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Ekonomikontoret 
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§ 81    Dnr: SUN-2022/241 
Omfördelning av investeringsmedel till gatuenheten 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden beslutar att omfördela investeringsmedel om 1,5 miljoner 

kronor från projektet Ombyggnad Centralvägen mellan Apoteksvägen och Särstavägen 
till projektet Reinvestering befintligt gatunät. 

2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer det utsända förslaget till beslut mot avslag och finner att nämnden bifaller 
förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
För att kunna slutföra åtgärder på hela sträckan mellan busslingan vid S:t Stefans kyrka och 
Särstavägen behöver investeringsmedel omfördelas. Enligt de nya investeringsriktlinjerna 
beviljade investeringsmedel är bundna till ett projekt och är ett utgiftstak. Överskott på ett 
investeringsprojekt får inte kvittas mot underskott på ett annat investeringsprojekt. Om det 
befaras att en investering inte kan genomföras inom beviljat anslag eller vid nytillkommande 
investering kan beslut om omfördelning av medel inom nämnden tas av respektive nämnd. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-06-03 
Alexander Jonsson, tillförordnad gatuchef, informerar. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Ekonomikontoret 
Handläggare 
  



 
 

 
Samhällsutvecklingsnämnden PROTOKOLL 15 (18)  

Sammanträdesdatum  
2022-06-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 82    Dnr: SUN-2022/252 
Omfördelning av investeringsmedel SUN maj 2022 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden beslutar att omfördela investeringsmedel om 1,5 miljoner 

kronor från projektet Västra Knivsta till projektet Östra Knivsta. 
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer det utsända förslaget till beslut mot avslag och finner att nämnden bifaller 
förslaget.  

Sammanfattning av ärendet  
Genomförandet av detaljplanen för Margarethahemmet som ingår i gruppen Östra Knivsta i 
investeringsplanen är inne i sitt sista skede. Tidigare har gata, gång- och cykelvägväg samt 
vatten och avlopp anlagts och nu kvarstår de sista delarna av gatan samt anläggande av den 
del av parken som är planlagd med kommunalt huvudmannaskap. Anläggande av gatan har 
under innevarande år fått ökade kostnader, och parken är i behov av mer generell 
upprustning. Totalt medför detta att kostnaderna bedöms öka med uppemot 1,5 miljoner 
kronor utöver den tilldelade investeringsramen på 2 miljoner kronor.  
Enligt de nya investeringsriktlinjerna beviljade investeringsmedel är bundna till ett projekt och 
är ett utgiftstak. Överskott på ett investeringsprojekt får inte kvittas mot underskott på ett 
annat investeringsprojekt. Om det befaras att en investering inte kan genomföras inom 
beviljat anslag eller vid nytillkommande investering kan beslut om omfördelning av medel 
inom nämnden tas av respektive nämnd. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-05-31 
Alexander Jonsson, tillförordnad gatuchef, informerar.  

Beslutet skickas till 
Akten 
Handläggare 
Kommunstyrelsen 
Ekonomikontoret 
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Sammanträdesdatum  
2022-06-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 83   Dnr: SUN-2022/282 
Ledamotsinitiativ från Jacob Risberg (MP) – Uppföljning av miljötillståndet i Knivstaån 
och Garnsviken efter anslutningen till Käppala 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Nämnden överlämnar ledamotsinitiativet till förvaltningen för beredning.  

Yrkande 
Jacob Risberg (MP) yrkar att förslaget lämnas till förvaltningen för beredning.  

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om nämnden kan bifalla Jacob Risbergs yrkande och finner att nämnden 
bifaller yrkandet.   

Sammanfattning av ärendet  
Enligt kommunallagen har varje ledamot rätt att väcka ärenden i nämnden.  

Underlag för beslut 
Ledamotsinitiativet 

Beslutet skickas till 
Akten 
Förvaltningen 
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Sammanträdesdatum  
2022-06-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 84    Dnr: SUN-2022/283 
Ledamotsinitiativ från Harriet Swanberg (S) och Martin Sjödin (S) – Utred ombyggnad 
av befintliga lekplatser till temalekplatser 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Nämnden bifaller ledamotsinitiativet.  

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om nämnden bifaller ledamotsinitiativet och finner att nämnden bifaller 
förslaget.  

Sammanfattning av ärendet  
Enligt kommunallagen har varje ledamot rätt att väcka ärenden i nämnden.  

Underlag för beslut 
Ledamotsinitiativet 
Carin von Köhler, tillförordnad park- och naturchef, informerar. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Förvaltningen  
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Sammanträdesdatum  
2022-06-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 85    Dnr: SUN-2022/284 
Ledamotsinitiativ från Harriet Swanberg (S) och Martin Sjödin (S) – Utred anläggning 
och införande av långtidsparkering och boendeparkering i Knivsta och Alsike tätorter  

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Nämnden bifaller ledamotsinitiativet.  

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om nämnden bifaller ledamotsinitiativet och finner att nämnden bifaller 
förslaget.  

Sammanfattning av ärendet  
Enligt kommunallagen har varje ledamot rätt att väcka ärenden i nämnden.  

Underlag för beslut 
Ledamotsinitiativet 

Beslutet skickas till 
Akten 
Förvaltningen  
 



  
 

 

Samhällsutvecklingsnämnden  2022-06-13 
 

 

Yrkande om återremiss av förslaget till att höja anläggningstaxan för att 
först se över tidsplanen för anslutning till Käppala. 
Sedan diskussionen om anslutning till Käppala började planeras har omvärldsläget kraftigt ändrats. 
Det handlar dels om långsiktiga frågor som försämrad världshandel och lägre tillväxt efter pandemin, 
liksom mer akuta frågor som energikris och högre inflation till följd av kriget i Ukraina. De 
räntehöjningar som aviseras både på kort och lång sikt kommer att kraftigt kyla ner nyproduktionen av 
lägenheter i Sverige och i Knivsta. Dessa faktorer liksom huruvida fyrspårsavtalet kommer 
genomföras eller ej kommer kraftigt påverka efterfrågan på bostäder.  

Dagens reningsverk klarar ca 17 500 personer vilket Knivsta är långt ifrån. Det finns alltså möjlighet 
att vänta med Käppalaanslutningen och därmed höjda avgifter. Det kan handla om något år eller 
många år, det beror på hur de faktiska planerna på fortsatt tillväxt kommer arta sig. 

 

 

 

Gunnar Gidlund (KD) 

Thomas Malmer (KD) 

Mikael Rye-Danjelsen (KNU) 

Johan Helenius (SD) 

 



 
 

 
Yrkande om återremiss på förslaget på yttrande 
över motion om namnsättning av cirkulationsplatser 
 
Förslaget till yttrande stödjer motionen avseende nyttan av att sätta namn på 
cirkulationsplatser. Däremot säger man ”SUN menar att en namntävling med omröstning är 
olämpligt eftersom det signalerar till allmänheten att det är vinnarens förslag kommer att bli 
det nya namnet.” Motionen föreslår en rådgivande namntävling varför detta inte är ett 
argument. SUN har vid samma möte bifallit ett förslag där flera namn till den nya skolan 
efter flytten av Segerstaskolan röstats på av skolelever och personal. Dessa fick lämna egna 
förslag till namn att rösta på varav det vinnande förslaget Valloxskolan också blev SUNs 
beslut. 
 
Motionen följer därmed i stort en princip som redan tillämpas inom kommunen med 
skillnaden att förslag till namn och röstning sker bland allmänheten. Namnförslag kommer 
utifrån detta att beredes av förvaltningen enligt de principer som är beslutade och sedan tas 
beslut av SUN. Jag vill därför att yttrandet till kommunstyrelsen omarbetas till att följa den 
praxis som redan tillämpas av SUN. 
 
 
 
Mikael Rye-Danjelsen  
2:e vice ordförande  
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