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Sammanträde med samhällsutvecklingsnämnden 
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Föredragningslista  Dnr 

1. Upprop   

2. Justering (förslag måndag 8 februari)   

3. Godkännande av dagordning    

4. Anmälan av delegationsbeslut 
a) Bostadsanpassningsbidrag december 2020 

b) Gräv och TA-tillstånd december 2020 

  

5. Informationsärenden 

a) Information om nya 
samhällsbyggnadskontoret (Emma 
Lundbergh) 

b) Information om  namnsättningsprocessen 
i Knivsta (Emelie Berglund) 

c) Information av digitalisering av 
detaljplaner, storymaps (Elin Hedström och 
Emelie Berglund) 

d) Information efter granskning för 
planändring CIK (Elin Hedström) 

e) Information efter samråd för Detaljplan 
Fornåsa (Elin Hedström) 

f) Information efter granskning av kv 
Apoteket (Andree Dage) 

g) Information från planenheten med 
pågående detaljplaner (Moa Odin) 

h) Information om verksamhetsområden 
(Elin Hedström och Andree Dage) 

i) Information om ordförandeförslag, 
samrådssvar luftledning Odensala-Sigtuna 
(Carin von Köhler) 
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 Beslutsärenden   

6. Val av ledamot till den utökade 
presidieberedningen 2021-2022 

SUN-2021/45 

7. Plankostnadsreducering Detaljplan för Vrå 
3:1 m.fl. (Andree Dage) 

SUN-2020/556 

8. Uppföljning Intern kontrollplan 
samhällsutvecklingsnämnden 2020 (Karin 
Carlsson) 

SUN-2021/15 

9. Namnsättning detaljplan SKB 2020/11 Vrå 
3:1 (Emelie Berglund) 

SUN-2021/37 

10. Samarbetsavtal mellan Knivsta kommun och 
Knivstavatten, Sivab och Sigtuna kommun 
avseende VA-anläggning för Knivstas 
anslutning till Käppalaförbundet (Emma 
Lundbergh) 

SUN-2021/42 

   
 
 



BAB Rapport 1.8

* = Ärendet avser reparation, besiktning, underhåll
** = Ärendet avser återställningsbidrag

Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den
period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

Beslut enligt Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
Beslut under perioden:

Från: 2020-12-01 Till: 2020-12-31 Utskrift: 2021-01-25

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Beslutande Belopp

BAB 2020-050 Bifall 2020-12-14 Annika Rönnberg 2 000 kr

BAB 2020-051 Bifall 2020-12-07 Annika Rönnberg 0 kr

BAB 2020-054 Bifall 2020-12-09 Annika Rönnberg 52 152 kr

BAB 2020-057 Bifall 2020-12-08 Annika Rönnberg 7 050 kr

BAB 2020-058* Bifall 2020-12-10 Annika Rönnberg 3 775 kr

BAB 2020-059 Bifall 2020-12-17 Annika Rönnberg 6 375 kr

BAB 2020-060* Bifall 2020-12-17 Annika Rönnberg 2 063 kr

Summa: 73 415 kr

Antal poster: 7 st

Total summa: 73 415 kr

Totalt antal poster: 7 st



BAB Rapport 1.8

* = Ärendet avser reparation, besiktning, underhåll
** = Ärendet avser återställningsbidrag

Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den
period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

Avskrivna ärenden

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Beslutande Belopp

Summa: 0 kr

Antal poster: 0 st

Total summa: 73 415 kr

Totalt antal poster: 7 st
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Handläggare PM Diarienummer 
Eva Paulsrud Datum SUN-2021/45 
nämndsekreterare 2021-01-25  
    
 
 
 

   Samhällsutvecklingsnämnden 
 
 
 
Val av ledamot till den utökade presidieberedningen för 
samhällsutvecklingsnämnden 2021-2022 
 
 
I ett valärende kan inte förvaltningen lämna ett förslag till beslut och det brukar ofta saknas 
skriftliga underlag. Istället nomineras personer på mötet. 
 
Efter beslut vid kommunfullmäktige 2020-11-15 ser samhällsutvecklingsnämndens presidium 
ut enligt följande: 
 
Jacob Risberg (MP), ordförande (NY) 
Peter Evansson (S), 1:e vice ordförande (NY) 
Mikael Rye-Danjelsen (KNU), 2:e vice ordförande 
 
I den utökade presidieberedningen ingår sedan tidigare: 
 
från oppositionen Pontus Lamberg (KD)   
 
Från majoriteten nomineras ledamot på sammanträdet. 
 
 
Förslag till beslut: 
 
NN utses till ledamot från majoriteten i den utökade presidieberedningen för 
samhällsutvecklingsnämnden. 
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Handläggare 
Andree Dage 
Planhandläggare 

Tjänsteskrivelse 
   

Diarienummer 
SUN-2020/556 

   
 

Samhällsutvecklingsnämnden  

Plankostnadsreducering Detaljplan för Vrå 3:1 m.fl. 
 
Förslag till beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden beslutar att godkänna nedsättning av plankostnadsavgiften 

för detaljplan för Vrå 3:1 m.fl. i enlighet med förvaltningens förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av stöd vid handläggning av detaljplan från planbeställarens konsulter samt 
utökad medborgardialog har förvaltningen tagit fram ett nedsättningsförslag. 
 
Bakgrund 
Området omfattar ungefär 21 ha och föreslås få en bostadsbebyggelse med villor, radhus, 
parhus och kedjehus med en bruttoarea på ungefär 30.000 kvm. Planbesked beviljades 
2015-06-01. Detaljplanen tas fram genom konsultstöd från planbeställaren i samarbete med 
kommunen. Kommunen fattar dock alla beslut gällande detaljplanen. I arbetet med att ta 
fram detaljplanen genomförs en utökad medborgardialog med fokusgrupper, fördjupade 
samtal med förskolor och ungdomar gällande behov och önskemål vilket utgör underlag för 
framtagande av förslag på detaljplan. 
 
Förslag på nedsättning 
Ordinarie planavgift enligt taxa motsvarar 2.175.800 kr (beräknad på 30.000 kvm bruttoarea) 
 
10 % avdrag vid handläggningsstöd från planbeställares konsulter =217.580 kr 
 
5 % avdrag vid utökad medborgardialog =108.790 kr 
 
Totalt avdrag = 326.370 kr 
 
Planavgift (inkl. 15 % rabatt vid byggherreplan och medborgardialog) = 1.849.430 kr 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
På grund av reducerad avgift får kommunen lägre intäkter i planarbetet. Eftersom delar av 
handläggningen genomförs med konsultstöd så medför det att kommunens planhandläggare 
får mer tid att handlägga andra detaljplaner och därmed få intäkter från dem. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Planenheten 
Planbeställare 
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Moa Odin 

Planchef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Reducering av plankostnaden påverkar inte barn 

 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Handläggare 
Karin Carlsson 
Verksamhetscontroller 

Tjänsteskrivelse 
2021-01-19 

Diarienummer 
SUN-2021/15 

   
 

Samhällsutvecklingsnämnden  

Uppföljning Intern kontrollplan samhällsutvecklingsnämnden 2020 
 
Förslag till beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden godkänner uppföljning av intern kontrollplan 2020 för 

nämndens verksamheter. 
2. Samhällsutvecklingsnämnden anmäler uppföljningen av intern kontrollplan för nämndens 

verksamheter till kommunstyrelsen. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Uppföljningen av intern kontrollplanen för 2020 visar att två av tre nämndspecifika uppdrag 
inte är genomförda. Resterande kontrollområden presenteras utan några större avvikelser. 
Bifogad rapport redogör kortfattat kontrollområden med resultat. 
 
Bakgrund 
Samhällsutvecklingsnämnden har i sin interna kontrollplan för 2020 tagit beslut om vilka 
uppföljningar och granskningar som skulle genomföras under året för att säkerställa att 
verksamheten bedrivs på ett sätt så att den är ändamålsenlig, effektiv och följer lagar och 
regler.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-01-13 
Rapport 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
 

Emma Lundbergh 
Samhällsbygnadschef  
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Uppföljningen av Samhällsutvecklingsnämndens interna kontrollplan för 2020 syftar till att 
visa på hur förvaltningen under året har arbetat med beslutade kontrollområden. Den interna 
kontrollen avseende kvalitet syftar till att säkerställa ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet, 
säkerhet, efterlevnad av lagar, regler och beslut eller att upptäcka allvarliga brister. Beslutet 
om att godkänna uppföljningen av den interna kontrollplanen bedöms dock inte påverka barn 
på ett direkt sätt, utan handlar snarare om att vidmakthålla ett fungerande system och i 
förlängningen bidra till en hög kvalitet i verksamheterna.  
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



 

Uppföljning av nämnden/styrelsens 
interna kontrollplan 

Samhällsutvecklingsnämnden 
SUN/2021-15 
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1 Inledning 
En tydlig och tillräcklig intern kontroll i Knivsta kommun syftar till att säkerställa: 

ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet, tillförlitlig rapportering och information, säkerhet, 

efterlevnad av lagar och regler samt att allvarliga brister upptäcks och hanteras. Den interna 

kontrollen styrs av Knivsta kommuns reglemente för intern kontroll. 

Varje nämnd och styrelse ska årligen anta en intern kontrollplan som beskriver vad som ska 

kontrolleras under året. Varje intern kontrollplan ska årligen följas upp och analyseras och 

den interna kontrollen är en del av nämndens utvecklingsarbete och ingår i ledningssystemet. 

Detta innebär att varje nämnd ansvarar för att vidta åtgärder utifrån identifierade brister och 

utvecklingsområden för att ständigt förbättra och utveckla den interna verksamheten i 

kommunen. 
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2 Uppföljning kontrollområden 

2.1 Kommunövergripande uppföljningar 

2.1.1 Ekonomisk förvaltning 

2.1.1.1 Att en god ekonomisk förvaltning inte efterlevs. 

Vad kan gå fel?  

Risk för att offentliga medel ej hanteras korrekt. 

 

Kontrollmoment Kontrollansvarig och metod Resultat av kontroll 

Att instruktionen för attest 
efterlevs, att momsregler efterlevs 
korrekt, att riktlinjer för resor i 
tjänsten är kommunicerade och 
efterlevs samt att kundfakturor är 
rätt konterade. 

Förvaltningsekonom och 
redovisningsekonom 
 
 
Via stickprov 

 Ej avvikelse 

Att instruktionen för attest efterlevs, att momsregler efterlevs korrekt, att riktlinjer för 

resor i tjänsten är kommunicerade och efterlevs samt att kundfakturor är rätt 

konterade. 

Risker inom detta kontrollområde avser främst brister inom ekonomiadministrationen. 

Uppföljningen fokuserar framförallt på ekonomisk skada, förtroende skada och att ej 

tillförlitlig redovisning kan leda till att beslut fattas på felaktiga grunder. 

I kommunallagen beskrivs att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin 

verksamhet och fullmäktige ska besluta kring riktlinjer för detta. Ordning och reda i 

ekonomin är en förutsättning för kvalitetsutveckling i verksamheterna. 

Kontrollmoment har under årets justerats till att kontrollera korrekt attest vid representation, 

att utgifter konterat på investeringsprojekt överensstämmer med investeringsriktlinjer samt 

korrekt kontering.  

 

2.1.2 Upphandling och inköp 

2.1.2.1 Att kommunens inköp och upphandlingar inte genomförs enligt 

ingångna avtal och kommunens styrdokument. 

Vad kan gå fel?  

Risk att kommunen bryter mot lagen om offentlig upphandling (LOU) och att kommunen 

tvingas betala upphandlingsskadeavgift och tappar förtroende (mot allmänheten). 

 

Risk att kommunen bryter mot ingångna avtal och tvingas betala skadestånd och tappar 

förtroende (i sina relationer med leverantörer). 
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Kontrollmoment Kontrollansvarig och metod Resultat av kontroll 

Kontroll av avtalstrohet och 
efterlevnad av kommunens 
riktlinjer. 

Upphandlingssamordnare 
 
 
Stickprov av inkomna fakturor i 
ekonomisystemet och sedan 
analys av genomförda stickprov. 
 
A)Kontroll av avtalstrohet genom 
andel inköp som görs där det finns 
ett avtalsförhållande vid 
inköpstillfället. 
 
B) Kontroll av att köp utan avtal 
genomförs i enlighet med gällande 
lagstiftning och kommunens 
styrdokument. 

 Ej avvikelse 

Kontroll av avtalstrohet och efterlevnad av kommunens riktlinjer. 

Knivsta kommun måste som offentlig myndighet på bästa sätt tillvarata konkurrensen på 

marknaden och hushålla med skattemedlen och ska därför följa gällande regler för offentlig 

upphandling vid inköp. 

Av de 10 granskade fakturorna uppfyller 9 kraven för inköp eller upphandling genom 

avtalstrohet. Det saknas dokumentation kring hur inköpet har genomförts gällande en faktura. 

2.1.3 Bisysslor 

2.1.3.1 Att medarbetares bisysslor påverkar deras uppdrag i Knivsta kommun. 

Vad kan gå fel?  

Konkurrerande verksamhet mellan kommunen och medarbetaren kan leda till förtroendeskada 

och i förlängningen till uteblivna intäkter. 

Kontrollmoment Kontrollansvarig och metod Resultat av kontroll 

Kontroll över anställdas bisysslor 
samt efterlevnad av regelverk och 
rutiner kopplade till bisysslor. 

HR-kontoret 
 
 
Enkät till chefer 

 Ej avvikelse 

Kontroll över anställdas bisysslor samt efterlevnad av regelverk och rutiner kopplade 

till bisysslor. 

En bisyssla kan innebära att någon extraarbetar i en annan anställning, utövar uppdrag eller 

bedriver egen verksamhet vid sidan av sitt ordinarie arbete. Även ett extraarbete, för 

huvudarbetsgivaren, kan vara en bisyssla. En bisyssla behöver inte innebära en ekonomisk 

ersättning. 

Enkäten för nämndens verksamheter visar att cheferna på har kännedom om bestämmelserna 

för bisyssla. Samtidigt framgår att nyanställda chefer inte i lika stor utsträckning som kollegor 

med längre tid i organisationen har en sämre bild av förekomst av bisysslor hos medarbetarna. 

Det är därför viktigt för kontinuitet och informationsöverföring att uppgifter om bisyssla 

dokumenteras och registreras. Inom nämndens verksamheter är det en majoritet av cheferna 

som inte genomfört arbetsmomentet, men planerat in det senare. 
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2.1.4 Anmälan av delegationsbeslut 

2.1.4.1 Att beslut inte fattas inom ramen för gällande delegationsordning. 

Vad kan gå fel?  

Att beslut inte fattas av utsedd delegat  och därmed inte är giltigt. 

 

Att delegationsbeslut inte har anmälts till nämnd inom skälig tid. 

Kontrollmoment Kontrollansvarig och metod Resultat av kontroll 

Uppföljning av nämndens 
delegationsordning och kontroll av 
inkomna delegationslistor under 
utvald period. 

Administrativ service 
 
 
Tre gånger per år genomförs 
stickprov från diariet. Stickproven 
ska gälla ärendetyper där det finns 
beslut som fattas på delegation. 
De valda besluten jämförs mot 
delegationslistor. 

 Ej avvikelse 

Uppföljning av nämndens delegationsordning och kontroll av inkomna delegationslistor 

under utvald period. 

Former för beslut i kommuner är reglerat i kommunallagens kapitel 6 paragraferna 33-37. 

Beslut kan fattas i nämnd eller på delegation. Delegation innebär att nämnden har delegerat 

till annan att fatta beslut i nämndens namn och med nämndens ansvar för beslutet. 

För Samhällsutvecklingsnämnden granskades sex stycken stickprov i maj, fem stycken i juli 

och 5 stycken i augusti/september. Vid de alla stickprovstillfällena var besluten anmälda till 

nämnd och i skälig tid men vid samtliga tillfällen saknades hänvisning till delegationspunkten 

i besluten, vilket är en mindre avvikelse. 
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2.1.5 Arbetsmiljö 

2.1.5.1 Att brister i arbetsmiljö påverkar medarbetare och kvaliteten i 

kommunens verksamheter. 

Vad kan gå fel?  

En icke välfungerande arbetsmiljö kan leda till stress, högre sjukfrånvaro samt 

personalomsättning 

Kontrollmoment Kontrollansvarig och metod Resultat av kontroll 

Att kommunens arbetsmiljöpolicy, 
checklistor och rutiner inom 
systematiskt arbetsmiljöarbete 
används/efterlevs. 

HR-kontoret 
 
 
Genomgång av statistiken kring 
arbetsmiljö, sjukfrånvaro och 
personalomsättning samt huruvida 
analyser är genomförda på 
enhetsnivå. 

 Ej avvikelse 

Att kommunens arbetsmiljöpolicy, checklistor och rutiner inom systematiskt 

arbetsmiljöarbete används/efterlevs. 

Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen på arbetsgivaren. I Knivsta 

kommun har Kommunstyrelsen delegerat ansvaret till fyra olika nivåer, från kommundirektör 

till biträdande enhetschef/biträdande rektor med flera. Arbetsmiljöansvaret som delegeras till 

dessa nivåers respektive ansvarsområden följer av arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen 

och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 

Nivån på kommunens totala sjukfrånvaro låg 2019 på 6,9 procent. Förhoppningen är att 

sjukfrånvaron ska minska, samt stabiliseras på en nivå som bedöms vara relevant för 

verksamheten. 

Personalomsättning handlar om medarbetares rörlighet. Knivsta kommuns ambition är att 

medarbetare ska välja sin arbetsplats varje dag och att alla ska känna sig viktiga och delaktiga 

i kommunens samhällsviktiga verksamhet. För 2019 var det sammanlagda måttet för 

kommunens personalomsättning 19,5 procent, vilket var en minskning med fyra procent från 

2018. 

De åtgärdspunkter och utvecklingsområden som listas nedan har identifierats inom ramen för 

denna uppföljning. Samhällsutvecklingsnämndens verksamheter bör: 

 Kontrollera att det arbete som medarbetarna lägger ner på MedarbetarPulsen 

registreras rätt i systemet, för att denna mätning ska kunna nyttjas fullt ut och följas 

upp ordentligt. 

 Öka kunskapen om KIA hos medarbetarna inom nämndens verksamhetsområde. 
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2.2 Nämndspecifika kontrollområden 

2.2.1 Samarbete med Roslagsvatten 

2.2.1.1 Att samarbetet mellan Knivsta kommun och Roslagsvatten inte är 

välfungerande 

Vad kan gå fel?  

Kommunens VA påverkas och vi kan inte bygga ut på det sättet som vi önskar 

Kontrollmoment Kontrollansvarig och metod Resultat av kontroll 

Att samarbetet fungerar Samhällsbyggnadschef 
 
 
Kortare intervju med 
Samhällsbyggnadskontorets chef 
samt med planchef samt 
genomgång av befintliga dokument 

 Ej kontrollerad 

2.2.2 Samarbete med de kommunala bolagen 

2.2.2.1 Att samarbetet mellan Knivsta kommun och de kommunala bolagen  

(Alsike fastighets AB, Knivstabostäder AB och Kommunfastigheter AB) inte är 

välfungerande 

Vad kan gå fel?  

Detaljplan för Alsike nord etapp 2 A blir inte antagen 

Kontrollmoment Kontrollansvarig och metod Resultat av kontroll 

Att samarbetet mellan bolagen och 
kommunen fungerar 

Samhällsbyggnadschef 
 
 
Kortare intervju med 
Samhällsbyggnadschef, planchef 
samt VD för de kommunala 
bolagen. Även kontrollera ifall 
detaljplan för Alsike nord etapp 2 A 
blivit antagen. 

 Ej kontrollerad 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samhällsutvecklingsnämnden, Uppföljning av nämnden/styrelsens interna kontrollplan 9(9) 

2.2.3 Medborgardialog 

2.2.3.1 Att bristen på medborgardialog bidrar till att medborgarna inte känner 

sig delaktiga kring planarbetet i kommunen. 

Vad kan gå fel?  

Kommunens medborgare känner sig inte delaktiga i vad som planeras i kommunen 

Kontrollmoment Kontrollansvarig och metod Resultat av kontroll 

Medborgarnas uppfattning av 
delaktighet 

Verksamhetscontroller 
 
 
Kontrollera svaren i 
medborgarundersökningen kring 
bostäder 
nöjd region index (svaren från dec 
2019 0ch jämföra med svaren från 
2017 samt med riket.) 

 Ej avvikelse men flertalet 
utvecklingsområden 

Medborgarnas uppfattning av delaktighet 

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 

ta fram 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. 
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Handläggare 
Emelie Berglund 
Planadministratör 
Namnsättningshandläggare 

Tjänsteskrivelse 
2021-01-21 

Diarienummer 
SUN-2021/37 

   
 

Samhällsutvecklingsnämnden  

Namnsättning detaljplan SKB 2020/11 Vrå 3:1 
 
Förslag till beslut 
1. Förvaltningen föreslår Samhällsutvecklingsnämnden att besluta genom röstning om 

detaljplanenamn för SBK 2020/11 Vrå 3:1 till antingen: 
a. Myrfallet 
b. Myrberget 

 
Sammanfattning av ärendet 
Detaljplan Vrå 3:1, Träfallet är i behov av ett nytt namn då det finns en plan med liknande 
namn, nämligen detaljplan Vrå 1:3, Träfallet – vilket skapar oklarheter i handläggningen. 
 
Förslagen som är Myrfallet eller Myrberget syftar till anknytning med den geografiska 
platsen, det vill säga Myrtorpet som är närbeläget samt den topologiska aspekten med 
höjden i planen och karaktären med den öppna platsen där träd också fallit. 

 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Har ingen påverkan ur ekonomisk synpunkt. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse 2021-01-21 
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Beslutet ska skickas till 
Akten 
Namnsättningshandläggare, Planenheten 
 
 

 
 
 
 

Emma Lundbergh 

Samhällsbyggnadschef 



Sida 3 av 3 

 
 

 
  

 
Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Den här delen av processen påverkar inte barn. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Handläggare 
Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 

Tjänsteskrivelse 
2021-01-21 

Diarienummer 
SUN 2021/42 

   
 

Samhällsutvecklingsnämnden  

Samarbetsavtal mellan Knivsta kommun och Knivstavatten, Sivab 
och Sigtuna kommun avseende VA-anläggning för Knivstas 
anslutning till Käppalaförbundet 
 
Förslag till beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden beslutar att godkänna förslag till Samarbetsavtal mellan 

Knivsta kommun och Knivstavatten, Sivab och Sigtuna kommun avseende VA-
anläggning för Knivstas anslutning till Käppalaförbundet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Roslagsvatten, Sigtuna kommun, Sigtuna vatten & renhållning samt Knivsta kommun har 
tagit fram ett samarbetsavtal som anger formerna för samarbete om Knivsta kommun väljer 
att bli medlem i Käppalaförbundet. Avtalet är villkorat med ett medlemskap och innebär inga 
skyldigheter om medlemskapet uteblir. Att avtalet tecknas är särskilt viktigt för att Sigtuna 
kommun ska ha kunskap om vilka förutsättningar ett medlemskap för Knivsta i 
Käppalaförbundet innebär. 
 
Bakgrund 
Knivsta kommun är i behov av utökad avloppsreningskapacitet för att kunna växa som 
samhälle. 2016 sammanställde Roslagsvatten en förstudie för ett första vägvalsbeslut om 
hur kommunens framtida behov av avloppskapacitet ska lösas. Roslagsvatten fick efter 
förstudien i uppdrag att gå vidare med de två alternativen a) att utreda en anslutning till 
Käppalaförbundet och b) att ansöka om tillstånd för utbyggnad av Knivsta 
avloppsreningsverk, det senare sågs som en ”plan B” i det fall ett medlemskap i 
Käppalaförbundet inte skulle vara möjligt. 
  
2017 tecknade Knivsta kommun ett avtal med staten, det så kallade fyrspårsavtalet, som 
innebär att kommunen förbinder sig till att bygga 15 000 bostäder genom hållbar 
stadsutveckling. Nya aspekter att beakta med anledning av fyrspårsavtalet är dels Knivsta 
kommuns förändrade situation för investeringar och hur stora sådana som kan hanteras, 
samt kraven på innovation och hållbarhet som ligger i Fyrspårsavtalet. Kommunstyrelsen har 
med anledning av de förnyade förutsättningarna uppmanat Knivstavatten att ge 
Roslagsvatten i uppdrag att presentera några olika alternativ för Knivstas framtida 
avloppsrening. En avrapportering kommer att ske våren 2021. 
  
Parallellt med Knivsta kommuns och Roslagsvattens förberedande arbete för att komma till 
beslut om vilket vägval som ska göras för Knivstas framtida avloppsrening har 
Käppalaförbundet arbetat med att ta fram ett förslag till avtal för hur Knivsta kommun skulle 
kunna anslutas. Käppalaförbundet har för avsikta att fastställa formerna för hur Knivsta 
kommun skulle kunna anslutas och förankra dessa i sin styrelse, sitt fullmäktige och i sina 
ägarkommuner. Det innebär, om beslut tas i alla instanser, att om eller när en formell 
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förfrågan om medlemskap ställs från Knivsta kommun så finns formerna för en sådan 
anslutning fastställda för Knivsta kommun att acceptera eller förkasta. 
Det avtalsförslag som Käppalaförbundet tagit fram för fastställande i sin styrelse, fullmäktige 
och ägarkommuner ställer även vissa krav på Sigtuna kommun, som är den part som idag 
äger det avloppssystem där Knivsta kommun kommer att anslutas om Knivsta kommun 
väljer att bli medlem i Käppalaförbundet. Sigtuna kommun har därför önskat försäkra sig om 
att ansvarsfördelningen mellan Knivsta kommun och Sigtuna kommun blir rättvis. Avtalet är 
framtaget av tjänstemän på Roslagsvatten, Sigtuna kommun, Sigtuna vatten & renhållning, 
och tjänstemän från Knivsta kommun har haft möjlighet att ha åsikter på avtalets innehåll. 
Avtalet anger formerna för samarbete om Knivsta kommun väljer att bli medlem i 
Käppalaförbundet och är villkorat med ett medlemskap. Avtalet blir därmed aktuellt för 
verkställande först om och när ett medlemskap blir verklighet och innebär inga skyldigheter 
om medlemskapet uteblir. 
  
Att avtalet tecknas är ett viktigt steg för att Sigtuna kommun ska ha kunskap om vilka 
förutsättningar ett medlemskap för Knivsta i Käppalaförbundet innebär. Om avtalet inte 
tecknas är förutsättningarna för Sigtuna osäkra och det medför en risk för att Sigtuna 
kommun inte vill ratificera förbudets avtalsförslag.  
 
Övriga underlag för beslut 
Samarbetsavtal mellan Knivsta kommun och Knivstavatten, Sivab och Sigtuna kommun 
avseende VA-anläggning för Knivstas anslutning till Käppalaförbundet Roslagsvatten AB 
Tjänsteskrivelse 2021-01-21 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Roslagsvatten AB 
 
 

 
 
 

Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 



Samarbetsavtal 
Avseende VA-anläggning för Knivstas anslutning till Käppalaförbundet 

 

Detta avtal, nedan kallat Avtalet har ingåtts mellan 

Knivsta kommun, nedan kallad Knivsta 

(org.nr. 212000–3013) 

Centralvägen 18 

741 75 Knivsta 

 

Sigtuna kommun, nedan kallad Sigtuna  

(org.nr. 212000–0225), 

Södergatan 20 
195 85 Märsta  

och 

Sigtuna vatten & Renhållning AB, nedan kallad Sivab  

(org.nr. 556959–9516), 

195 85 Märsta  

och 

Knivstavatten AB, nedan kallad Knivstavatten. 

(org.nr. 556633–6227)  

Sågvägen 2 

184 86 Åkersberga.  

Sigtuna, Sivab, Knivsta och Knivstavatten kallas nedan gemensamt Parterna 

1. Bakgrund  

Knivsta är i stort behov av att en utökad avloppsreningskapacitet kommer till stånd snarast för 
att möta samhällsplaneringen och den förestående bostadsbyggnadsutvecklingen.  

Knivsta lämnade 2017 in en intresseanmälan till Käppalaförbundet om att få lov att överföra 
obehandlat avloppsvatten från Knivsta avloppsreningsverk i Knivsta för behandling i 
Käppalaförbundets avloppsreningsverk på Lidingö. Käppalaförbundet har med anledning av 
detta tagit fram ett underlag för ett positivt beslut om att medverka i en förstudie avseende en 
eventuell anslutning av Knivsta till Käppalaförbundet. En förstudie har tagits fram av 
Knivstavatten AB, VA-huvudman i Knivsta. Sigtuna och Sivab berörs både planeringsmässigt 
och praktiskt (Knivstas VA-anläggning) och är därför centrala parter i projektet. Därför 
tecknades inför förstudien en avsiktsförklaring på tjänstemannanivå mellan parterna. 
Tjänstemän från alla parter har deltagit i arbetet med förstudien. Förstudien har identifierat 



möjliga sträckningar mellan Knivsta reningsverk och tunnelsystemet i Sigtuna och parterna har 
gemensamt enats om en sträckning (område) som mest lämplig, och enats om att projektet är 
genomförbart. 

En anslutning av Knivsta till Käppalaförbundet, nedan kallat Projektet, innebär att en VA-
anläggning i form av ledningsnät och pumpstationer förläggs genom Sigtuna och ansluts till det 
tunnelsystem som idag ägs av Sivab och som kallas Sigtunatunneln. Målsättningen från 
Käppalas sida är att ta över Sigtunatunneln i sin ägo i och med Knivstas medlemskap, eftersom 
tunneln då betjänar två kommuner. 

1. Avtalets giltighet 

För att avtalet ska vara relevant krävs att Knivsta formellt ansöker om medlemskap i 
Käppalaförbundet och även medges medlemskap. Avtalet är därför giltigt under förutsättning 
att så sker. Om något av dessa båda villkor inte uppfylls är inte heller avtalet och dess krav på 
parterna giltigt. 

2. Omfattning och syfte  

Avtalet grundas på parternas gemensamma ambition att möjliggöra för Knivsta att kunna 
ansluta sig till Käppalaförbundets reningsverk. En VA-anläggning för ändamålet, nedan kallad 
Anläggningen, ska anläggas från platsen för Knivsta reningsverk till en förbindelsepunkt på 
Sigtunatunneln. Anläggningen ska i sin helhet ägas av Knivstavatten fram till 
förbindelsepunkten. Sigtunatunneln kallas nedan för Tunneln.  

Syftet är även att klargöra ansvar och fördela kostnader inom ramen för Projektet.  

Om parterna finner det lämpligt att Sivab sköter driften av delar av Anläggningen som är 
belägna i Sigtuna kommun ska detta överenskommas i särskilt driftavtal. Om inget annat avtalas 
är Knivstavatten som ägare till Anläggningen ansvarig för driften av densamma. 

Anläggningen kommer att anläggas utifrån Knivstas kapacitetsbehov. Ledningsnätet kommer 
att ha tillräcklig kapacitet för att ansluta befintlig bebyggelse i ledningens närområde om Sivab 
i framtiden skulle önska köpa in sig i Anläggningen. Formerna för detta eller eventuella övriga 
framtida kapacitetsbehov i Sigtuna kommun som Anläggningen skulle kunna hantera beaktas 
inte i detta projekt. Knivstavatten ser dock inga hinder för ett framtida samarbete kring även 
större anslutningar.  

3. Organisation 

Knivstavatten leder projektet i dess samtliga delar.  

Sigtuna, Sivab och Knivsta ska ha en utsedd projektansvarig under hela projekttiden som utsedd 
kontaktperson för respektive part för att hantera frågor som uppstår inom ramen för projektet 
och som berör parterna utifrån vad som skrivs i detta avtal.  

Kontaktpersonerna ska om så önskas bjudas in till projektgruppsmöten, byggmöten m.m.  



4. Projektering 

Anläggningen 

Knivstavatten projekterar och utför nödvändiga utredningar för projektets genomförande. Om 
Tunneln är i Sivabs ägo vid tidpunkten för anslutningen ska Sivab bistå i projekteringen för 
anslutningen mot tunneln, baserat på Käppalaförbundets tekniska krav.  

Knivstavatten utreder möjligt/möjliga alternativ för Anläggningens geografiska placering. 
Ledningssträckning och skyddsområden ska inte hindra framtida bebyggelse och infrastruktur 
av Märsta öster om Ostkustbanan. Knivstavatten ska i möjligaste mån anpassa sin 
ledningssträckning till befintliga och framtida utredningar/planer framtagna av Sigtuna.  

 

Detaljprojekteringen och Anläggningens geografiska läge ska samrådas med Sivab och Sigtuna 
för att finna ett huvudalternativ som fungerar för ledningsägare, markägare och kommun. 
Sigtuna ska godkänna slutgiltig ledningsdragning innan upphandling. Granskningstiden uppgår 
till fyra veckor.  

Tunneln 

Käppala utreder de åtgärdsbehov med uppskattade kostnader som finns för att Tunneln och 
utrustning i Tunneln ska uppnå motsvarande skick som Käppalatunneln inför övertagandet. 

5. Utförande 

Anläggningen 

Knivstavatten utför Projektet i sin helhet, fram till anslutningspunkten.  

Om behov av samförläggning eller annan samordning av arbeten i samband med anläggandet 
skulle uppstå ska särskilt avtal tecknas om detta.  

Tunneln 

Sivab genomför vid behov de åtgärder som krävs för att Tunneln och utrustning i Tunneln ska 
uppnå motsvarande skick som Käppalatunneln inför övertagandet. Sivab och Käppalaförbundet 
kan sinsemellan komma överens om annan ansvarsfördelning. 

6. Ekonomi 

De ekonomiska regleringarna rör i det här fallet enbart VA-huvudmännen, dvs. Sivab och 

Knivstavatten.  

Anläggningen 

Anläggningen finansieras i sin helhet av Knivstavatten.  

Tunneln 



Knivstavatten och Sivab delar på kostnaderna, med 50 % vardera, för den utredning av 

åtgärdsbehov i Tunneln, samt de åtgärder som Käppala kräver för övertagande av Tunneln. 

7. Fakturering 

Sivab kan efter slutförda åtgärder på tunneln faktura Knivstavatten enligt punkt 6.  

8. Genomförandeavtal 

 

Inför Projektets start ska ett genomförandeavtal tecknas som reglerar parternas åtaganden och 
genomförandet i detalj. 

9. Tidplan  

Knivstavatten ska löpande informera parterna om aktuell tidplan.  

10. Tvist 

Tvist gällande tolkning eller tillämpning av Avtalet skall avgöras av allmän domstol, såvida 
inte parterna kommer överens om annat. 
 
 

Detta avtal är upprättat i tre exemplar varav Parterna tagit var sitt. 

 

 

Knivstavatten AB  Knivsta kommun 

 

 

……………………….  ………………………. 

Christian Wiklund  Jacob Risberg 
VD    Samhällsutvecklingsnämndens ordförande 
 

Sigtuna kommun  Sigtuna Vatten & Renhållning AB 
 

   

………………….  ………………….. 

Olov Holst   Johan Stock  
Kommunstyrelsens ordförande VD  
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