
 
 

 
Samhällsutvecklingsnämnden  PROTOKOLL 1 (13)  

Sammanträdesdatum  
2023-01-23 §§ 1 - 12 

 

 

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Kommunhuset, 
Centralvägen 18, 
Knivsta 

Sista datum för överklagan  2023-02-22 

Datum när anslaget sätts 
upp 

2023-02-01 Datum när anslaget tas ner 2023-02-23 

 

 
  

Sammanträde med samhällsutvecklingsnämnden 
 
Tid: Måndag den 23 januari 2023, kl. 13:00-16:45 
Plats: Kvallsta, Knivsta kommunhus 
Beslutande: Mikael Rye-Danjelsen (KNU), ordförande 

Thomas Malmer (KD), 1:e vice ordförande 
Anna Holmqvist Boulonois (M), 2:e vice ordförande 
Peter Brymér (KNU) 
Johan Helenius (SD, digital närvaro §§ 4, 6-12 
Peter Bergkvist (MP) 
Claes Litsner (S) 
Patrik Gineman (KNU) ersätter Johan Helenius (SD) §§ 1-3, 5 
 
 

Ersättare: Patrik Gineman (KNU) ersätter Johan Helenius till och med 
informationsärendena och från och första beslutsärendet   
Ivan Krezic (KNU) 
Lars Johansson (C) 
 

Övriga deltagare: Se nästa sida  
Mötessekreterare Stella Vallgårda  
Justering, se sista 
sida för digital 
underskrift: 

Protokollet justeras med digital signatur den 30 januari 2023  av: 
ordföranden och Anna Holmqvist Boulonois (M). 



 
 

 
 
Samhällsutvecklingsnämnden 

 
 

PROTOKOLL 2 (13)  
Sammanträdesdatum  
2023-01-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
Övriga deltagare: 
Jenny Rydåker, samhällsbyggnadschef 
Maria Cassel, planchef  
Carin von Köhler, vikarierande park- och naturchef 
Åsa Eriksson, kommunikatör 
Andree Dage, planarkitekt 
Rebecka Persson, planarkitekt   
Hanna Borgman, arkivarie  
Terees von Stedingk, Roslagsvatten 
  



 
 

 
 
Samhällsutvecklingsnämnden 

 
 

PROTOKOLL 3 (13)  
Sammanträdesdatum  
2023-01-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 1 

Justering 
 
Protokollet justeras den 30 januari av ordföranden och Anna Holmqvist Boulonois (M), 
justerare.  
 
§ 2 

Godkännande av dagordning 
 
Dagordningen godkänns med följande ändringar:  
Ledamotsinitiativ från Peter Bergkvist (MP) läggs till som sista ärende på dagordningen 
Avfalls-taxa korrigeras till VA-taxa 
 
3 

Anmälan av delegationsbeslut 

Följande delegationsbeslut är anmälda till samhällsutvecklingsnämnden: 

- Bostadsanpassningsbidrag november 2022 

- Bostadsanpassningsbidrag december 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
 
Samhällsutvecklingsnämnden 

 
 

PROTOKOLL 4 (13)  
Sammanträdesdatum  
2023-01-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 4    

Informationsärenden 
 

a) Introduktion till nämndens arbete  
Stella Vallgårda, nämndsekreterare informerar 

b) Introduktions till nämndens verksamhetsområden (utbildning) 
Jenny Rydåker, samhällsbyggnadschef, Maria Cassel, planchef, och Hanna 
Borgman, arkivarie, informerar. 

c) Lägesrapport avfallsverksamheten 
Jenny Rydåker, samhällsbyggnadschef, informerar.  

 
Mötet ajourneras en kort stund efter ärendet.   



 
 

 
 
Samhällsutvecklingsnämnden 

 
 

PROTOKOLL 5 (13)  
Sammanträdesdatum  
2023-01-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 5   Dnr: SUN-2021/419 
 

 
 
 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut  
 
1. Samhällsutvecklingsnämnden gallrar handlingar rörande bostadsanpassning åren 1995–

2002 som mottagits av Knivsta kommun för kännedom från Uppsala kommun.  
2. Samhällsutvecklingsnämnden gallrar handlingar rörande bostadsanpassning mellan 2003 

och 2023 med en gallringsfrist på 10 år med undantag för ansökan och beslut om 
bostadsanpassningsbidrag samt överklagan som föranleder åtgärd från kommunens 
sida, vilka bevaras.  

3. Samhällsutvecklingsnämnden gallrar handlingar rörande ärenden som avskrivits inklusive 
ansökan om bostadsanpassningsbidrag och beslut om avskrivning mellan 2003–2023 
med en gallringsfrist på 10 år. 

 
Propositionsordning  
 
Ordföranden konstaterar att utsänt förslag till beslut är huvudförslag. Ordföranden ställer 
sedan utsänt förslag till beslut mot avslag och finner att nämnden bifaller förslaget.  
 
Sammanfattning av ärendet  
På grund av avsaknad av beslutad dokumenthanteringsplan där handlingar rörande 
bostadsanpassning ingår har samtliga handlingar som uppstår inom bostadsanpassningen 
bevarats hos Knivsta kommun. Detta trots att både Riksarkivet och SKR rekommenderar en 
gallringsfrist på 10 år på majoriteten av handlingarna som uppstår inom området, med vissa 
undantag för handlingar av vikt (såsom beslut för bostadsanpassningsbidrag, vilka bevaras 
antingen i myndighetens protokoll eller som egen handling).  
För att gallra de handlingar som inkom/upprättades inom bostadsanpassning i Knivsta 
kommun från kommunens bildande 2003 fram till den nya informationshanteringsplanen 
antas 2023 krävs ett retroaktivt gallringsbeslut som överensstämmer med nämnda 
rekommendationer. 
Handlingar från åren 1995–2002 som mottogs av Knivsta för kännedom från Uppsala 
kommun innan Knivsta kommuns bildande kan gallras då dessa bevaras hos Uppsala 
kommun. 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-12-19 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggaren 
 

Retroaktiv gallring av handlingar rörande bostadsanpassning 



 
 

 
 
Samhällsutvecklingsnämnden 

 
 

PROTOKOLL 6 (13)  
Sammanträdesdatum  
2023-01-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 6   Dnr: SUN-2022/503 

Ändring av detaljplan för Särsta 3:122 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att gå ut på 

samråd för ändring av detaljplan för Särsta 3:122 
2. Samhällsutvecklingsnämnden beslutar att ändringen av detaljplan för Särsta 3:122 

inte innebär betydande miljöpåverkan 
Yrkanden 
Claes Litsner (S), Thomas Malmer (KD), Peter Bergkvist (MP), Anna Holmqvist Boulonois 
(M) och Peter Brymér (KNU) yrkar bifall till utsänt förslag till beslut.  
 
Propositionsordning  
Ordföranden gör en teknisk kontroll. Ordföranden konstaterar att utsänt förslag till beslut är  
huvudförslag. Ordföranden ställer sedan utsänt förslag till beslut mot avslag och finner att 
nämnden bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsägaren önskar stycka fastigheten för att tillskapa ytterligare ett bostadshus. För att 
möjliggöra en fastighetsstyckning krävs en detaljplaneändring där andelen prickmark 
justeras. Bedömningen är att planändringen inte innebär betydande miljöpåverkan. 

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande, 2023-01-18 
Särsta 3:122 planbeskrivning, 2023-01-18 
Särsta 3:122 plankarta, 2023-01-03 
Särsta 3:122 undersökning om betydande miljöpåverkan, 2023-01-23 
Särsta 3:122 PM Geoteknik, 2022-11-17 
Särsta 3:122 Markteknisk undersökningsrapport geoteknik, 2022-11-17 
 
Rebecka Persson, planarkitekt, informerar.  
 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Planenheten 
 
  



 
 

 
 
Samhällsutvecklingsnämnden 

 
 

PROTOKOLL 7 (13)  
Sammanträdesdatum  
2023-01-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 7   Dnr: SUN-2022/292 

Beslut om granskning för detaljplan Södra Ar etapp 1 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Samhällsutvecklingsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att genomföra 
granskning av förslag till detaljplan för Södra Ar etapp 1 i enlighet med bifogat förslag till 
granskningshandlingar inklusive utökad tidplan.  

Yrkanden  

Claes Litsner (S), Thomas Malmer (KD) och Peter Brymér (KNU) yrkar bifall till utsänt förslag 
till beslut inklusive de ändringar som framkommer på sammanträdet.  

Anna Holmqvist Boulonois (M) yrkar på att planbestämmelsen i den nya detaljplanen som 
medger handel med skrymmande varor även skall möjliggöra etablering av handel med 
livsmedel. 

Propositionsordning  
 
Ordföranden gör en teknisk kontroll.  
 
Ordförande ställer utsänt förslag till förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller utsänt 
förslag till beslut. Ordföranden ställer sedan Anna Holmqvist Boulonois (M) ändringyrkande 
mot avslag och finner att nämnden avslår ändringsyrkandet.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för verksamheter, kontor, service, idrottsanläggning, 
samlingslokal, vårdmottagning och restaurang. Detaljplanen medger också handel med 
skrymmande varor, dock ej livsmedel. Då delar av planområdet har ett exponerat läge mot 
E4:an ska beaktande tas till siktlinjer och till bebyggelsens arkitektoniska gestaltning. Inom 
östra delen av Södra Ar ska också hänsyn tas till de omkringliggande landskapsvärdena 
kring Valloxen eftersom dessa berörs av riksintresse för kulturmiljövården. 

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande, 2022-12-13 
Plankarta Södra Ar etapp 1 - Granskning 3, 2023-01-13 
Planbeskrivning Södra Ar etapp 1 - Granskning 3, 2023-01-13 
Granskningsutlåtande Södra Ar etapp 1 - Granskning 2, 2023-01-13 
Dagvattenutredning Södra Ar etapp 1, 2015-12-01 
 
Andree Daage, planarkitekt, informerar.  



 
 

 
 
Samhällsutvecklingsnämnden 

 
 

PROTOKOLL 8 (13)  
Sammanträdesdatum  
2023-01-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Planenheten 
 
  



 
 

 
 
Samhällsutvecklingsnämnden 

 
 

PROTOKOLL 9 (13)  
Sammanträdesdatum  
2023-01-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 8   Dnr: SUN-2022/507 

Kompletterande samråd om en ny dubbel 400 kV luftledning, delsträcka av Plenninge-
Odensala, Uppsalapaketet  

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Samhällsutvecklingsnämnden godkänner förslag till yttrande daterat 2023-01-17 inklusive 
redaktionella ändringar som framkommer på sammanträdet.  
Yrkanden 
Claes Litsner (S), Peter Bergkvist (MP), Thomas Malmer (KD) och Peter Brymér (KNU) yrkar 
bifall till utsänt förslag till beslut inklusive de redaktionella ändringar som framkommer på 
sammanträdet.  

Sammanfattning av ärendet 
Svenska kraftnät planerar en ny dubbel elförbindelse för 400 kV mellan Mehedeby och 
Odensala via Uppsala inom projekt Uppsalapaketet och har bjudit in till kompletterande 
samråd. Samrådet gäller planerad dubbel 400 kV luftledning mellan Plenninge station i 
Uppsala kommun och Odensala station i Sigtuna kommun. Det kompletterande samrådet 
gäller tre nya utredningskorridorer kring området vid Halmby i Knivsta kommun.  

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande, 2022-12-22  
Yttrande från Knivsta kommun – Kompletterande samråd om en ny dubbel 400 kV 
luftledning, delsträcka av Plenninge-Odensala, Uppsalapaketet, 2022-12-22  
Inbjudan till kompletterande avgränsningssamråd vid Halmby, del av Plenninge-Odensala 
inom Uppsalapaketet, 2022-12-02 
Kompletterande avgränsningssamråd Halmby, del av Plenninge-Odensala inom 
Uppsalapaketet, 2022-11-25 
Bilaga 1 – Översiktskarta Halmby, 2022-11-25  
Bilaga 2 – Detaljkartor, 2022-11-11 till 2022-11-25 
 
Maria Cassel, planchef, informerar.  
 

Beslutet ska skickas till 
Svenska kraftnät 
Akten 
 
  



 
 

 
 
Samhällsutvecklingsnämnden 

 
 

PROTOKOLL 10 (13)  
Sammanträdesdatum  
2023-01-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 9   Dnr: SUN-2023/22 
 

Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa 
 
Samhällsutvecklingsnämndens beslut  
Samhällsutvecklingsnämndens förslag till kommunfullmäktige:  
 
Att i Knivsta kommuns VA-taxa:  
 

1. Brukningstaxan höjs med 8%,  

2. att ändringen i VA-taxan ska börja gälla från och med den 1 april 2023 eller vid den 
senare tidpunkt som kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft.  
 

Yrkanden  
Claes Litsner (S) yrkar att brukningstaxan höjs med 8% samt att ändringen i VA-taxan ska 
börja gälla senast 1/9 2023 eller vid den tidpunkt som kommunfullmäktiges beslut vinner laga 
kraft. 
Propositionsordning  
Ordföranden gör en teknisk kontroll.  
Ordföranden ställer utsänt förslag och Claes Litsners (S) ändringsyrkande mot avslag var för 
sig och finner att nämnden bifaller utsänt förslag till beslut.  
 
Sammanfattning av ärendet 
På grund av kraftigt ökade kostnader för framförallt el och räntor behöver brukningstaxan 
höjas mer än vad som tidigare beslutats. Tidigare beslut finns om en höjning med 5,0% från 
1 januari 2023.  
 
För att kompensera för dessa ökade kostnader med totalt 2,6 mnkr behöver brukningstaxan 
öka med 8,0%. Trots denna ytterligare höjning av brukningstaxan beräknas resultatet för 
Knivstavatten för 2023 bli -3,2 mnkr.  
 
Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse 2023-01-16 
 

Terees von Stedingk, kommunansvarig för Knivsta kommun på Roslagsvatten informerar. 
Beslutet skickas till 
Knivstavatten AB  
Roslagsvatten AB  
Kommunstyrelsen  



 
 

 
 
Samhällsutvecklingsnämnden 

 
 

PROTOKOLL 11 (13)  
Sammanträdesdatum  
2023-01-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 10   Dnr: SUN-2023/16 

Samhällsutvecklingsnämndens datum för presidieberedningar 2023 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämndens presidium sammanträder följande datum under år 

2023:  
9 januari, 14 februari, 3 april, 8 maj, 8 juni, 21 augusti, 25 september, 23 oktober och 20 
november.  
2. Ersättning utgår enligt ERS 2022. 

Propositionsordning  
Ordföranden gör en teknisk kontroll.  
Ordföranden ställer utsänt förslag till beslut mot avslag och finner att nämnden bifaller 
förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsutvecklingsnämnden sammanträder nio gånger under 2023. Inför varje nämnd hålls 
presidieberedning. Presidieberedningen ligger vanligtvis 14 dagar innan nämnd, med 
justering för lov och helgdagar.  
För beredning utgår arvode, men det ersätter inte förlorad arbetsförtjänst. För att kunna söka 
ersättning för förlorad arbetsförtjänst behöver nämnden fatta beslut om det.  

Underlag för beslut: 
Tjänsteskrivelse 2023-01-17 
ERS 2022 
 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
 
  



 
 

 
 
Samhällsutvecklingsnämnden 

 
 

PROTOKOLL 12 (13)  
Sammanträdesdatum  
2023-01-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 11   Dnr: SUN-2023/34 

Offentliga sammanträden för samhällsutvecklingsnämnden 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämndens sammanträden ska vara offentliga under 

mandatperioden 2023-2026.  
2. Samhällsutvecklingsnämndens sammanträden är inte offentliga i de ärenden som 

avser myndighetsutövning eller i de ärenden där uppgifter omfattas av sekretess.  
Propositionsordning  
Ordföranden gör en teknisk kontroll.  
Ordföranden ställer utsänt förslag till beslut mot avslag och finner att nämnden bifaller 
förslaget. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt § 25 i Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Knivsta kommun, antaget av 
kommunfullmäktige 1 juni 2022, får nämnden besluta om offentliga sammanträden. Beslutet 
kan när som helst ändras av nämnden.  

Underlag för beslut: 
Tjänsteskrivelse 2023-01-17 
 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
 
  



 
 

 
 
Samhällsutvecklingsnämnden 

 
 

PROTOKOLL 13 (13)  
Sammanträdesdatum  
2023-01-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 12  
 
Anmälan av ledamotsinitiativ  
 
Samhällsutvecklingsnämnden mottar ledamotsinitiativ från Peter Bergkvist (MP) ”Åtgärder för 
att underlätta kommunens arbete med förslaget att inrätta en vandringsled runt Säbysjön” 
och lämnar det till förvaltningen för vidare beredning.  
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