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ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för protokoll  Kommunhuset, 
Centralvägen 
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Sista datum för 
laglighetsprövning  

2021-03-26 

Datum när anslaget sätts upp 2021-03-05 Datum när anslaget tas 
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2021-03-27 

 

Sammanträde med samhällsutvecklingsnämnden                  §§ 19-30 

 

 
Tid: Måndag den 1 mars 2021, kl. 13:00-17:15  

Plats: Samtliga förtroendevalda och tjänstemän deltog på distans 

Beslutande: Jacob Risberg, ordförande 

Peter Evansson (S), 1:e vice ordförande 

Mikael Rye-Danjelsen, 2:e vice ordförande 

Leif Eriksson (C) 

Pontus Lamberg (KD) 

Thor Övrelid (M) 

Johan Helenius (SD) 

Gunnar Gidlund (KD) 

Harriet Swanberg (S) 

Ersättare: Torkel Ekman (L) 

Peter Brymér (KNU) 

Ellie Uggla (M) 

Martin Sjödin (S) 

Anna Svensson (V) 

 

Övriga deltagare: 

 

Mötessekreterare: 

Se nästa sida. Sammanträdet var slutet. 

 

Eva Paulsrud 

 

Justering, se sista 

sidan för digital 

underskrift 

Protokollet justeras med digital signatur den 5 mars 2021 av: 

Jacob Risberg (MP), ordförande 

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

Övriga deltagande  
 
Emma Lundbergh, samhällsbyggnadschef 
Moa Odin, planchef 
Josefin Edling, parkchef 
Kristofer Kvarnström, gatuchef 
Tomas Colm, avfallschef 
Frida Wilhelmsson, planhandläggare 
Sara Andersson, planhandläggare 
Elin Hedström, planhandläggare 
Andree Dage, planhandläggare 
Edvin Johansson, förvaltningsekonom 
Daniel Lindqvist, kommundirektör 
Lennart Lundsberg (KNU), oppositionskommunalråd 
Siobhán Górney, kommunsekreterare § 30 
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§ 19 

 

Justering 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Protokollet justeras den 5 mars 2021 av ordföranden och Mikael Rye-Danjelsen (KNU). 
 
 
 

 
§ 20 

 

Godkännande av dagordning 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Dagordningen godkänns. 

 

 

 

 
§ 21 
 

Anmälan av delegationsbeslut  

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Följande delegationsbeslut är anmälda till nämnden: 

 BAB delegationslista januari 2021 

 Delegationslista Gräv- och TA-tillstånd 2021-01 

 Delegationsbeslut Public 360, 2021-01-01—2021-02-21 
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§ 22 

Informationsärenden 

Information om stadsutvecklingsstrategin 2035 för Västra Knivsta och Alsike 
Frida Wilhelmsson, planhandläggare, informerar. 

 

Information av detaljplan Lötängen  
Sara Andersson, planhandläggare, informerar. 

 

Information om detaljplan Furulund 
Elin Hedström, planhandläggare, informerar. 

 

Information om detaljplan Fornåsa. 
Elin Hedström, planhandläggare, informerar. 

 

Information om detaljplan Myrberget, Vrå 3:1. 

Andree Dage, planhandläggare, informerar 

 

Information om samrådsyttranden i Träfallet 
Andree Dage, planhandläggare, informerar. 

 

 Information om verksamhetsplaner på enhetsnivå 
Josefin Edling, park- och naturchef, Tomas Colm, avfallschef, Kristofer Kvarnström, gatuchef 
och Moa Odin, planchef, informerar från respektive enhet.  
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§ 23   Dnr: SUN-2021/54 
 
 

Remiss från Uppsala kommun, Fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna  
 

Förslag till beslut  

Samhällsutvecklingsnämnden antar remissvaret 2021-02-08 såsom sitt yttrande.   

  

Sammanfattning av ärendet  

Knivsta kommun har fått remiss med förslag till fördjupad översiktsplan för de sydöstra 

stadsdelarna i Uppsala län. 

  

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 2021-02-08 
Förslag på remissvar Fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna, Uppsala 
kommun 
Förslag till Fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna, Uppsala kommun 

 
  

Beslutet ska skickas till  

Akten  
Planenheten  
Uppsala kommun 
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§ 24   Dnr: SUN-2021/62 
 

Antagande av planändring för Särsta park- och fritidsområde, Särsta 3:397  

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Samhällsutvecklingsnämnden antar planändring för Särsta park- och fritidsområde. 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med ändringen av detaljplanen är att göra planen mer flexibel och möjliggöra 
kompletterande verksamheter.  
 
Konsekvenserna blir att det till viss del tillåts annan verksamhet än fritidsändamål. 
Exploateringsgraden i detaljplanen blir den samma och ändringen innebär ingen förändring 
gällande byggnationen i området. 
 
Syftet med planändringen är vidare att korrigera en användningsgräns mellan kvartersmark 
och gata så att det överensstämmer med färdigbyggd befintlig gata. 
 
Planändringen grundar sig i önskemål från fastighetsägaren samt diskussion mellan 
densamma och kommunen, om behovet av att kunna upplåta lokaler för kompletterande 
verksamheter och korrigera efter färdigställandet av ny gata. 
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-02-02 

Plankarta 2021-01-22 

Planbeskrivning för ändringen 2021-02-03 

Granskningsutlåtande 2021-01-29 

Planbeskrivning för gällande detaljplan 2014-12-18 

 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Planenheten 
Kommunfastigheter 
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§ 25   Dnr: SUN-2021/67 
 

Ändring av detaljplan för del av Kv Apoteket, Särsta 3:184  

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Samhällsutvecklingsnämnden antar ändring av detaljplan för del av Kv Apoteket, 
Särsta 3:184 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra för både bostäder och 
centrumverksamhet. Detta görs genom en ändring av den äldre gällande detaljplanen över 
området från 1993. 

Underlag för beslut 
Plankarta 
Planbeskrivning 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Planbeställare 
Fastighetsägare 
Planenheten 
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§ 26   Dnr: SUN-2021/60 
 

Startbesked för gatuinvesteringar 2021 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden godkänner startbesked till investeringsprojektet 

Reinvestering av befintligt gatunät. 

2. Samhällsutvecklingsnämnden godkänner startbesked till investeringsprojektet TSHÅ 
(trafiksäkerhetshöjande åtgärder). 

3. Samhällsutvecklingsnämnden godkänner startbesked till investeringsprojektet 
Belysning. 

4. Samhällsutvecklingsnämnden godkänner startbesked till investeringsprojektet 
Cykelinfrastruktur. 

5. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Under hösten 2020 beslutade kommunstyrelsen om nya investeringsriktlinjer. De nya 
riktlinjerna medför att investeringsprojekt överstigande 1 miljon kronor utöver beviljade 
investeringsmedel i Mål och budget även ska erhålla ett positivt igångsättningstillstånd från 
nämnden innan genomförandet av projektet. Ärendet berör reinvesteringar för gata som 
bland annat belysning och underhållsasfaltering samt fleråriga projekt som är påbörjade 
tidigare år.  

Underlag för beslut 
Effekt av investering - Reinvestering befintligt gatunät 
Effekt av investering - Belysning 
Effekt av investering - TSHÅ (trafiksäkerhetshöjande åtgärder) 
Effekt av investering - Cykelinfrastruktur 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Ekonomikontoret 
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§ 27   Dnr: SUN-2021/7 
 

Verksamhetsberättelse och årsbokslut för Samhällsutvecklingsnämnden 2020 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden godkänner verksamhetsberättelse och årsbokslut för 

samhällsutvecklingsnämndens verksamheter.  

2. Beslutet anmäls till kommunstyrelse, kommunfullmäktige och revisorerna för 
kännedom. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsutvecklingsnämnden redovisar en budgetavvikelse per sista december 2020 på       
-4 853 tkr. Exploateringsverksamheten, Avfallsverksamheten, Vindkraftverket och 
Trafikövervakning/parkeringsavgifters negativa budgetavvikelser är anledningen till 
nämndens totala underskott. För verksamhetsberättelse, årsbokslut, uppfyllelse av mål och 
uppdrag se bilaga. 

Underlag för beslut 
Samhällsutvecklingsnämndens verksamhetsberättelse och årsbokslut 2020 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Revisorer 
Ekonomichef 
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§ 28   Dnr: SUN-2021/64 
 

Gemensam avfallsplan 2023 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 

Samhällsutvecklingsnämnden beslutar  

att uppdra åt förvaltningen, att i samverkan med Håbo, Sigtuna och Upplands Bro kommuner 
arbeta fram en gemensam avfallsplan för beslut i respektive kommun. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner samverkar inom avfallshantering 
genom ett samverkansavtal. 

För att fortsätta utvecklingen av kommunernas avfallshantering i samverkan är ett naturligt 
steg att även ta fram en gemensam avfallsplan. Framtagandet av ny avfallsplan motiveras av 
den stora förändring av insamlingssystemet som nu har genomförts i kommunerna, 
reviderade avfallsföreskrifter och avfallstaxor samt ändrad lagstiftning och nya nationella mål.  

 

Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse 2021-02-02 

 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Tomas Colm Avfallschef 
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§ 29   Dnr: SUN-2021/4 
 

Ekonomisk uppföljning per februari för SUN 2021 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen för 

samhällsutvecklingsnämnden per februari månad 2021. 

2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsutvecklingsnämndens första helårsprognos för 2021 visar ett överskott på 1 125 tkr.  
Anledningen till överskottet är verksamheten Gator och vägar som prognostiseras med ett 
överskott på 5 600 tkr. Avfallsverksamheten, vindkraft samt verksamheten Trafikövervakning 
och parkeringsavgifter prognostiseras med ett underskott på sammanvägt 4 475 tkr. 
Nämndens övriga verksamheter följer budget och prognostiseras inte med någon avvikelse.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-02-19 
Nettokostnadsuppställning 2021-02-19 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Ekonomikontoret 
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 § 30   Dnr: SUN-2021/45 
 

Val av ledamot från oppositionen till den utökade presidieberedningen 
 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Gunnar Gidlund (KD) väljs till ledamot i den utökade presidieberedningen. 

Reservation 

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

Mikael Rye-Danjelsen (KNU) reserverar sig mot beslutet. (Protokollsbilaga 2.) 

Yrkanden 
Pontus Lamberg (KD) föreslår, med instämmande av Gunnar Gidlund (KD), att  Gunnar 
Gidlund (KD) ska väljas till ledamot i den utökade presidieberedningen. 

Johan Helenius (SD) föreslår att Johan Helenius (SD) ska väljas till ledamot i den utökade 
presidieberedningen. 

Propositionsordning 
Ordföranden intervjuar de bägge kandidaterna om vad de kan tillföra med en plats i 
beredningen. Ordföranden meddelar att han först kommer att ställa förslagen motvarandra 
med acklamation och därefter använda Zooms funktion för handuppräckning om så behövs. 
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla ledamöter kan delta i beslutet. 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Gunnar Gidlund (KD) väljs till 
ledamot i den utökade presidieberedningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Efter beslut i kommunfullmäktige, §§ 121-122, 2020-11-25, består nämndens presidium 
sedan den 1 januari 2021 av Jacob Risberg (MP), ordförande, Peter Evansson (S), 1:e vice 
ordförande och Mikael Rye-Danjelsen (KNU), 2.e vice ordförande. Thor Övrelid (M) valdes till 
ledamot från majoriteten i den utökade presidieberedningen  vid 
samhällsutvecklingsnämndens sammanträde  2021-02-01. Val av oppositionens ledamot 
lämnades vakant vid sammanträdet, för att behandlas vid nästa sammanträde.   

 

Beslutet ska skicks till 
Akten 

 

 
 
 



 
                                                                                                                              2021-03-01 

 

 

 

 

 

Reservation  

 

punkt 13. Val av ledamot från oppositionen till den utökade presidieberedningen. 

 

 

Praxis i Knivsta är att majoriteten inte ska påverka val av ledamöter i oppositionen. 

 

Denna praxis är nu ändrad då ordföranden i SUN vid lika röstetal i val i oppositionen ansåg att han 

kunde avgöra det trots att han är från majoriteten. 

 

Enligt praxis skulle det ha skett en lottning eftersom röstetalet var 2 lika. 

 

Detta är helt emot de principer partierna kommit överens om vilket kommer att få stora  konsekvenser 

för det  fortsatta arbetet i kommunfullmäktige. 

 

 

 

Johan Helenius SD 

 

 

 

 



 
 

 
Reservation mot val av ledamot från oppositionen till den 

utökade presidieberedningen i SUN  

 
Valet av oppositionens kandidat till SUNs utökade presidieberedning hanterades under 

märkliga former. Det är allvarligt när en ordförande frångår den ordning som gällt hittills och 

agerar personligt i ett val som gäller oppositionen.  

Först gör ordförande en utfrågning av kandidaterna till posten med det uttalade syftet att 

fastställa vem av dessa som tillför mest till presidiet. Sedan när omröstningen utfaller 2 mot 2 

går ordförande in och uppger att han använder sin utslagsröst till fördel för den ena 

oppositionskandidaten. Majoriteten använder alltså, i strid med gällande praxis, sin möjlighet 

att påverka vilka som får poster inom oppositionen.  

 

Jag anser att ordförandes beteende motverkar den demokratiska ordning för val som vi hittills 

varit överens om gäller i Knivsta. Det tillhör inte en ordförande från majoriteten att själv välja 

ha synpunkter om vilka representanter som ska ingå från oppositionen, eller fråga ut 

kandidater om deras motiv utifrån kriteriet ”vem som kan tillföra gruppen mest”. 

 

Platsen i presidieberedningen ger också en plats i styrgruppen för statsutvecklingsstrategi 

2035 mm. Det innebär nu att majoriteten gett ett oppositionsparti två platser och ett annat 

ingen plats i styrgruppen. Partierna ifråga fick lika många mandat i valet 2018. Styrgruppen 

hanterar hur det omfattande statliga sk 4-spårsavtalet som sträcker sig fram till 2057 ska 

utformas i kommunen, något som är relevant för alla partier att få ta del av.  

 

Jag anser att förfarandet är helt odemokratiskt och riskerar att få stora konsekvenser för det 

fortsatta politiska arbetet i Knivsta. Förtroendet för våra politiska överenskommelser är 

allvarligt skadat. 

 
 
Mikael Rye-Danjelsen  

2:e vice ordförande  

 


