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ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för protokoll 
Knivsta kommunhus 
Centralvägen 18, Knivsta 

  Sista datum för överklagan 
2020-12-09  

 

Datum när anslaget sätts upp 

2020-11-18 

 Datum när anslaget tas ner 
2020-12-10 

 

 

 
  

Sammanträde med Samhällsutvecklingsnämnden 

 
Tid: Måndag den 9 november 2020, kl. 13:00-16:45  

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) 

Gunnar Gidlund (KD) 

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

Johan Helenius (SD) 

Harriet Swanberg (S) 

Torkel Ekman (L) ersätter Pontus Lamberg (KD) 

Ersättare: Peter Brymér (KNU) 

Ellie Uggla (M) 

Claes Litsner (S) 

Anna Svensson (V) 

 

Mötessekreterare Eva Paulsrud                                                        §§ 96-113 

 

Övriga deltagare 

 

Emma Lundberg, samhällsbyggnadschef 

Moa Odin, planchef 

Josefin Edling, park- och naturchef 

Kristofer Kvarnström, gatuchef 

 
Justering, se sista 
sidan för digitala 
underskrifter 

 
Beslut justeras med digital signatur av 
Thor Övrelid (M) ordförande 
Mikael Rye-Danjelsen (KNU), justerare 
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§ 96 
 

Justering 
 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 

Protokollet justeras av ordföranden och Mikael Rye-Danjelsen (KNU) tisdag 17 november 
2020. 

 

 

 

§ 97 
 

Godkännande av dagordning 
 

Samhällsutvecklingsnämnden godkänner dagordning med ändring att beslutsärende 12 
”Samråd om bildande av naturreservat Kölängsskogen” blir ett informationsärende D.  

Ett ytterligare informationsärende E ”Information om rondellbygget på Gredelbyleden” läggs 
till dagordningen. 

 

 
§ 98 
 

Anmälan av delegationsbeslut 
 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 

Följande delegationsbeslut är anmälda till samhällsutvecklingsnämnden 

a) Bostadsanpassningsbidrag sept-okt 2020 

b) Gräv och TA-tillstånd sept-okt 2020 
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§ 99 

Information om detaljplan för Södra Ar, etapp 2 
 

Sara Andersson, planhandläggare, informerar. 

 

Jäv 

Göran Nilsson (M) anmäler jäv och närvarar inte vid informationen av ärendet. 

 

 

§ 100 

Information om detaljplan för Södra Ar, etapp 1 
 

Sara Andersson, planhandläggare, informerar. 

 

 

§ 101 
 

Information om laga kraft, Lilla Brännkärsskogen 

Moa Odin, planchef, informerar. 

 

§ 102 
 

Information inför samråd om bildande av naturreservat Kölängsskogen. 

Carin von Köhler, kommunekolog, informerar. 

 

 
§ 103 
 

Information om rondellbygget på Gredelbyleden 

Kristofer Kvarnström, gatuchef, informerar. 
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§ 104   Dnr: SUN- 2020/483   

Knivstas framtida avloppsrening, analys av alternativ 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Samhällsutvecklingsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige ger Knivstavatten i uppdrag att i sin tur uppdra åt Roslagsvatten att 

a) ta fram utredningar och analyser enligt punkt 1–4 i förslaget, 
b) avrapportera resultatet till samhällsutvecklingsnämnden, bygg- och miljönämnden 
samt kommunstyrelsen och i samband med det genomföra punkt 5 i förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Knivsta kommun är i behov av utökad avloppsreningskapacitet. Roslagsvatten har 
presenterat sju alternativ som framtida avloppsreningslösning och har lämnat förslag på vilka 
alternativ som bör utredas och jämföras inför beslut. 
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-10-22 
Underlag från Knivstavatten, Knivstas framtida avloppsrening, analys av alternativ, 
DOKUMENT ID: 20201008-30119   
Underlag från Knivstavatten, Bilaga 1. Förutsättningar, alternativ och kriterier 
 
Terees von Stedingk, Roslagsvatten, föredrar ärendet.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
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§ 105   Dnr: SUN-2019/436 
 

Knivstaförslag om hundbad 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Samhällsutvecklingsnämnden anser förslaget besvarat samt ger i uppdrag åt förvaltningen 
att iordningställa en badplats där hundar är tillåtna i Margaretaviken i Valloxen. 

Sammanfattning av ärendet 
Förslagsställaren önskar att kommunen inrättar en badplats där hundar har tillåtelse att 
vistas och bada. Att avdela Brunnbybadet så att hundar får tillgång till halva badet är det 
alternativ som föreslås. 
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-10-19 

Josefin Edling, park- och naturchef, föredrar ärendet. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 
Fritidschef 
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§ 106   Dnr: SUN-2019/584 
 

Motion 2019:05 från Monica Lövgren (SD) - Bygg en hundrastgård i korsningen Emil 
Sjögrens väg/Forsbyvägen  

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Samhällsutvecklingsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Reservation 
Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Torkel Ekman (L), Johan Helenius (SD) och Gunnar Gidlund 
(KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 

Yrkande 
Mikael Rye-Danjelsen (KNU) yrkar med instämmande  av Torkel Ekman (L), Johan Helenius 
(SD) och Gunnar Gidlund (KD) att motionen bifalles. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på om motionen ska avslås eller bifallas och finner att 
nämnden beslutar att motionen avslås.  

Sammanfattning av ärendet 
Motionären föreslår att kommunen anlägger en hundrastgård i korsningen mellan Emil 
Sjögrensväg och Forsbyvägen. Efterfrågan är stor i närliggande bostadsområden och det är 
långt att gå till de hundrastgårdar som finns i Ängby, Kölängen och Alsike. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-10-19 
Motionen  2019-10-25 

Josefin Edling, park- och naturchef, föredrar ärendet.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 
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§ 107   Dnr: SUN-2020/287 
 

Motion 2020:09 från Monica Lövgren (SD) - Lekredskap för funktionshindrade barn  

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Samhällsutvecklingsnämnden förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Motionären föreslår att kommunen tillsammans med rådet för funktionshindersfrågor får i 
uppdrag att placera ut anpassade lekredskap för barn med funktionsvariationer på lämpliga 
platser i kommunen. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-10-19 
Motionen 20-06-10 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 
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§ 108   Dnr: SUN-2020/426 
 

Uppföljning Medborgarnas uppfattning av delaktighet 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
1.Samhällsutvecklingsnämnden beslutar att godkänna rapporten Uppföljning av 
Medborgarnas uppfattning av delaktighet och dess utvecklingsområden. 
2.Samhällsutvecklingsnämnden beslutar också att kontrollområdet Medborgardialog i 
internkontrollplanen för kvalitet för Samhällsutvecklingsnämndens verksamheter 2020 är 
tillräcklig. 
3.Rapporten skickas till Kommunstyrelsen för kännedom då Samhällsbyggnadsnämnden ska 
sända över ett utvecklingsområde till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 
Utifrån materialet framgår att kommuninvånarna tillfrågas och lämnar synpunkter angående 
samhällsutveckling i flera olika forum och processer. Dessa forum och processer samverkar 
inte med varandra enligt den information som finns tillgänglig och bedömningen blir därför att 
styrningen av hur medborgardialogen ska tas tillvara, inte är tillräcklig. Av den tidigare intern 
kontrollen gällande Medborgardialog framkom att ett utvecklingsområde är att initiera 
framtagandet av ett övergripande material för hur kommunen ska arbeta med 
Medborgardialog. Utifrån fynden i denna utredning kvarstår behovet av övergripande styrning 
som stödjer en ändamålsenlig dialog för delaktighet i hela kommunen. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-10-12 
Rapport  
 

Elin Yilmaz, verksamhetskontroller, föredrar ärendet. 

 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Handläggaren 
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§ 109   Dnr: SUN-2020/427 
 

Samråd för Särsta 3:184 Kv Apoteket  

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Samhällsutvecklingsnämnden beslutar om samråd för Ändring av detaljplan för del av Kv 
Apoteket, Särsta 3:184. 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra för både bostäder och 
centrumverksamhet. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-10-19 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Gällande detaljplan 
 
Andree Dage, planhandläggare, föredrar ärendet.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Planenheten 
Fastighetsägaren 
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§ 110   Dnr: SUN-2020/458 
 

Samråd för planändring för Särsta park- och fritidsområde 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden beslutar att ge Samhällsbyggnadskontoret uppdrag att 

genomföra samråd för förslaget till ändring av detaljplan Särsta park- och 
fritidsområde. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Planområdet ligger i centrala Knivsta ca 500 meter söder om stationen. Det centrala läget 
medför goda möjligheter att ta sig hit med kollektivtrafik samt med cykel eller till fots. 
Området har en yta av ca 6,3 ha.  
 
Detaljplanen är delvis utbyggd med Centrum för idrott och kultur, CIK som är ett stort idrotts- 
och kulturhus om ca 15000 kvm BTA. Planen medger ytterligare bebyggelse på de östra 
delarna av planen. 
 
Detaljplanen behöver ändras för att möjliggöra ytterligare verksamheter som skulle fungera 
som goda komplement till nuvarande 
verksamhet. Ändringen av 
detaljplanen ska gälla på begränsad 
del av detaljplanen inom befintlig 
byggnad. Omgivningspåverkan på 
grund av ändringen bedöms därmed 
som mycket liten.  
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-10-12 
Undersökning om MKB 2020-08-25 
Länsstyrelsen yttrande gällande undersökning om MKB 2020-09-29 
Plankarta med ändringen 2020-10-16 
Planbeskrivning för ändringen 2020-10-16 
Planbeskrivning gällande plan 2014-12-18 
 
Elin Hedström, planhandläggare, föredrar ärendet. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Planenheten 
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§ 111   Dnr: SUN-2020/459 
 

Samråd för detaljplan Fornåsa 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden beslutar att ge Samhällsbyggnadskontoret uppdrag att 

genomföra samråd för förslaget till detaljplan Fornåsa. 

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

Reservation 

Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Torkel Ekman (L), Johan Helenius (SD) och Gunnar Gidlund 
(KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. (Protokollsbilaga 2) 

Yrkande 

Mikael Rye-Danjelsen (KNU) yrkar med instämmande av Gunnar Gidlund (KD) på justering 
av samrådsförslaget enligt protokollsbilaga 2. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer huvudförslaget mot oppositionens förslag med tilläggsyrkanden och 
finner att nämnden bifaller huvudförslaget. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-10-12 
Plankarta 2020-10-19 
Planbeskrivning 2020-10-16 
Bullerutredning 2020-10-16 
Dagvattenutredning  
Geoteknisk utredning 2020-09-30 
Markteknisk undersöknings Rapport (MUR) 2020-09-30 
Riskutredning 2020-10-16 
Undersökning om MKB 
Länsstyrelsen yttrande gällande undersökning om MKB 
Naturvärdesinventering Pingla ström 
 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Planenheten 
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§ 112   Dnr: SUN-2020/476 
 

Samråd om bildande av naturreservat Ängbyskogen  

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att genomföra ett 

formellt samråd inför bildande av naturreservat Ängbyskogen 

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 Ängbyskogen. Samrådstiden är 6 veckor, varpå 
reservatshandlingarna revideras och presenteras för beslut om bildande av naturreservatet 
Ängbyskogen. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-10-19 
Samrådshandlingar 2020-10-19 
 
Carin von Köhler, kommunekolog, föredrar ärendet. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Park- och naturenheten 
 
 
  



  SUN 2020-11-09, § 111, Protokollsbilaga 2 

 

 
 

 

Yrkande om justering av samrådsförslaget till 

detaljplan Fornåsa 

 
Vi yrkar att samrådsförslaget till detaljplan Fornåsa justeras enligt nedan: 

 

 Planförslaget justeras på sidan 24 under rubriken ”Organisation och tidsplan” med texten  

 

”Planarbetet bedrivs med målsättningen att planen ska antas av Samhällsutvecklingsnämnden när 

kapaciteten i Knivsta avloppsreningsverk medger anslutning. 

 

Samråd, nov-dec 2020.  

Granskning, antagande, laga kraft, påbörjande av utbyggnad av gator och ledningar samt påbörjande 

av uppförande av bebyggelse inom kvartersmark tidsätts först när förutsättningarna för VA-kapacitet 

så medger. 

 

Under byggtiden ska Naturvårdsverkets allmänna råd(2004:15) om buller från byggplatser följas.” 

 

 Planförslaget justeras på sidan 15 med att stycket ”Om det vid bygglovskedet antagits en ny 

parkeringsnorm ska den dock tillämpas” utgår 

 

 

Detaljplanen tillåter ca 200 lägenheter vilket innebär mellan 400-600 boende. Eftersom området 

omfattas av krav på kommunalt VA kan planen inte antas förrän ny VA-kapacitet har tillförts. 

Nuvarande antagna detaljplaner tillsammans med de detaljplaner som planeras antas under 2020 

kommer att fylla Knivsta avloppsreningsverks miljötillstånd när de bebyggts. Ny kapacitet kan tidigast 

tillföras år 2025 enligt nuvarande planering. Den målsättning för antagande som beskrivs i 

planförslaget är enligt vår mening inte möjlig. 

 

Den parkeringsnorm som anges med 1 bilparkering och 2,5 cykelparkering per 100 BTA är lågt satt 

och ska inte kunna sänkas vid tidpunkten för bygglovet. 
 
 

 

 

Mikael Rye-Danjelsen Johan Helenius Torkel Ekman  Peter Brymér 

2:e vice ordförande ledamot  ersättare  ersättare 

 




