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Sammanträdesdatum  

2021-06-14  

 

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för protokoll  
Kommunhuset, 
Centralvägen 
18, Knivsta 
2021 

Sista datum för överklagan  2021-07-14 

Datum när anslaget sätts upp 2021-06-23 Datum när anslaget tas ner 2021-07-15 

 

 

 

Sammanträde med samhällsutvecklingsnämnden     §§ 47-65 
 
Tid: Måndag den 14 juni 2021, kl. 13:00-16:50  

Plats: Samtliga förtroendevalda och tjänstemän deltog på distans. 

Beslutande: Jacob Risberg (MP), ordförande §§ 47-62 och 64-65. Deltar ej under 

§ 63 p.g.a. jäv. 

Harriet Swanberg (S), 1:a vice ordförande. Mötesordförande under § 

63  

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

Torkel Ekman (L) ersätter Oscar Hahne (KD)  

Thor Övrelid (M) §§ 47-60  

Johan Helenius (SD) 

Gunnar Gidlund (KD) 

Martin Sjödin (S) 

Karolin Björklund (M) §§ 61-65, ersätter Thor Övrelid (M) 

Anna Svensson (V) § 63, ersätter Jacob Risberg (MP) 

Ersättare: Peter Brymér (KNU) 

Karolin Björklund (S) §§ 47-59 

Anna Svensson (V) §§ 47-62 och 64-65 

Övriga deltagare: Se nästa sida. Sammanträdet var slutet. 

 

Mötessekreterare:  Eva Paulsrud 

 

Justering, se sista 

sidan för digital 

underskrift 

Protokollet justeras med digital signatur den 21 juni 2021 av: 

Jacob Risberg (MP), ordförande §§ 47-62 och 64-65 

Harriet Swanberg (S), 1:a vice ordförande § 63 

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

 

 
  

 

Övriga deltagare 

 

Emma Lundbergh, samhällsbyggnadschef 

Kristofer Kvarnström, gatuchef 

Moa Odin, planchef 

Therees von Stedingk, Roslagsvatten 

Andree Dage, planhandläggare 

Elin Hedström, planhandläggare 

Linus Wickman, planhandläggare 

Jessica Öhrn, planhandläggare 

Emelie Berglund, planadministratör 

Lena K Larsson, fritid- och kulturchef 

Robert Fåhraues, samhällsbyggnadskoordinator 

Edvin Johansson, förvaltningsekonom 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 47 
 

Justering 
 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Protokollet justeras den 21 juni 2021 av ordföranden, Harriet Swanberg (S) och Mikael Rye-
Danjelsen (KNU). 

 

 

§ 48 
 

Godkännande av dagordning 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Dagordningen godkänns med tillägg av informationsärende 5 f ”Lägesuppdatering av ny 
översiktsplan” och 5 g  ”Information om kraftledning genom kommunen”. 

 

 

§ 49 

Anmälan av delegationsbeslut 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Följande delegationsbeslut är anmälda till nämnden: 

a) Bostadsanpassningsbidrag delegationslista april-maj 2021 

b) Delegationslista Gräv- och TA-tillstånd april-maj 2021 

c) Delegationsbeslut Upphandling av konsulter inom samhällsbyggnad 
   SUN-2021/198 
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§ 50 
 

Information om  granskningshandlingar och vilande detaljplan Träfallet, Vrå 1:3 m.fl. 
Andree Dage, planhandläggare; informerar. 
 

 

 

§ 51 
 

Information om programsamrådsyttrande Myrberget, Vrå 3:1 m.fl. 
Andree Dage, planhandläggare; informerar. 
 

 

 
§ 52 

Information om detaljplan Fornåsa 
Elin Hedström, planhandläggare, informerar. 
 

 

§ 53 

Information detaljplan Furulund  
Elin Hedström, planhandläggare, informerar.  
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§ 54   Dnr: SUN-2021/101 
 

Namnsättning i kvarteret Segerdal 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Samhällsutvecklingsnämnden beslutar att godkänna namnsättningsgruppens förslag 
på följande namn, se kartbilaga: 

1.   Anna Cederströms plats – torg vid korsningen Apoteksvägen/Gredelbyvägen 

2.   Järnhandlarens trädgård – lekplats/park  

3.    Biblioteksgränd – gatan i planområdet 

4.    Segerdals torg – torg utanför kommunhuset 

Sammanfattning av ärendet 
Namnsättningsgruppen har under 26 februari till 26 mars haft förslaget ute på samråd med 
följande namnförslag: 

- För väg: Biblioteksgränd – med anspelan på kommunens närliggande bibliotek. 
 

- För parker: Järnhandlarens trädgård – med motiveringen att syfta på 
verksamheterna som legat på platsen tidigare, bland annat Modins järnhandel. 

 
- För allmän plats: Anna Cederströms plats – med motiveringen att hon bidragit 

till att skapa Knivsta kommuns naturreservat Kungshamn-Morga. En av dem som 
räddade Kungseken vid Flottsundsbro. Var boende på Kungshamn. 

 
- Segerdals torg – med anspelan på kvartersnamnet Segerdal. 

 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-05-12 
Kartbilaga 

Emelie Berglund, planadministratör, och Lena K Larsson, fritid- och kulturchef,  föredrar 
ärendet 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Namnsättningshandläggare 
Kart- och GIS-enheten 
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§ 55 
 
Information om inkomna planbesked 
 
Linus Wickman och Jessica Öhrn, bägge planhandläggare, informerar. 
 
 

 
 
§ 56 

Lägesuppdatering av ny översiktsplan 
 

Maria Cassel, samhällsbyggnadskoordinator, informerar. 
 

 

 

§ 57 

Information om kraftledning genom kommunen 
 

Maria Cassel, samhällsbyggnadskoordinator, informerar. 
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§ 58   Dnr: SUN-2021/256 
 

Remissvar förslag till översiktsplan 2022 för Sigtuna kommun  

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden antar förslag till yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Sigtuna kommun tar fram en översiktsplan för kommunen. Förslaget till översiktsplan är på 
samråd och Knivsta kommun har getts möjlighet att komma med synpunkter. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-05-20 
Förslag till yttrande 
Förslag till översiktsplan 2022 för Sigtuna kommun 

 
Andree Dage, planhandläggare, föredrar ärendet. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Planenheten 
Sigtuna kommun 
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§ 59   Dnr: SUN-2021/266 
 

Avsiktsförklaring för en gemensam hållbar samhällsutveckling i Knivsta kommun  

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden godkänner förslaget till Avsiktsförklaring för en 

gemensam hållbar samhällsplanering i Knivsta kommun daterad 2021-05-24 

Reservation 
Johan Helenius (SD) reserverar sig mot beslutet. (Protokollsbilaga 1.) 

Yrkanden 
Johan Helenius (SD) yrkar avslag på förslaget. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer bifall till förslaget mot avslag och finner att nämnden bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
I syfte att skapa långsiktiga relationer mellan Trafikverket, Region Uppsala och kommunen i 
frågor som rör järnvägsutbyggnad, stationer, väginfrastruktur, kollektivtrafik och hållbar 
stadsutveckling så har ett förslag på avsiktsförklaring tagits fram. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-05-24 
Avsiktsförklaring för en gemensam hållbar samhällsplanering i Knivsta kommun 2021-05-24 
 
Kristofer Kvarnström, gatuchef, föredrar ärendet. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 
Trafikverket 
Region Uppsala 
 
  



 
 

 

  Samhällsutvecklingsnämnden 
 

PROTOKOLL 9 (15)  

Sammanträdesdatum  

2021-06-14  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 60   Dnr: SUN-2021/244 
 

Anläggning av Fyra spår Uppsala, Ostkustbanan delen  söder Bergsbrunna-
länsgränsen  

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden antar remissvaret 2021-06-02 med tillägg i yttrandet 

enligt Mikael Rye-Danjelsens (KNU) yrkande. 

Reservation 
Johan Helenius (SD) reserverar sig mot beslutet. (Protokollsbilaga 2.) 

Yrkanden 
Johan Helenius (SD) yrkar avslag på förslaget. Mikael Rye-Danjelsen (KNU) yrkar på tillägg 
till yttrandet, under rubriken Vattenmiljö, för att särskilt beakta att Pinglaström och Knivstaån 
från årsskiftet har statusen ytvattenförekomst med måttlig ekologisk status vid framtagandet 
av MKB och i det fortsatta samrådsarbetet. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer bifall till förslaget med tillägg i yttrandet mot avslag av förslaget och 
finner att nämnden bifaller förslaget med tillägg. 

Sammanfattning av ärendet 
Knivsta kommun har fått samrådsunderlag för järnvägsplan på Ostkustbanan delen söder 
Bergsbrunna-länsgräns på remiss. Handlingar i ärendet består av samrådsunderlag, daterat 
26 april 2021. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-06-02 
Förslag till yttrande från Knivsta kommun gällande Samrådsunderlag för järnvägsplan för 
anläggning av Fyra spår Uppsala, Ostkustbanan delen söder Bergsbrunna – länsgräns 
Samrådsunderlag Fyra spår Uppsala, söder Bergsbrunna – länsgräns 2021-04-26 
 
Jessica Öhrn, planhandläggare, föredrar ärendet 
 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Trafikverket (enligt anvisning) 
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§ 61   Dnr: SUN-2021/248 
 

Anslutning av Knivsta kommuns allmänna avloppshantering till Käppalaförbundet  

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämndens förslag till Kommunfullmäktige: 

Knivsta kommun ansöker om att ansluta sig till Käppalaförbundet 

 

Reservation 
Johan Helenius (SD) reserverar sig mot beslutet. (Protokollsbilaga 3.) 

Yrkanden 
Johan Helenius (SD) yrkar avslag på förslaget. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer bifall till förslaget mot avslag och finner att nämnden bifaller förslaget. 

Sammanfattning av ärendet 
Beslutet innebär att Knivsta kommun går vidare med att ansluta sig till Käppalaförbundet 
enligt förbundets framtagna avtal.  
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-05-17 
Bilaga 1 Anslutningsavtal Knivsta-Käppalaförbundet framtaget av Käppalaförbundet. 
Bilaga 2 Förändringar i förbundsordning 
Bilaga 3 Presentation av Käppalaförbundet 210428 
Bilaga 4 Lokaliseringsutredning nytt avloppsreningsverk, COWI, 210428 
Bilaga 5 Utredning om källsorterande avlopp, Ecoloop, 210428 
Bilaga 6 Roslagsvattens kompletterande information om preliminär tidplan 
Bilaga 7 Käppalaförbundets förbundsordning 
 
Robert Fåhraues, samhällsbyggnadskoordinator och Terees von Stedingk, Roslagsvatten, 

föredrar ärendet. 

 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommundirektörens ledningsgrupp 
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§ 62   Dnr: SUN-2021/262 
 

Upphandling drift och underhåll gatubelysning och allmän el 

 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Samhällsutvecklingsnämnden beslutar att genomföra upphandling av drift och underhåll 
gatubelysning och allmän el. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Drift och underhåll av kommunens gatubelysning sköts av upphandlad entreprenör. Då 
gällande kontrakt löper ut behöver en ny upphandling göras för att säkerställa en fungerande 
och säker anläggning.  
 

Underlag för beslut 
 

Tjänsteutlåtande 2021-05-21 

Kristofer Kvarnström, gatuchef, föredrar ärendet. 

 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Gatuchef 
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§ 63   Dnr: SUN-2021/153 
 

Omfördelning av investeringsmedel 2021 till investeringsposterna Västra Knivsta och 
Östra Knivsta 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden omfördelar 3,5 miljoner kronor från investeringsposten 

AR/Brunnby till investeringsposten Västra Knivsta. 

2. Samhällsutvecklingsnämnden omfördelar 2 miljoner kronor från investeringsposten 
AR/Brunnby till investeringsposten Östra Knivsta.  

 

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

 

Sammanfattning av ärendet 
Tidsplanen för ombyggnaden av Margaretavägen och utbyggnaden av den allmänna 
platsmarken i detaljplanen centrala Ängby har förändrats. Den nuvarande tidsplanen 
stämmer inte överens med investeringsplanen och således behöver 3,5 miljoner kronor 
respektive 2 miljoner kronor omfördelas till dessa två projekt. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-05-14 
 
Edvin Johansson, förvaltningsekonom, föredrar ärendet. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Redovisningsenheten 
Handläggare  
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§ 64   Dnr: SUN-2021/4 
 

Ekonomisk uppföljning per maj för SUN 2021 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen för 

samhällsutvecklingsnämnden per maj månad 2021. 

2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsutvecklingsnämndens helårsprognos för 2021 visar på ett överskott på 1 600 tkr, 
vilket är en förbättring med 475 tkr jämfört med förgående prognos. Anledningen till den 
förbättrade prognosen är ökad exploateringsersättning för gator och vägar. Vindkraftverket 
visar en sämre prognos med 250 tkr vilket medför att verksamhetens underskott förväntas 
uppgå till 1 250 tkr vid årets slut. Övriga verksamheters prognos är oförändrad jämfört med 
senaste uppföljningen.  

Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-06-03 
Nettokostnadsuppställning per maj 2021-06-04 
Investeringsprognos per maj 2021-06-04 
 
Edvin Johansson, förvaltnngsekonom, föredrar ärendet. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 
Kommunstyrelsen 
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 65   Dnr: SUN-2021/280 
 

Yttrande till domstol, Alsike Nord etapp 21, målnummer P 9538-20 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden antar förslag till yttrande.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Den 25 maj 2021 inkom ett föreläggande till Knivsta kommun om att lämna ett skriftligt 
yttrande till domstolen i målärende Alsike Nord etapp 2a.  
 
Enligt domstolen bör kommuns yttrande särskilt avse: 
- vilka överväganden kommunen har gjort rörande alternativt läge för in- och utfart till 
detaljplaneområdet. 
- hur detaljplanen överensstämmer med kraven enligt 2 kap. 1 § och 4 kap. 36 § plan- och 
bygglagen.  
 
Samhällsutvecklingsnämnden bestrider bifall till överklagandet och yrkar att överklagandet 
ska avslås. 
 
Kommunen vill hävda att beredningen av planärendet har följt reglerna i PBL för upprättande 
av detaljplaner. Klagandens påståenden om kommunens tillkortakommanden under 
planprocessen är svepande utan tydliga hänvisningar till förbisedda rättsregler eller andra 
omständigheter som visar att kommunen har genomfört planprocessen på annat än lagligt 
sätt. De bör därför inte kunna ligga till grund för upphävande av detaljplanen.  

 
Kommunen anser att den föreslagna gatans sträckning ska vara kvar enligt plankartan 2020-
10-21. Den planerade gatans placering i detaljplanebeslutet är förlagd utifrån en översiktlig 
och strategisk planering där hänsyn tagits till de två kommande detaljplaneetapperna som 
planeras intill gatans sträckning. 

Kommunen bedömer att klagandens intressen i stort har tillgodosetts åtminstone till den grad 
att inskränkningen i dessa intressen är godtagbar vägd mot allmänintresset av planens 
genomförande i dess nuvarande skick. Kommunen hävdar även att den planerade 
gatustrukturen inom planområdet är väl avvägd för att tillgodose en resilient och balanserad 
trafikströmning som både tar hänsyn till kommande trafikmängd, buller, behov av 
framkomlighet och effektiv markanvändning.  Den ökade trafikmängden utanför den 
enskildes fastighet är begränsad i förhållande till det allmänna intresset att tillföra en god och 
framkomlig genomströmning av trafikrörelser i området.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande  
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Bilaga 1. Yttrande från Knivsta kommun, Yttrande i mål P 9538-20 Roland Sundström m.fl. ./. 
Knivsta kommun angående detaljplan för Alsike Nord etapp 2a  
Bilaga 2. Domstolens begäran om föreläggande 
 
Moa Odin, planchef, föredrar ärendet. 
 
 
 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Planenheten 
Avdelning 3, Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt 

 

 
 
 
 
 
 



 SUN 2021-06-14, Protokollsbilaga 1   

  

 

 

2021-06-14 

Reservation Punkt 8.  Avsiktsförklaring för gemensam hållbar samhällsutveckling i Knivsta kommun. 

Vi yrkar avslag eftersom vi anser att övriga parters åtagande är mycket allmänt hållna medan Knivsta återigen 
påstås ha åtagits sig att bygga 15 000 bostäder till 2057. Vilket vi är helt emot. 

 

Johan Helenius SD Knivsta 
 

 

  



 SUN 2021-06-14, Protokollsbilaga 1   

 

 

 

 
 

2021-06-14 

Reservation   Punkt 9. Anläggning av Fyra spår Uppsala, Ostkustbanan delen söder Bergsbrunna-länsgränsen  
 
Vi yrkar avslag till det förslag till remissvar på trafikverkets Samrådsunderlag för järnvägsplan på Ostkustbanan 
delen söder Bergsbrunna– länsgränsen Sthlm län. 
Detta Samrådsunderlag skall noga gås igenom med invånarna i Knivsta där man ska få tillfälle att yttra sig. 
Enligt det så kallade 4 spårsavtalet anges att förutsättningen är att de två tillkommande spåren skall komma i 
anslutning till nuvarande spår. I detta underlag skriver Trafikverket att tillkommande järnvägsspår också kan 
komma att lokaliseras fristående från det befintliga järnvägsspåret inom utredningsområdet. Skulle detta ske är 
inte heller Knivsta bundet av ett åtagande att bygga ett visst antal bostäder till 2057.  
Ett motsvarande avtal är även gjord av Uppsala Kommun och där finns fortfarande inga definitiva beslut om hur 
många bostäder Uppsala skall bygga.  
Trafikverket skriver också att Knivsta station kommer att påverkas oavsett hur spåren dras men man anger inte 
på vilket sätt. 
 
 
 
 
 
 
 
Johan Helenius SD Knivsta 
 
 
 
  



 SUN 2021-06-14, Protokollsbilaga 1   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
2021-06-14 

Reservation Punkt 10. Anslutning av Knivsta kommuns allmänna avloppshantering till Käppala förbundet  
 
 
Vi yrkar avslag eftersom vi inte anser att Knivsta ska bygga så mycket att det krävs att ansluta till Käppala. Vi 
begär en ny utredning av vad det skulle kosta att utöka kapaciteten i befintligt reningsverk. En anslutning till 
Käppala kommer att innebära antingen en skattehöjning och/eller kraftigt ökade utgifter för 
kommuninvånarna. 
 
 
 
 
 
Johan Helenius SD Knivsta 


