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ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Kommunhuset, 
Centralvägen 18, 
Knivsta 

Sista datum för överklagan  2022-05-26 

Datum när anslaget sätts 
upp 

2022-05-05 Datum när anslaget tas ner 2022-05-27 

 

 
 
 
 

Sammanträde med samhällsutvecklingsnämnden 

 
Tid: Måndag den 2 maj 2022, kl. 16:35 

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  

Leif Eriksson (C) 

Thomas Malmer (KD) 

Thor Övrelid (M) 

Johan Helenius (SD) 

Gunnar Gidlund (KD) 

Martin Sjödin (S) 

 

Ersättare: Torkel Ekman (L) 

Peter Brymér (KNU) 

Anna Svensson (V) 

Karolin Björklund (S) 

 

Övriga deltagare: Alexander Jonsson, tillförordnad gatuchef 
Maria Cassel, tillförordnad planchef 
Carin von Köhler, tillförordnad park- och naturchef 
Ekatarina Widén, förvaltningsekonom 

Mötessekreterare Sigrid Erwall, nämndsekreterare 

Justering, se sista 

sida för digital 

underskrift: 

Protokollet justeras med digital signatur den 3 maj 2022 av: 

Harriet Swanberg (S); ordförande 

Mikael Rye-Danjelsen (KNU), justerar 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
§ 47   Dnr: SUN-2022/109 

Ansökan om tilldelning av KS ofördelade investeringsmedel för belysning och 
markarbeten vid Knivsta station 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 

1. Samhällsutvecklingsnämnden ansöker om 2,8 miljoner kronor från budgetposten KS 
ofördelade investeringsmedel för åtgärder för att stärka trygghetskänslan runt Knivsta 
station.  

2. Beslutet justeras omedelbart.  

Sammanfattning av ärendet 

Det finns en vilja att öka tryggheten runt Knivsta station. Det saknas dock medel för gatu- 
och trafikenhetens i samhällsutvecklingsnämndens budget för 2022 för att kunna prioritera 
en upprustning under året. Samhällsutvecklingsnämnden ansöker därför om tilldelning av 2,8 
miljoner från KS ofördelade investeringsmedel för att stärka tryggheten runt Knivsta station 

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-03-11 
 
Alexander Jonsson, tillförordnad gatuchef, föredrar. 
 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Kommunstyrelsen 

Ekonomichef 

Gatu- och trafikenheten 
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§ 48   Dnr: SUN-2021/386 

Bildande av naturreservatet Ängbyskogen 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 

Samhällsutvecklingsnämndens förslag till Kommunfullmäktige: 

1. Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken förklarar Knivsta kommun det område som 
framgår av den heldragna röda linjen i beslutshandlingens beslutskarta som 
naturreservat. 

2. Naturreservatets namn ska vara Ängbyskogen. 

3. Med stöd av 7 kap. 5 § miljöbalken meddelar Knivsta kommun inskränkningar i rätten 
att använda mark- och vattenområden i den utsträckning som behövs för att uppnå 
syftet med reservatet. Inskränkningarna framgår av beslutshandlingens 
reservatsföreskrifter, del A. 

4. Med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken förpliktigar Knivsta kommun fastighetsägare och 
innehavare av särskild rätt till fastighet att tåla de intrång som behövs för att 
tillgodose syftet med reservatet och som framgår av beslutshandlingens 
reservatsföreskrifter, del B. 

5. Med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken meddelar Knivsta kommun ordningsföreskrifter 
om vad allmänheten har att iaktta inom reservatsområdet. Ordningsföreskrifterna 
framgår av beslutshandlingens reservatsföreskrifter, del C. 

6. Med stöd av 3 § i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 
m.m. fastställer Knivsta kommun skötselplanen för naturreservatet Ängbyskogen. 

7. Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars 
rättigheter att använda mark-, och vattenområden berörs inom reservatsområdet.  

8. Beslutet justeras omedelbart. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer utskickat förslag mot avslag.  

Ordförande ställer beslut om omedelbar justering mot justering 9 maj 2022. 

 

Omröstning 

De ledamöter som röstar ja till utskickat förslag säger JA. 

De ledamöter som röstar nej till utskickat förslag säger NEJ. 

Harriet Swanberg (S), Jacob Risberg (MP), Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Leif Eriksson (C),  

Thomas Malmer (KD), Thor Övrelid (M), Gunnar Gidlund (KD) och Martin Sjödin (S) röstar 
JA. 
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Johan Helenius (SD) röstar NEJ. 

 

Med 8 JA-röster mot 1 NEJ-röster beslutar samhällsutvecklingsnämnden att bifalla 

Utskickat förslag. 

De ledamöter som röstar ja till omedelbar justering säger JA.  

Enhälligt beslut.  

 

Reservationer 

Johan Helenius reserverar sig mot det utskickade förslaget. 

Sammanfattning av ärendet 

 

Kommunen beslutar att bilda ett kommunalt naturreservat av Ängbyskogen i 
överensstämmelse med de föreskrifter och geografisk utbredning som ligger till grund för 
beslutet. 

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande 

Beslutshandling bildande av Naturreservatet Ängbyskogen, med bilagor. 

Carin von Köhler, tillförordnad park- och naturchef, föredrar. 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Park- och naturenheten 

Kommunstyrelsen 

 


