PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-11-08

1 (12)

Sammanträde med samhällsutvecklingsnämnden §§ 102-117
Tid:
Plats:

Beslutande:

Ersättare:

Övriga deltagare:

Mötessekreterare:
Justering, se sista
sidan för digital
underskrift

Måndag den 8 november 2021, kl. 13:00-16:15
Jacob Risberg (MP), Harriet Swanberg (S). Mikael Rye-Danjelsen
(KNU), Gunnar Gidlund (KD) samt mötessekreterare deltog från
sal Kvallsta, Knivsta kommunhus. Övriga förtroendevalda och
tjänstepersoner deltog på distans.
Jacob Risberg (MP), ordförande
Harriet Swanberg (S), 1:a vice ordförande
Mikael Rye-Danjelsen (KNU), 2:e vice ordförande
Leif Eriksson (C)
Oscar Hahne (KD)
Thor Övrelid (M)
Johan Helenius (SD)
Gunnar Gidlund (KD)
Martin Sjödin (S)
Torkel Ekman (L)
Peter Brymér (KNU)
Ellie Uggla (M)
Karolin Björklund (S)
Anna Svensson (V)
Maria Cassel, t.f. planchef
Tomas Colm, avfallschef
Kristofer Kvarnström, gatuchef
Carin von Köhler, t.f. park- och naturchef
Edvin Johansson, förvaltningsekonom
Eva Paulsrud, nämndsekreterare
Protokollet justeras med digital signatur den 15 november 2021
av: Jacob Risberg (MP), ordförande
Mikael Rye-Danjelsen (KNU), justerare

ANSLAG/BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.
Förvaringsplats för
protokoll

Kommunhuset, Sista datum för
Centralvägen
överklagan
18 Knivsta
2021-12-08

Datum när anslaget sätts
upp

2021-11-17

Datum när anslaget tas
ner
2021-12-09
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§ 102
Justering
Samhällsutvecklingsnämndens beslut
Protokollet justeras den 15 november 2021 av ordföranden och Mikael Rye-Danjelsen
(KNU).

§ 103
Godkännande av dagordning
Samhällsutvecklingsnämndens beslut
Dagordningen godkänns med tillägg av initiativärende ”Minskade kostnader för
avfallshantering” från Oscar Hahne och Gunnar Gidlund, båda (KD).

§ 104
Anmälan av delegationsbeslut
Samhällsutvecklingsnämndens beslut
Följande delegationsbeslut är anmälda till nämnden:


BAB delegationslista oktober 2021



Lista Public 360 delegationsbeslut 2021-08-27—2021-10-31

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsutvecklingsnämnden PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-11-08

Informationsärenden
§ 105
Information om Myrberget
Maria Cassel, t.f. planchef, informerar.

§ 106
Information om Alsike Nord Etapp 2 A
Maria Cassel, t.f. planchef, informerar.

§ 107
Information om Lötängen och processen vidare
Maria Cassel, t.f. planchef, informerar.

§ 108
Information om detaljplan för Södra Ar Etapp1
Maria Cassel, t.f. planchef, informerar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr: SUN-2021/428

Avslut av detaljplan Jansberg, Målsta 2:38
Samhällsutvecklingsnämndens beslut
Samhällsutvecklingsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Avbryta planarbetet för detaljplan Jansberg, Målsta 2:38
Reservation
Oscar Hahne (KD) reserverar sig mot beslutet (Protokollsbilaga 1.)
Yrkande
Mikael Rye-Danjelsen (KNU) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Oscar Hahne (KD) yrkar avslag på förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag till beslut och finner att
nämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Målsta 2:38 ligger i Jansberg ca 4,5 km från rondellen i Husby-Långhundra, nära
kommungränsen i öster. Pågående planarbete som startade år 2011, har legat vilande sedan
samrådet för detaljplanen år 2015.
Underlag till beslut
Tjänsteutlåtande 2021-10-26
Översiktskartor
Yttrande från planintressen, 2021-10-20
Elin Hedström, planhandläggare, föredrar ärendet.

Beslutet ska skickas till
Akten
Planenheten
Planintressenten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsutvecklingsnämnden PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-11-08
§ 110

5 (12)

Dnr: SUN-2021/437

Rättelse i plankarta för detaljplan Alsike Nord etapp 2B
Samhällsutvecklingsnämndens beslut
Samhällsutvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att rätta plankarta för den laga
kraftvunna detaljplanen för Alsike Nord etapp 2b, i enlighet med denna tjänsteskrivelse.
Sammanfattning av ärendet
Detaljplan för Alsike nord etapp 2b antogs av kommunfullmäktige 21 oktober 2020 och vann
laga kraft 26 november 2020.
Enligt förvaltningslagen (1986:223) § 36, anges att beslut som innehåller uppenbar oriktighet
till följd av myndighetens eller någon annans skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende, får
rättas av den myndighet som har meddelat beslutet.
Detta beslut om rättelse innebär att planbestämmelsen för nockhöjd gäller för
huvudbyggnader och planbestämmelsen för byggnadshöjd gäller för komplementbyggnader.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2021-10-15
Bilaga 1, Rättelsen
Elin Hedström, planhandläggare, föredrar ärendet.
Beslutet ska skickas till
Planenheten
Akten
Länsstyrelsen
Lantmäteriet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr: SUN-2021/381

Ny taxa för planenhetens verksamhet
Samhällsutvecklingsnämndens beslut
1. Samhällsutvecklingsnämndens förslag till kommunfullmäktige:
Anta förslag till nya föreskrifter om avgifter för Knivsta kommuns planverksamhet.
2. Samhällsutvecklingsnämndens förslag till kommunfullmäktige:
Samhällsutvecklingsnämnden får för varje nytt kalenderår (avgiftsår) besluta att justera
avgiftsbeloppen enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för oktober månad året före
avgiftsåret. Avrundning av beloppen får ske till närmast tiotal kronor.
3. Samhällsutvecklingsnämndens förslag till kommunfullmäktige:
Föreskriften träder ikraft 1 februari 2022.
Yrkande
Thor Övrelid (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet
Nya föreskrifter om avgifter för Knivsta kommuns planverksamhet har tagits fram för att
möjliggöra timdebitering vid framtagande av detaljplaner där plankostnadsavtal kan tecknas.
Möjlighet till ersättning genom planavgift vid bygglov respektive för planbesked kvarstår och
berörs inte av några större förändringar.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2021-10-14
Förslag till föreskrift om avgifter för planverksamheten i Knivsta kommun
Elin Hedström, planhandläggare, föredrar ärendet.

Beslutet ska skickas till
Akten
Planenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsutvecklingsnämnden PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-11-08
§ 112

7 (12)

Dnr: SUN-2021/438

Revidering avfallstaxa
Samhällsutvecklingsnämndens beslut
Samhällsutvecklingsnämnden beslutar anta föreslagen indexhöjning av avfallstaxa
med 3,4% för hushållsavfall att gälla från och med 2022-01-01.
Reservation
Oscar Hahne (KD) reserverar sig mot beslutet. (Protokollsbilaga 2.)
Yrkande
Oscar Hahne (KD) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag till beslut och finner att
nämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut.
Sammanfattning av ärendet
Knivsta kommuns avfallstaxa gäller sedan 1 januari 2021. Avfallstaxan behöver revideras
beroende av förändrat avfallsindex men även för att ytterligare tydliggöra taxedokumentet
redaktionellt.
Ekonomisk konsekvensanalys
Föreslagen förändring hämtning av hushållsavfall:
Den nu föreslagna justeringen innebär en höjning med 3,4% Enligt kommunens nu gällande
avfallstaxa får avgifterna regleras baserat på fastställt index. Ändring av avgifterna får ske
högst en gång per år baserat på förändring i avfallsindex A12:1 MD. Förändringen räknas
med juni månad 2020 som basmånad, varvid basmånadens indextal jämförs med indextalet
för juni månad innevarande år. Avfallsansvarig nämnd fattar beslut om de nya avgifterna.
Höjningen träder i kraft 1 januari efterföljande år.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2021-10-14
Tomas Colm, avfallschef, föredrar ärendet.
Beslutet ska skickas till
Akten
Avfallschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr: SUN-2020/89

Motion 2020:04 från Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD), Gunnar Gidlund
(KD), Per Lindström (KD) och Gunnar Parnell (-) – Ökad tillgänglighet Knivsta
kretsloppspark
Samhällsutvecklingsnämndens beslut
Samhällsutvecklingsnämndens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation
Oscar Hahne (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Yrkanden
Oscar Hahne (KD) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut.
Harriet Swanberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag till beslut och finner att
nämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut.
Sammanfattning av ärendet
Motionen anmäldes på kommunfullmäktige den 12 februari 2020. Motionen föreslår att
Knivsta kommun inför ett ”Grönt kort” som ger privatpersoner tillgång till kretsloppsparken
utanför ordinarie öppettider.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2021-10-05
Motionen
Tomas Colm, avfallschef, föredrar ärendet.
Beslutet ska skickas till
Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr: SUN-2021/424

Ansökan om LOVA-bidrag för framtagande av skyfallskartering och konsekvensanalys
Samhällsutvecklingsnämndens beslut
Samhällsutvecklingsnämnden beslutar att ge förvaltningen uppdrag att söka LOVA-bidrag i
syfte att ta fram en skyfallskartering och konsekvensanalys.
Sammanfattning av ärendet
Projektet avser framtagande av en skyfallskartering och konsekvensanalys för
avrinningsområdena Ekebyån, Pinglaström och Knivstaån. Skyfallskarteringen och
konsekvensanalysen ska fungera som ett underlag i den fysiska planeringen.
Förvaltningen vill därför söka LOVA-bidrag som finansierar upp till 80 procent av
kostnaderna. De totala kostnaderna beräknas uppgå till cirka 300 000. Projektet ska pågå
under två år (2022-2023).
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2021-10-19
Emelie Fragari, miljöplanerare, föredrar ärendet
Beslutet ska skickas till
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr: SUN-2021/445

Inriktning gällande eventuell stängning av plankorsning söder om Knivsta station
Samhällsutvecklingsnämndens beslut
Samhällsutvecklingsnämnden beslutar att plankorsningen inte ska stängas innan dess att
den ersatts med en eller flera lösningar som omfattar gång-, cykel- och motorfordonstrafik.
Yrkande
Jacob Risberg (MP), Harriet Swanberg (S), Thor Övrelid (M) och Oscar Hanhe (KD) yrkar
bifall till förvaltningens förslag.

Sammanfattning av ärendet
I och med fyrspårsavtalet och Knivsta kommuns planer på att utveckla västra Knivsta finns
det numera ett ökat behov av att säkerställa passager över järnvägen som annars blir en allt
större barriär i Knivsta. I takt med att bostadsbyggandet sker på den västra sidan om
järnvägen ökar trafikflödet i de befintliga passagerna över järnvägen. Den aktuella planen för
stängningen av plankorsningen innebär att den kommer att ersättas av en gångbro med
access till plattformen. Det skulle innebära en försämrad framkomlighet och robusthet i
dagens vägnät då Gredelbyleden blir den enda passagen för motorfordon. Även cyklister får
ett mer begränsat vägnät då lösningen med gångbro utan ramper utesluter framkomligheten
för dessa. För att bibehålla en god framkomlighet för samtliga trafikanter behöver den
befintliga plankorsningen ersättas med en eller flera passager som omfattar gång-, cykeloch motorfordonstrafik.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2021-10-22
Tjänsteskrivelse KS-2014/974 2014-08-29
Beslut KS-2014/974 2014-09-22
Alexander Jonsson, trafikingenjör, föredrar ärendet.
Beslutet ska skickas till
Akten
Pelle Mikaelsson, projektledare mark och exploatering
Klas Bergström, kommunstyrelsens ordförande

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr: SUN-2021/4

Ekonomisk uppföljning per oktober för SUN 2021
Samhällsutvecklingsnämndens beslut
1. Samhällsutvecklingsnämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen för
samhällsutvecklingsnämnden per oktober månad 2021.
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom.
Sammanfattning av ärendet
Nettokostnaden för samhällsutvecklingsnämnden prognostiseras uppgå till 42 264 tusen
kronor och avvikelsen förväntas bli + 3 460 tusen kronor. Prognosen per oktober är en
försämring jämfört med prognosen som redovisades i delårsbokslutet med 1 620 tusen
kronor. Bidragande till försämringen är att verksamheterna gator och vägar, vindkraftverket
samt avfallsverksamheten per oktober redovisar försämrade avvikelser om 2 100 tusen
kronor. Investeringsutgiften uppgår till 44 472 tusen kronor per oktober och den
prognostiserade utgiften för 2021 uppgår till 70 625 tusen kronor. En investeringsutgift på
70 625 tusen kronor motsvarar en nyttjandegrad av beviljade investeringsmedel på 66,4%.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2021-11-02
Nettokostnadsuppställning per oktober 2021-11-02
Investeringsuppföljning per oktober 2021-11-02
Edvin Johansson, förvaltningsekonom, föredrar ärendet.
Beslutet ska skickas till
Akten
Handläggare
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 117
Ledamotsinitiativ från Oscar Hahne och Gunnar Gidlund, båda (KD), ”Minskade
kostnader för avfallshantering”
Samhällsutvecklingsnämndens beslut
Samhällutvecklingsnämnden beslutar att ta emot ledamotsinitiativet.
Underlag i ärendet
Initiativärende 2021-11-08 (Protokollsbilaga 3.)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SUN 2021-11-08 , Protokollsbilaga 1

2021-11-08
Reservation

SUN-2021/428

Avbryta planläggning av detaljplan Målsta 2:38
Samhällsutvecklingsnämnden beslutade att avbryta planarbetet för detaljplan Målsta 2:38

Planarbetet påbörjades 2011 och under arbetets gång så uppmärksammades att området skulle
kunna komma att aktivera kommunalt huvudmannaskap för VA enl paragraf 6 i Lagen om allmänna
vattentjänster. Omständigheterna för detta område ledde till att Kristdemokraterna uppmärksammande regeringen på behovet av en revidering av vattentjänstlagen. Utredningen är genomförd och
dess absolut viktigaste förslag var att det inte alltid behöver vara kommunen som måste ordna vatten och avlopp, även om antalet fastigheter kan anses utgöra ett större sammanhang. Propositionen
väntas under 2022.
Vår bedömning är att det hade varit möjligt att vänta in propositionen, då planarbetet redan har
dragit ut på tiden, hade ytterligare några månaders väntan med en möjlig lösning inom räckhåll varit
rimlig för att kunna komma vidare i arbetet. Dessutom tycker vi att det ska vara möjligt att både bo
och utveckla även landsbygden. VI ser gärna trevliga landsbygdsbyar med fungerande och hållbara
vattentjänster.

Gunnar Gidlund (KD)
Oscar Hahne (KD)

SUN 2021-11-08 , Protokollsbilaga 2

2021-11-08
Reservation

SUN-2021/438

Revidering avfallstaxa
Samhällsutvecklingsnämnden beslutade att anta den föreslagna indexhöjning av avfallstaxa med
3,4% för hushållsavfall att gälla från och med 2022-01-01.

Vår uppfattning är att man i första hand alltid noggrant undersöker kostnadssidan innan man, närmast reflexmässigt, utför höjningar av intäkterna. På nämnden lämnade vi också in ett nämndinitiativ med förslag till att undersöka möjligheten till att minska kostnader för avfallshanteringen och
yrkade också avslag på höjningen.

Gunnar Gidlund (KD)
Oscar Hahne (KD)

SUN 2021-11-08 , Protokollsbilaga 3

2021-11-08
Nämndinitiativ
Samhällsutvecklingsnämnden

Minskade kostnader för avfallshantering
För ungefär ett år sedan infördes hushållsnära återvinning och avfallshantering för villor och fritidshus
i Upplands-Bro, Sigtuna, Håbo och Knivsta kommuner. Detta efter att kommunerna gemensamt
upphandlat hämtning av hushållsnära avfall. Efter viss initial tveksamhet verkar det stora flertalet
hushåll uppskatta förändringen då den innebär färre resor till återvinningscentralerna för invånarna
som nu istället kan återvinna fler fraktioner hemmavid.
Då samarbetet varit gynnsamt finns skäl att fortsätta utveckla samarbetet. I nuläget har alla fyra
kommuner kvar sina egna kommunala organisationer för att hantera avfallsfrågor, såsom upphandling
och drift av återvinningsstationer, felanmälan, driftstörningar etc. Om man istället gjorde detta
gemensamt alternativt att en kommun fick i uppdrag att sköta denna verksamhet för alla fyra
kommuner torde de totala kostnaderna för respektive kommun minska genom stordriftsfördelar varvid
hushållens avgifter för avfall kan sänkas.
Vidare framgick vid samhällsutvecklingsnämndens sammanträde i oktober 2021 att
avfallsverksamhetens intäkter om ca 24 mkr inte räcker för att finansiera verksamheten utan man har
ett prognostiserat underskott om 1,5 mkr för 2021. Således finns skäl att utröna möjligheterna till
stordriftsfördelar tillsammans med övriga tre kommuner i samarbetet.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi SUN besluta:
Att förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till beslut som syftar till, att tillsammans med övriga
kommuner i samarbetet, utreda förutsättningarna för en gemensam kommunorganisation för
avfall alternativt att en kommun tillhandahåller tjänsten åt övriga kommuner i syfte att minska
respektive kommuns totala kostnad.

Oscar Hahne (KD
Gunnar Gidlund (KD)

