
 
 

 

  PROTOKOLL 1 (14)  

Sammanträdesdatum  

2021-12-13  

 

 

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för protokoll  Kommunhuset, 
Centralvägen 
18, Knivsta 

Sista datum för 
laglighetsprövning  

2022-01-11 

 

Datum när anslaget sätts upp 2021-12-21 Datum när anslaget tas ner 

2022-01-12 

 

 

 
 

Sammanträde med samhällsutvecklingsnämnden 

Tid: Måndag den 13 december 2021, kl. 13:00-17:35   

 

Plats: Leif Eriksson (C), Thor Övrelid (M), Martin Sjödin (S), Peter Brymér 

(KNU) och Anna Svensson (V) deltog på distans. Övriga deltog från 

Tilassalen, Knivsta kommunhus 

 

Beslutande: Jacob Risberg (MP) 

Harriet Swanberg (S) 

Mikael Rye-Danjelsen (KNU) 

Leif Eriksson (C) 

Thomas Malmer (KD) 

Thor Övrelid (M) 

Johan Helenius (SD) 

Gunnar Gidlund (KD) 

Martin Sjödin (S) 

Ersättare: 

 

 

 

 

Mötessekreterare: 

Torkel Ekman (L) 

Peter Brymér (KNU) 

Göran Nilsson (M)  

Anna Svensson (V) 

 

Eva Paulsrud 

 

Övriga deltagare: Se nästa sida. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

Övriga deltagare 
 

 

Maria Cassel, t.f. planchef 

Kristofer Kvarnström, gatuchef 

Carin von Köhler, t.f. park- och naturchef 

Elin Hedström, planhandläggare 

Jessica Öhrn, planhandläggare 

Rebecca Persson, planhandläggare 

Terees von Stedingk, Roslagsvatten 

Pelle Mikaelsson, projektledare Mark och exploatering 

Liza Larsén Ogden, verksamhetscontroller 
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§ 118 
 

Justering 
 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 

Protokollet justeras den 20 december 2021 av ordföranden och Mikael Rye-Danjelsen 
(KNU). 
 

 

 
 
§ 119 
 

Godkännande av dagordning 
 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
 

Dagordningen godkänns med tillägg av nämndinititativ från (KD) ”Temalekpark i Knivsta”.  

 

 

 

 

§ 120 

 

Anmälan av delegationsbeslut 
 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
 

Följande delegationsbeslut är anmälda till nämnden: 

a) BAB delegationsbeslut november 2021 

b) Lista Public 360 delegationsbeslut 2021-11-02 DIS-upphandling konsulter i 
samhällsbyggnad 
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§ 121 

 

Information om framtagande av lokalt åtgärdsprogram för Knivstaån-Pinglaström 
 

Emelie Frigari, planhandläggare, informerar. 

 

 

 
§ 122 
 

Information om projektprioritering 

Maria Cassel, t.f. planchef, informerar. 
 

 

§ 123 
 

Information om Alsike Nord etapp 2a och processen framåt  
 

Andree Dage, planhandläggare, informerar. 

 

 

 
§ 124 

 

Information om förstudie för verksamhetsområde 

 
Elin Hedström, planhandläggare, informerar. 
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§ 125   Dnr: SUN-2021/442 
 

Stadsutvecklingsstrategi 2035 för västra Knivsta och Alsike stationssamhälle  

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Samhällsutvecklingsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige antar Stadsutvecklingsstrategi 2035 för västra Knivsta och Alsike 
stationssamhälle. 

Sammanfattning av ärendet 
Stadsutvecklingsstrategi 2035 för västra Knivsta och Alsike stationssamhälle sätter en 
grundstruktur och en grundläggande ambition för hur kommunen ska utveckla två hållbara 
stadsdelar i kollektivtrafiknära läge i samband med att Ostkustbanan byggs ut med två nya 
järnvägsspår och en ny järnvägsstation i Alsike. 

Stadsutvecklingsstrategin har år 2035 som horisontår, men blickar fram mot år 2057. 
Strategin beskriver hur de två tätorterna på sikt ska utvecklas och kännas som en enda stad 
– Knivsta. Strategin ska vara ett stöd för den fortsatta planeringen av de två stadsdelarna 
samt delvis utgöra ett underlag till framtagandet av en ny översiktsplan. 

Reservationer 
 

Mikael Rye-Danjelsen (KNU) reserverar sig mot beslutet. (Protokollsbilaga 1.) 

Thomas Malmer och Gunnar Gidlund, bägge (KD), reserverar sig mot beslutet. 
(Protokollsbilaga 2.) 

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

Yrkanden 
Mikael Rye-Danjelsen (KNU) yrkar på återremiss. (Protokollsbilaga 4.) 

Thomas Malmer (KD) och Gunnar Gidlund (KD) yrkar återremiss. (Protokollsbilaga 5.) 

Johan Helenius (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag till förmån till KNU:s förslag. 

Harriet Swanberg (S) yrkar bifall till förslaget med redaktionella ändringar. 

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se till att alla kan delta i beslutet. 

Ordföranden ställer förslaget om att anta förslaget idag mot återremiss och finner att ärendet 
ska beslutar idag. Omröstning begärs. 

 

Omröstning  
De ledamöter som röstar för att fatta beslut idag röstar JA. 

De ledamöter som röstar för återremittera ärendet röstar NEJ. 

Jacob Risberg (MP), Harriet Swanberg (S), Leif Erikssson (C), Thor Övrelid (M) och Martin 
Sjödin (S) röstar JA. 
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Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Thomas Malmer (KD), Johan Helenius (SD) och Gunnar 
Gidlund (KD) röstar NEJ. 

Med 5 ja-röster mot 4 nej-röster finner ordföranden att nämnden beslutar att ärendet ska 
avgöras idag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer därefter bifall  förvaltningens förslag, med ändringar gjorda i dokumentet 
under sammanträdet, mot avslag och finner att samhällsutvecklingsnämnden bifaller 
förslaget. 

 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-11-22 
Dialogredogörelse daterad 2021-11-26 
Förslag stadsutvecklingsstrategi daterad 2021-12-03 
 
Pelle Mikaelsson,  projektledare Mark och exploatering, och Joakim Lindmarker, arkitekt 
Urban Minds, föredrar ärendet 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 
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§ 126     
 

Information om planbesked för fastighet Vrå1:98 
 

Jessica Öhrn, planhandläggare, informerar. 

 

 

 

§ 127 

 

Information om planbesked för fastighet Vrå 1:113 
 

Jessica Öhrn, planhandläggare, informerar. 
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§ 128   Dnr: SUN-2021/458 
 

Beslut om att inte starta planarbete på Knivsta-Tarv 3:2 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Samhällsutvecklingsnämndens förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen inleder inte planarbete på Knivsta-Tarv 3:2 i enlighet med planbesked KS-
2016/182 och avslutar planärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-10 om positivt planbesked för Knivsta-Tarv 3:2 (KS-
2016/182). Syftet med planbeskedet var att upphäva del av Stadsplan för Ängby 
Industriområde för att möjliggöra en enskild bostadsutfart över mark som i dagsläget är 
planlagd som naturmark. Planbeskedet är inte längre aktuellt och ärendet bör därför 
avslutas. 
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-11-10 

Elin Hedström, planhandläggare, föredrar ärendet. 

 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Planintressent 
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§ 129   Dnr: SUN-2021/376 
 

Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa inför 2022 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Samhällsutvecklingsnämndens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till ny VA-taxa med en höjning av 
anläggningstaxan med 7%. 

2. Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till ny VA-taxa med justering av övriga 
avgifter § 15. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att den nya VA-taxan ska börja gälla från och med den 1 
januari 2022 eller snarast efter kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut. 

4. Kommunfullmäktige delegerar redaktionella förändringar av VA-taxan till 
Knivstavatten AB styrelse. 

Reservation 
Mikael Rye-Danjelsen (KNU) och Johan Helenius (SD) anmäler skriftlig reservation. 
(Protokollsbilaga 6.) 

Yrkande 
Mikael Rye-Danjelsen (KNU) yrkar på att ärendet återremitteras.  

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se till att alla kan delta i beslutet. 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller beslutas idag och 
finner att beslutet ska fattas idag. Ordföranden ställer därefter bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag och finner att nämnden beslutar bifalla förvaltningens förslag.  

 

Sammanfattning 
Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter som regleras i 
VA-taxan. VA-huvudmannen är skyldig att se över VA-taxan så att den speglar de utgifter 
som föreligger för att bygga ut underhålla den allmänna VA-anläggningen. För att bättre 
uppnå detta föreslås VA-taxans anläggningsavgift justeras. Anläggningsavgiften är den 
engångsavgift som en fastighetsägare betalar för att ansluta sin fastighet till den allmänna 
VA-anläggningen. 

Knivstavatten har som målsättning att anläggningstaxan ska vara självfinansierande för den 
VA-utbyggnad som sker. I den mån anläggningsavgiften inte är självfinansierande bekostas 
underskottet av brukningstaxan. 

Kostnadstäckningen för anläggningstaxan är beräknad på projekt som har eller förväntas 
starta inom ±3 år.För att nå en kostnadstäckning bör kostnader kopplade till framtida 
avloppsreningskapacitet räknas med och bedömningen är att de totala kostnaderna kommer 
att hamna runt 0,5 miljard kronor. Föreslagen höjning är ett led i att nå full kostnadstäckning. 

Vissa övriga avgifter föreslås tas bort då det rådigt oklarheter om huruvida dessa får tas ut 
eller ej eller för att avgiften inte behövs. 
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VA-taxan behöver även justeras med vissa mindre redaktionella ändringar. 

 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-11-22 
Hemställan från Knivstavatten 
Knivstavattens tjänsteutlåtande 2021-04-21 med bilaga 1, Anläggningstaxa och bilaga 2, 
förslag på ny taxa 
Styrelseprotokoll från Knivstavatten 2021-06-08 
 
Terees von Stedingk, Roslagsvatten, föredrar ärendet 

 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
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§ 130   Dnr: SUN-2021/402 
 

Remiss Länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2022–2033 och 
samråd hållbarhetsbedömning  

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Samhällsutvecklingsnämnden beslutar att anta förslaget till yttrande på länsplan för 
regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2022-2033. 

Sammanfattning av ärendet 
Knivsta kommun har tagit del av Region Uppsalas utsända remissversion av länsplan för 
regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2022-2033. Region Uppsala önskar yttrande 
kopplat till länsplanens mål, bristbeskrivningar och förslag till planinriktningar. I 
remissversionen presenteras tre olika planalternativ vilka på olika sätt bidrar till att uppfylla 
målen i länsplanen. 
 
Alternativ A fokuserar på tätorter och dess omland där åtgärder koncentreras till att främja 
hållbara transporter. Satsningar på trafiksäkerhetsåtgärder, bytespunkter och passager ska 
minska barriäreffekter från större huvudvägar. Ett ytterligare område inom planalternativet är 
hela-resan-perspektivet där hållplatser och bytespunkter ska kopplas an till 
pendlarparkeringar och gång- och cykelvägnätet. 
 
Alternativ B fokuserar på den regionala utvecklingen med nytta för samhälle, näringsliv och 
arbetsmarknad. Planinriktningen innebär att infrastruktursatsningar som ger ökad 
tillgänglighet till regionalt viktiga målpunkter ska prioriteras. Fokus läggs då mer på 
delsträckor och riktade åtgärder än på hela stråk. 
 
Alternativ C fokuserar på stråk och dess omland. De stråk som finns utpekade i förslaget till 
länsplan och som redan finns utpekade i nuvarande länsplan kommer fortsatt att vara 
prioriterat. Hela-resan-perspektivet och kombinationsresor är i fokus för såväl landsbygd som 
tätorter längs de stora stråken. Trafiksäkerhet och framkomlighet för samtliga transportslag 
är också prioriterat. 

Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse 

Yttrande från Knivsta kommun – Länsplan 2022-2033 Uppsala län 2021-11-23 
Länsplan 2022-2033 Remissversion 
 
Kristofer Kvarnström, gatuchef, föredrar ärendet. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Region Uppsala 
Handläggare 
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§ 131   Dnr: SUN-2021/480 
 

Samråd val av stationsutformningsalternativ Fyra spår Uppsala Söder Bergsbrunna 
Uppsala Centralstation  

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Samhällsutvecklingsnämnden beslutar att anta förslaget till yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
En samrådshandling för olika alternativ på hur de två järnvägsstationerna Uppsala 
Centralstation och Uppsala Södra kan utformas har tagits fram. I samrådshandlingen 
beskrivs likheter och skillnader mellan alternativen och deras effekter och konsekvenser. 
Föreslagna alternativ är namngivna som 1A, 1B, 2A, 2B och 2C. För Knivsta kommun är 
skillnaden mellan utformningen av Uppsala Södra mest relevant då det innebär skilda 
förutsättningar för den fortsatta järnvägsutbyggnaden i Knivsta kommun. 
 
För alternativ 1A, 2A och 2C byggs Uppsala Södra med en mittplattform mellan de två 
tillkommande järnvägsspåren strax öster om de befintliga spåren. 
 
För alternativen 1B och 2B byggs Uppsala Södra med en mittplattform mellan de två västra 
spåren. 
 
Samtliga alternativ innebär att de två nya spåren med största sannolikhet byggs på den östra 
sidan längs med befintliga dubbelspår. Anledningen är att det endast finns utrymme för ett 
nytt dubbelspår på den östra sidan längs stora delar av sträckan. 
 
För Knivsta kommuns del innebär detta att oavsett vilket val av korridor den kommande 
lokaliseringsutredningen för sträckan Uppsala Södra – länsgräns Stockholm kommer att 
förorda så hamnar spåren troligtvis öster om befintligt dubbelspår. 
 
Yttrandet lyfter inte fram något förordat alternativ utan fokuserar på att lyfta fram vikten av att 
beakta vilka konsekvenser valet av stationsutformning för Uppsala Södra kan få på 
kommande planering av järnvägsutbyggnaden för sträckan Uppsala Södra – länsgräns 
Stockholm. 

Övriga underlag för beslut 
Samrådshandling val av stationsutformningsalternativ 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 
Trafikverket 
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§ 132   Dnr: SUN-2021/6 
 

Verksamhetsplan för samhällsutvecklingsnämnden 2022 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden godkänner verksamhetsplanen 2022 för 

samhällsutvecklingsnämndens verksamheter. 

2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsutvecklingsnämnden har tilldelats medel för 2022 i den av kommunfullmäktige 
antagna Mål och budget 2022. I bilagd verksamhetsplan beskrivs förutsättningarna för 
budgeten, mål, indikatorer och uppdrag som riktats mot nämnden. Kommunfullmäktiges 
målstruktur har fokus på Värde, Bo och trivas, Växa och Värna. Målstrukturen utgår från 
agenda 2030, kommunens vision och regionens regionala utvecklingsstrategi. Till 
kommunfullmäktiges mål och indikatorer i samhällsutvecklingsnämndens verksamhetsplan 
förväntas nämnden bidra till måluppfyllelsen. Kommunfullmäktiges mål är även 
utgångspunkten för nämndens egna mål. Kommunfullmäktiges mål, indikatorer och målnivå 
är fastställda i mål och budget 2022.  
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-11-19 
Verksamhetsplan för samhällsutvecklingsnämnden  
 
Carin von Köhler, t.f. park- och naturchef 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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§ 133   Dnr: SUN-2021/475 
 

Uppföljning av kommunövergripande kontrollområden 2021 
 

Samhällsutvecklingsnämnden beslutar 
 

Ärendet bordlägges och tas upp vid nästa möte. 

  
 

 
§ 134 
 
Ledamotsinitiativ från Gunnar Gidlund (KD) och Thomas Malmer (KD om att utreda 
förutsättningarna för en större temalekpark i Knivsta 
 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
 

Nämndinitiativet är mottaget. (Protokollsbilaga 7.) 

 

 

 

§ 135 

 

Information om planprioritering 
 

Elin Hedström, planhandläggare, och Maria Casssel, t.f. planchef, informerar. 

 

 



 SUN 2021-12-13 § 125,             Protokollsbilaga 1 

 
 

 

Reservation mot beslutet att föreslå kommunfullmäktige 
anta Stadsutvecklingsstrategi 2035 för västra Knivsta och 
Alsike stationssamhälle, (SUS2035) 

 
Knivsta.Nu är starkt kritiskt till att SUS2035, precis som fyrspårsavtalet, drivs igenom med 
knapp politisk majoritet mindre än ett år före ett allmänt val. Det ger ett svagt stöd för att 
strategin kommer att hålla som grund för samhällsplaneringen kommande mandatperioder. 

Det finns idag oklarheter om staten kommer att hålla sin del av fyrspårsavtalet både vad 
gäller finansiering och utfästa tider. Därmed finns inte heller brådskan för kommunen att 
binda sig för denna storskaliga plan. 

SUS2035 bygger på en expansion som planerades utifrån ekonomin för byggandet av 
bostadsrätter. Idag finns inte den ekonomin kvar. Istället styrs byggandet utifrån de aktuella 
bostadssubventionerna för små hyreslägenheter. Den marknaden börjar bli mättad. I 
avvaktan på att staten tar fram en ny bostadspolitik bör Knivsta kommun vänta med beslut 
om strategin.  

Medborgardialogen visar att förankringen för strategin är låg. I dialogredogörelsen tonas de 
många invändningarna mot bl.a. bristande hållbarhet ner medan de färre positiva förstärks. 
Erfarenheterna av pandemin visar att strategierna behöver ändras. SUS2035 erbjuder få 
fördelar för de som bor i kommunen idag. Motivet att försörja kommunkassan med 
exploateringsvinster är en dålig drivkraft för samhällsutvecklingen. 

Stadsutvecklingsstrategin kommer om den genomförs att i grunden förändra Knivstas 
trivsamma småstadskaraktär till något helt annat. För vem bygger vi detta? 

Knivsta.Nu vill att samhällsbyggandet ska drivas av människors behov av trygga och hållbara 
bostäder. Vi vill att Knivsta och Alsike tätorter utvecklas med målet att ge trivsamma 
boendemiljöer. Där man ska kunna växa upp som barn men även bo på ålderns höst. Där 
olika boendeformer samsas med handel och andra verksamheter. Där man kan driva företag, 
pendla till jobb och utbildning men även ha en rik fritid. Där närheten till skolor, 
kommunikation och natur är tillgodosedd.  

 

Mikael Rye-Danjelsen   Peter Brymér 
2:e vice ordförande   ersättare 



 SUN 2021-12-13 §125,        Protokollsbilaga 2 

 
Samhällsutvecklingsnämnden    2021-10-11 
 

 

Reservation 
Vi reserverar oss mot beslutet att anta samhällsutvecklingsstrategin till förmån för eget yrkande. 

 

Gunnar Gidlund (KD) 

Thomas Malmer (KD) 

 



 
 
Reservation Stadsutvecklingsstrategi 2035 för västra Knivsta och Alsike 
stationssamhälle. SUS2035 
 
Sverigedemokraterna är starkt emot Stadsutvecklingstrategi 2035, som 
majoriteten vill driva igenom. 
 
Grunden för denna strategi är det s.k. fyrspårsavtalet som inte är något avtal. 
Ett avtal är en juridisk bindande överenskommelse mellan olika parter.  
Det som kallas fyrspårsavalet är bara en avsiktsförklaring. Dvs något man planerar 
göra om vissa förutsättningar är infriade. 
 
Trafikverket har klart deklarerat att det staten åtar sig beror på om det finns 
finansiering till detta. 
 
Den expansion majoriteten drivit i flera år har inneburit att Knivsta helt förlorat sin 
själ. Med den här utvecklingen förvandlas nu Knivsta till en förstad till Uppsala. 
 
Vi Sverigedemokrater vill utveckla Knivsta enligt den karaktär som fanns tidigare i 
förslaget om Trädgårdsstaden.  Vi vill bygga villor, radhus och flerfamiljshus med 
högst 3-4 våningar. Förutsättningen för att kunna genomföra en bra planering av 
Knivstas utveckling är att det finns en stadsarkitekt med egen självständig 
organisation. De planer som arbetas fram ska givetvis underställas 
kommunfullmäktige för beslut i enlighet med invånarnas önskemål. 
 
Johan Helenius SD Knivsta 
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Yrkande SUS2035 

 

Yrkar på återremiss av förslaget för: 

- Ändra förslaget utifrån erfarenheterna från Covid-pandemin 
o Bla behov av större boendeytor för hemarbete och hemskolarbete 
o Möjlighet till egna alternativ för smittsäkra transporter 

 
- Ändra förslaget för övriga delar där det inte möte krav på hållbarhet 

o Minska antalet bostäder 
o Minskat tätheten  
o Möjligheter till parkering enl efterfrågan 

 
- Avvakta med nytt förslag tills: 

o Det finns en bredare politisk grund för en strategi efter valet 2022 
o Staten har finansierat sina åtaganden i fyrspårsavtalet 
o Staten har tagit fram en aktualiserad bostadspolitik 

 



Samhällsutvecklingsnämnden Knivsta 2021-12-13 

Yrkande: Majoritetens förslag till stadsutvecklingsstrategi  
Kristdemokraterna ser behov av en långsiktig idé för hur Knivsta ska utvecklas och att kommunen 
uttrycker riktningen i någon form av dokument. I majoritetens förslag till stadsutvecklingsstrategi 
(SUS) är utgångspunkten kvantitet, dvs. antal bostäder och exploateringstal, och inte kvalitet i 
samhällsutvecklingen.  

Att växa med 200 procent på 35 år kommer att kraftigt förändra Knivsta. Förslaget till SUS utgår inte 
från Knivstas unika värden, vad som kan vara bra för kommunens invånare och vad kommunen 
ekonomiskt kan bära. Istället är utgångspunkten det s.k. fyrspårsavtalet och att Knivsta ska växa till 
vad som kan bli ytterligare en Stockholmsförort.  

I Trafikverkets förslag till nationell plan för infrastrukturen är det klart att kommunens 
förutsättningar för planering enl. fyrspårsavtalet sannolikt inte kommuner uppfyllas av staten. 
Därmed anser vi att inte heller Knivsta kommun behöver bygga i den takt som är utgångspunkt för 
SUS. 

Kristdemokraterna har från början motsatt sig de åtaganden kommunen gjort till staten och de 
premisser som ligger till grund för SUS. Vi anser istället att samhällsplaneringen ska ske utifrån 
ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart för Knivsta, dvs.: 

• Målbilden är att utveckla Knivsta till en trivsam trädgårdsstad istället för framtida förort.
• Kvalitet är viktigare än kvantitet när Knivsta växter. Alltså behövs inga mål för tillväxt eller typ

av upplåtelseformer.
• Beroende på efterfrågan av bostäder och kommunal ekonomisk utveckling anpassas

byggtakten löpande så att god kvalitet i barnomsorg, skola, äldrevård och infrastruktur kan
bibehållas. Då kan framtida utbyggnad vara bra både för befintliga och nya invånare.

• Ny bebyggelse är i huvudsak 1-3 våningar, utom i centrum omkring järnvägen. Där kan högre
bebyggelse med 2-5 våningar vara regel med möjlighet till enstaka undantag.

• Sträva mot att alla invånare i Knivsta och Alsike ska ha nära till grönska och skolor, handel
och annan service.

• Parkeringstal ska bero på efterfrågan i nya bostadsområden, sannolikt 0.8-1.5
parkeringar/100 kvm.

• En central järnvägsstation i Knivsta med stort reseunderlag är viktigt för goda
tågförbindelser. Planering för en station i Alsike är därför överflödig.

Vi yrkar därför på: 

- Att utgångspunkterna ska vara vad som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart. Därför ska
vision, målsättningar och principer för SUS ändras enl. nedananstående synpunkter.

- Att målsättningarna om 15 000 nya bostäder, varv 30 procent hyresrätter samt parkeringstal på 0,3
stryks.

Gunnar Gidlund (Kd)

Thomas Malmer (Kd) 
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Knivsta som den trevliga trädgårdsstaden- förslag till ändringar i 
vision, mål och stadsutvecklingsprinciper 
Nedan är förslag till ändringar på angiven sida. 

Kristdemokraternas förslag 
 

Majoritetens förslag (s. 27) 

Visionen 
 
Trädgårdsstaden har med sitt centrum Knivsta 
samt noderna Alsike och Ar år 2035 fortsatt sin 
resa till att vara en trivsam och sammankopplad 
småstad. Planerna på många små hyresrätter 
med få grönytor och låga parkeringstal, ersätts 
med olika variationer av småhus, låga 
flerfamiljshus och enfamiljshus i 
kvartersstruktur. 
 
Merparten av en tätare stadsbebyggelse är år 
2035 samlad i kärnorna men planering för 
komplettering i det östra stråket och i de västra 
byarna pågår. Företag, butiker, restauranger 
och caféer finns på flera platser i kommunen 
med tyngdpunkt i de tre kärnorna.  
 
Våningshöjden ligger mellan 1-3 våningar där 
viss möjlighet till enstaka undantag ska finnas. 
Invånarna har fortsatt nära till service och natur 
liksom goda kommunikationer till Stockholm, 
Uppsala och Arlanda. 
 
I mitten ligger Knivstas gröna hjärta, Gredelby 
hagar, som tillsammans med omgivande 
naturmark nära olika bostadsområden skapar 
ett rekreativt nav för hela kommunen. Trygg, 
trevlig, naturnära boende med goda 
kommunikationer ska vara Knivstas signum. 
  

Visionen 
 
Staden Knivsta har med sina tre noder Knivsta 
tätort, Alsike tätort och Ar år 2035 påbörjat sin 
resa mot att vara en sammankopplad och 
funktionsblandad småstad. Den gång-, cykel- 
och kollektivtrafikeffektiva stadsgatan som 
binder samman de tre noderna utgör bygdens 
ryggrad. I mitten ligger Knivstas gröna hjärta, 
med Gredelby hagar och Trunsta träsk, som 
tillsammans med omgivande naturmark är ett 
rekreativt nav för hela kommunen. Merparten 
av stadsbebyggelsen är år 2035 samlad i 
kärnorna men planering för komplettering i det 
östra stråket och i de västra byarna pågår. 
Verksamheter finns i hela strukturen men med 
tyngdpunkt i kärnorna.  
 
 

Kristdemokraternas förslag till mål för att 
bygga trädgårdsstaden 

Majoritetens mål för stadsbyggandet (sid 27) 

1. En modern trevlig trädgårdsstad med 
omkringliggande levande landsbygd 
Knivsta ska vara en trevlig trädgårdsstad som är 
i nära kontakt med, stärker och stärks av 
landsbygden. Landsbygden behöver ges 
förutsättningar att växa organiskt och på sina 
egna villkor. Nya bostäder planeras med fördel 
utifrån befintliga byar i den mån det är 
önskvärt. 
 
I Knivsta ska det finnas offentlig och 

1. En modern småstad och en levande 
landsbygd i samverkan  
Knivsta ska vara en modern småstad som 
samverkar med, stärker och stärks av 
landsbygden. I Knivsta ska det gå att bo, arbeta 
och leva. Här ska finnas offentlig och 
kommersiell service utifrån behovet hos 
invånare och verksamma. Det ska finnas goda 
möjligheter för näringslivet att utvecklas. 
Knivsta ska erbjuda variation, upplevelsevärden 
och god tillgång till stadskvaliteter. 



 
kommersiell service utifrån behovet hos 
invånare och företag. Det ska finnas goda 
möjligheter för näringslivet att utvecklas.  
 
Arbetsplatser och lokaler ska vara lokaliserade 
och utformade på ett sätt som främjar en 
gemytlig småstad. Det ska finnas goda 
möjligheter att ta sig runt oavsett om man går, 
cyklar, åker bil eller kollektivt. Man ska kunna 
parkera vid sitt boende eller vid affärer i 
centrum.   
 
Den tätortsnära naturen ska vårdas och vara 
tillgänglig för rekreation men också̊ stärka 
viktiga gröna samband. Därför ska förtätning av 
befintliga bostadsområden undvikas.  
 

Arbetsplatser och lokaler ska vara lokaliserade 
och utformade på ett sätt som främjar 
stadslivet, minskar behovet av fossila bränslen 
och understödjer ett hållbart samhälle i stort. 
Gång-, cykel- och kollektivtrafikförbindelser 
inom staden och med landsbygderna ska vara 
goda. Staden ska vara befolkad både på natten 
och på dagen. Den tätortsnära naturen ska 
vårdas och vara tillgänglig för rekreation men 
också stärka viktiga gröna samband.  
 

Kristdemokraterna förslag till en hållbar 
trädgårdsstad med invånaren i centrum 

Majoritetens förslag till en klimatsmart stad 
(sid 27) 

Knivsta ska vara en modern, trevlig och trygg 
trädgårdsstad som utformas och byggas på ett 
sådant sätt att skadliga miljöeffekter 
minimeras.  

Kommunen ska i planeringsarbetet skapa 
förutsättningar för kommuninvånarna att kunna 
göra val i såväl välfärdstjänster som 
barnomsorg, skola och äldrevård samt hur man 
väjer att färdas i kommunen. God infrastruktur 
med gång- och cykelvägar, vägar och 
kollektivtrafik ska binda samman de tre 
noderna Knivsta, Alsike och Ar.  

Bebyggelse och tekniska system ska samordnas 
och utformas för att nå̊ mesta möjliga effekt 
utifrån ekonomi och miljö̈. De ska också 
utformas så att flexibilitet ges inför framtidens 
olika lösningar möjliggörs (exempelvis elbilar). 
Samhällsbyggandet ska vara anpassat till 
framtida klimatförändringar och den gröna 
infrastrukturen (öppna områden, skog, parker) 
ska stärkas i både nya och befintliga 
bostadsområden.   

 

Knivsta ska vara en klimatsmart stad. Den ska 
utformas utformas och byggas på ett sådant 
sätt att klimatet inte påverkas negativt, på sikt 
utan användning av fossila bränslen. Energi- och 
råvaruresurser ska användas på ett effektivt 
sätt och det ska vara lätt för individen att göra 
medvetna hållbara val.  

Tätorterna ska vara sammanhållna och 
sammankopplade, och genom att det finns en 
närhet till nödvändigheter så som service, 
grönområden och rekreation minimeras 
behovet av transporter. Det ger även underlag 
till en effektiv och kapacitetsstark kollektivtrafik 
som kopplar staden till den övriga regionen.  

Bebyggelse och tekniska system ska samordnas 
och utformas för att nå mesta möjliga miljövinst 
tillsammans med en flexibilitet inför framtidens 
lösningar. Byggmaterial och byggmetoder 
kommer utvecklas över tid, och krav som 
kommunen ställer på dessa ska vara i framkant 
vid tidpunkten för respektive projekt. 
Stadsbyggandet ska anpassas till framtida 
klimatförändringar och den gröna infra- 
strukturen ska stärkas.  

Kristdemokraternas förslag till Ett attraktivt 
och tryggt Knivsta för alla 

Majoritetens förslag till Ett attraktivt och 
tryggt Knivsta för alla (s. 27) 

Knivstas identitet som naturnära, barnvänlig, 
trygg småstad ska bevaras och utvecklas när 
kommunen växer. Västra Knivsta, Alsike och 
andra stadsdelar ska utvecklas utifrån sina 

Knivstas identitet ska bevaras och utvecklas när 
kommunen växer. Västra Knivsta, Alsike 
stations- samhälle och andra stadsdelar ska 
utvecklas utifrån sina unika karaktärer och 



 
unika karaktärer och förutsättningar. Befintliga 
kvaliteter som till exempel Knivstaån och 
Knivsta Centrum för idrott och kultur ska 
utnyttjas för att stärka omgivningarna i Knivsta. 
 
En stor del av Knivstas nyinflyttade är 
barnfamiljer. Naturnära småhus, radhus och 
mindre lägenhetshus är därför mest attraktivt. 
Denna typ av boenden ska därför eftersträvas 
när kommunen växer.   
 
Trädgårdsstadens offentliga rum ska vara 
inbjudande och trygga platser som lockar till 
möten och deltagande i samhällslivet. Trygga 
platser för fritid, lek och rörelse i såväl 
organiserad som i spontan form är en naturlig 
del i samhällsplaneringen.   
 

förutsättningar. Att ta tillvara och utveckla 
befintliga kvaliteter som till exempel 
Pinglaström, Knivsta Centrum för idrott och 
kultur (CIK), Ängbyskogen och Södra Lunsen är 
en självklar del i stadsbyggandet. När staden 
växer ska den växa för alla. En blandning av 
bostadstyper, lägenhetsstorlekar och 
upplåtelseformer eftersträvas. Lokaler för 
företag och andra verksamheter ska finnas. Det 
ökade bostadsbyggandet ger möjligheter att 
främja lokal variation i hushållstyper. Stadens 
offentliga rum ska vara inbjudande och trygga 
platser som lockar till möten och deltagande i 
samhällslivet. Trygga platser för lek och rörelse i 
såväl organiserad som i spontan form är en 
viktig del av stadsbyggandet och är viktigt för 
att främja folkhälsan.  
 

Kristdemokraternas principer för 
trädgårdsstäderna västra Knivsta och Alsike 

Majoritetens stadsutvecklingsprinciper för 
västra Knivsta och Alsike (s 32) 

60-70 procent av svenskarna vill helst bo i egna 
hem (SIFO 2016). Detta gäller både i 
storstadsregioner och övriga landet. Starkast är 
önskan under småbarnsåren och 70 procent av 
90-talisterna vill bo i eget hem. Generellt är 
också medelinkomsten högre i villaområden än 
lägenhetsområden. 
 
Vi vill utveckla Knivsta och Alsike till täta 
trädgårdsstäder istället för nya 
Stockholmsförorter. En trädgårdsstad är 
småskalig med låg bebyggelse, främst egna hem 
(med inblandning av bostads- och hyresrätter), 
med stort inslag av grönt. Stadsstrukturen är i 
gatunät med en sammanhållen karaktär och 
inslag av parker. 
 
De principer som ska vara utgångspunkt i 
samhällsplaneringen är därför följande: 
  
Samhällsplanering ska ske utifrån ekonomisk, 
social och miljömässig hållbarhet  

• Utveckla Knivsta till en trivsam 
trädgårdsstad istället för framtida 
förort.  

• Kvalitet är viktigare än kvantitet när 
Knivsta växter.  

• Framtida utbyggnad ska vara bra både 
för befintliga och nya invånare.  

• Något mål för antal bostäder eller typ 
av upplåtelseformer sätts inte.  

Utifrån övergripande inriktning för kommunens 
utveckling (se början av detta kapitel) samt 
kommunens fyra stadsbyggnadsprinciper har 
nedan åtta stadsutvecklingsprinciper tagits 
fram: 
 
Utveckla sammanhållen bebyggelse, inte 
utspridd.  
Genom att bygga sammanhållet och lite tätare 
skapas många kvaliteter. En större andel natur 
och jordbruksmark kan lämnas orörd omkring 
stadsdelarna. Det blir lätt att gå och cykla dit 
man ska inom stadsdelarna, och det blir också 
ett bättre befolkningsunderlag för 
kollektivtrafik, offentlig service och 
kommersiellt utbud, som butiker och 
restauranger.  
 
Utveckla en sammankopplad struktur, inte en 
fragmenterad.  
Genom att koppla samman stråk och gröna 
korridorer blir det lättare att hitta, röra sig och 
känna trygghet. Mark sparas och en flexibel 
utveckling underlättas. Genom att undvika 
återvändsgränder, säckgator och 
trafikseparering underlättas för hållbar 
mobilitet med fokus på gång-, cykel- och 
kollektivtrafik.  
 
Utveckla lagom tät bebyggelse i mänsklig 
skala, inte för hög och inte för utspridd 



 
• Beroende på efterfrågan av bostäder 

och kommunal ekonomisk utveckling 
anpassas byggtakten löpande så att god 
kvalitet i barnomsorg, skola, äldrevård 
och infrastruktur kan bibehållas. Vi tror 
att det kan byggs ca 150-200 
bostäder/år, dvs. 1500-2000 bostäder 
fram till år 2035. 

• Sträva efter att alla invånare i Knivsta 
och Alsike ska ha nära till grönska 
liksom skolor, handel och annan 
service.   

• All nybyggnation ska ske i mänsklig 
skala med plats för lek, idrott och 
kultur.  

• Det ska finnas känsla av närhet och 
möjlighet till naturupplevelser och 
rekreation oavsett var i kommunen 
man bor.  

  
Ett trevligt tryggt centrum för handel och 
social samvaro  

• Utveckla en sammanhållen tätare 
bebyggelse närmast Knivsta station. 
Med ökat avstånd från stationen tunnas 
bebyggelsen ut.  

• Utveckla småstaden för ett rikt 
näringsliv genom att bygga för 
näringsverksamhet. Det ger en 
”dagligbefolkning” i Knivsta med fler 
arbetstillfällen. Fler arbetstillfällen ger 
underlag för restauranger och butiker 
vilket skapar en trivsam miljö.  

• Fokusera byggnation av 
verksamhetslokaler i centrum, d.v.s. 
caféer, näringsverksamhet i lägre plan, 
kontorslokaler och bostäder.  

• Utveckla upplevelser och gör 
framkomlighet möjligt för invånarna 
oavsett om man går, cyklar eller 
kommer med fordon.  

  
Nya bostadsområden med arkitektonisk 
kvalitet  

• Ny bebyggelse ska ske varsamt med 1-3 
våningar, utom i centrum nära 
järnvägen där högre bebyggelse (2-5 
våningar) ska vara möjligt. Olika 
upplåtelseformer kan med fördel 
blandas. 

• Ny bebyggelse ska göras med 

bebyggelse.  
Genom att bygga lite tätare skapas många 
kvaliteter. Att inte bygga för glest handlar om 
att hushålla med marken, möjliggöra för hållbar 
mobilitet samt skapa trygghet och stadsliv. Att 
inte bygga för tätt eller högt handlar om att 
förhålla sig till historien och att skapa trygghet 
genom mänsklig kontakt. Den nya bebyggelsen 
ska uppföras i mänsklig skala, oftast mellan två 
och fem våningar hög. Det kommer finnas plats 
för både radhus med egen täppa och 
flerbostadshus där du kan stå på takterrassen 
och prata med grannen på gatan. Enstaka högre 
hus, så kallade landmärken, kan prövas, och 
befintliga villaområden kommer finnas kvar.  
 
Utveckla blandad bebyggelse, inte ensartad.  
Genom att variera olika upplåtelseformer, 
innehåll och arkitektur skapas jämlika och 
dynamiska miljöer. Det gör det tryggare, 
trevligare och bekvämare för alla att leva i alla 
delar av Knivsta, både på dagen och på natten.  
 
Utveckla bebyggelse utifrån platsens 
förutsättningar, inte på samma sätt överallt.  
Genom att i fortsatt arbete studera 
förutsättningarna på varje plats och dess 
omgivningar vad gäller till exempel topografi, 
befintlig bebyggelse, natur- och kulturvärden, 
viktiga stråk och platser kan bebyggelsen 
utformas på ett mer platsspecifikt sätt vad 
gäller användning, skala och utformning. 
Lämplig utveckling bör prövas överallt inom de 
nya stadsdelarna, även på platser som har 
svårare förutsättningar, för att säkerställa en 
god och sammanhållen utveckling.  
 
Utveckla funktioner och infrastruktur tidigt, 
inte efter det att bebyggelsen har uppförts.  
Genom att tidigt satsa på viktiga funktioner så 
som kollektivtrafik, cykelvägar, 
mobilitetshubbar, parker, torg, broar, skolor, 
förskolor och annan service kan stadsdelarna 
och delområdena fungera bra redan från 
början. Människor som lever och verkar på 
platsen ska ges goda förutsättningar för ett 
hållbart vardagsliv. Det är viktigt att det finns en 
flexibilitet i användningen, och att människor 
bjuds in till att påverka sina livsmiljöer.  
 
Utveckla samlade mobilitetslösningar, inte 



 
arkitektonisk kvalitet i harmoni med 
omgivningen. Detaljplaner ska göras för 
större områden och inte enstaka 
kvarter. 

• Antalet boendeparkeringar vid 
nybyggen ska vara efter vad marknaden 
önskar, sannolikt 0.8-1.5 
parkeringar/100 kvm. Det är en höjning 
från 0.3 som gäller idag.   

  
God arkitektonisk utformning av olika 
byggnader 

• Att byggnaderna ska upplevas som 
fastighetsindelade eller vara fristående 
med en lekfull och vacker form. 
Småskalighet och en formmässig 
brokighet ger en igenkänningsfaktor 
som skapar en ökad trygghetskänsla. 

• Se mer arkitektonisk variation inom 
småstaden och mellan de enskilda 
byggnaderna.  

• Variera byggnadshöjder och volymer 
med levande gatunivå. 

  
Nära till grönområden och lekplatser  

• Utveckla en sammankopplad struktur 
istället för fragmenterad för 
grönområden när nya områden 
planeras.   

• Förtätning av befintliga områden ska 
undvikas och grönområden bevaras.  

• Utveckla en varierad bebyggelse i nya 
områden, inte en ensartad.  

• Bygg lekplatser för äldre barn i centrum 
och se över behovet av att utveckla 
övriga lekplatser i nya och befintliga 
områden.  

• Utveckla Knivstaån med större 
vattennärvaro och strandpromenad, 
med möjlighet till både lek och 
rekreation.  

  
Förbättrade trafikflöden och en 
järnvägsstation i kommunen   

• I närtid verka för att med statlig 
finansiering bygga motorvägspåfart i 
Halmby för att på så sätt minska 
trafikflödet genom Alsike. Då får 
landsbygden i och kring Lagga och 
Östuna också närmare till Uppsala.  

• Knivsta behöver en station med bra 

bilparkering inom kvarteren.  
Genom att samla parkering, bilpooler, 
busshållplatser och andra mobilitets- tjänster i 
mobilitetshubbar möjliggörs för en hållbar 
mobilitet. Kvartersmark kan användas till 
grönskande gårdsmiljöer istället för att byggas 
över eller under med bilparkering. Angöring och 
parkering för personer med 
funktionsnedsättning ordnas längs med gator.  
 
Utveckla gator för gåendes upplevelser i 
ögonhöjd, inte utifrån fordonstrafiken.  
Genom att ha små kvarter, verksamheter i 
bottenvåningar och kontakt mellan ute och inne 
blir gatorna trevliga att promenera på och 
staden blir tryggare.  
 



 
resandeunderlag för att flera tågbolag 
också i framtiden ska välja att stanna. 
Därför kan planerna på tågstation i 
Alsike slopas. I stället satsar vi på väl 
utbyggd kollektivtrafik och tillräckliga 
pendlarparkeringar i Knivsta.  

• Verka för att på ett naturligt sätt binda 
samman Björksta-Knivsta-Alsike-
Uppsala med en gång- och cykelväg 
längs järnvägen.  
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Reservation mot beslut om ny VA-taxa 2022 

Vi reserverar oss mot punkt 1 i beslutet om ny VA-taxa för 2022 om höjning av anläggningstaxorna 
med 7%. Beslutsunderlaget är otillräckligt och borde gått på återremiss för komplettering. Att 
beslutet skulle brådska motsägs av nivån på de reserver som beskrivs nedan. 

Slutsatsen om otillräckligt underlag är att summorna av höjningen inte går att läsa i handlingarna och 
inte heller kunnat klargöras vid den muntliga presentationen. Är behovet av höjning relaterat till 
behovet av likviditet eller för att få resultatet att gå ihop?  

I underlaget finns bilder från Knivstavattens möte den 8 juni. 

Av resultaträkningen för de fyra första månaderna 2021 (Prognos 2021 jmfr Budget) framgår att 
prognosen för året ligger 9,4% sämre än budget. Samtidigt föredrogs att man använder överskotten 
från avgifter till överavskrivningar vilket då blir en reserv. Reserven beräknas uppgå till 26 744 tkr vid 
årets utgång. Utöver detta redovisar man de beräknade kommande kostnaderna för avgifter som 
betalats in till en summa av 161 199 tkr vid årets slut. Det finns därmed ett överskott av tidigare 
avgiftshöjningar på 16,5% jämfört med beräknade kostnader.  

Behovet av en höjning på 7% redovisas i en beräkning av kassaflödet, ”Resultat projekt och 
kassaflöde 2021-24”. Underlaget är i låg upplösning och i svart-vitt, siffrorna kan inte tolkas med 
säkerhet.  

Eftersom anläggningsavgifterna tas ut i ett tidigt skede innan investeringarna sker är det väsentligt 
att även osäkerheterna kring takten av utbyggnad tillsammans osäkerheter kring med 
investeringsutgifterna redovisas i underlaget. 

 

Mikael Rye-Danjelsen  Johan Helenius 
2:e vice ordförande   ledamot 
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Nämndinitiativ 2021-10-11 
Samhällsutvecklingsnämnden 

Temalekpark i Knivsta 
I en trivsam småstad ska det finnas plats för barnen att leka. I många andra kommuner 
finns gott utbud av inbjudande och kreativa lekparker för både små och stora barn. Bra 
exempel är bland annat Pelle Svanslös lekpark i Uppsala, Mulle Mecks lekpark i 
Järvastaden och Skrotnisses lekpark i Trollhättan.  

I Knivsta kommun finns inget motsvarande, trots stor efterfrågan från de många familjer 
som bor här. När nu planerna på LSS-boende vid gamla Tärnans förskola har lagts ned 
borde vi undersöka om det vore lämpligt med en temalekpark där, bland eftersom det 
redan idag ligger en mindre lekpark alldeles intill. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi samhällsutvecklingsnämnden att besluta: 

Att utreda förutsättningarna för en större temalekpark i Knivsta på Särsta 3:232 eller 
annan av förvaltningen föreslagen lämplig plats 

Gunnar Gidlund (KD) 

Thomas Malmer (KD) 
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