
 
 

 
Samhällsutvecklingsnämnden PROTOKOLL 1 (6)  

Sammanträdesdatum  
2022-09-05 §§ 86 - 95 

 

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Kommunhuset, 
Centralvägen 18, 
Knivsta 

Sista datum för överklagan  
 

2022-07-11 

Datum när anslaget sätts 
upp 

2022-06-20 Datum när anslaget tas ner 2022-07-12 

 

Sammanträde med samhällsutvecklingsnämnden 

Tid: Måndag den 5 september 2022, kl. 13.00– 15.30 

Plats: Sal Kvallsta, Knivsta kommunhus  
Beslutande: Harriet Swanberg (S), ordförande  

Jacob Risberg (MP), 1:e vice ordförande  
Mikael Rye-Danjelsen (KNU), 2:e vice ordförande  
Leif Eriksson (C) 
Thomas Malmer (KD) 
Thor Övrelid (M) 
Johan Helenius (SD) 
Gunnar Gidlund (KD) 
Martin Sjödin (S) 
 

Ersättare: Peter Brymér (KNU) 
Göran Nilsson (M) 
Anna Svensson (V) 
 

Övriga deltagare: Edvin Borgstrand, förvaltningsekonom 
Maria Cassel, planchef 
Åsa Eriksson, kommunikatör, deltog via länk 
Emelie Fragari, miljöplanerare, § 89 
Alexander Jonsson, gatuchef, §§ 90-91 
Carin von Köhler, vikarierande park- och naturchef 
Jenny Rydåker, samhällsbyggnadschef 
 

Mötessekreterare Sigrid Erwall, nämndsekreterare 

Justering, se sista 
sida för digital 
underskrift: 

Protokollet justeras med digital signatur den 12 september 2022 av:  
Harriet Swanberg (S), ordförande 
Mikael Rye-Danjelsen (KNU). 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 86 
Justering 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Protokollet justeras den 12 september 2022 av ordföranden och Mikel Rye-Danjelsen (KNU). 
 

§ 87 
Godkännande av dagordning 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Dagordningen godkänns med tillägg av informationspunkterna: 8 b) Kvarvarande VA-
kapacitet, samt 8 c) Tillsättande av enhetschefer. 
 

§ 88 
Anmälan av delegationsbeslut 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Följande delegationsbeslut är anmälda till nämnden: 

− BAB delegationslista juni 2022 
− Public 360, 2022-06-03 till 2022-08-28 

 

§ 89 
Information om kommande strategiska planeringsprojekt. 
 
Planchef Maria Cassel informerade om följande projekt. 
 

• Lokala åtgärdsprogram för Knivstaån, Pinglaström, Ekebyån 

• Översiktsplan 

• Grönstrukturplan 

• Revidering av VA-plan 

• Jordbruksmarksutredning 

• Skyfallskartering 

• Kulturmiljöprogram 

• Bostadsförsörjningsprogram 
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• Näringslivs- och marknadsanalys 

• Lokalförsörjning anläggningsbunden idrott 
 

§ 90 
Projektinformation från gatuenheten 
 
Gatuchef Alexander Jonsson informerade om pågående arbeten längs Centralvägen söder 
om Staffansvägen.  
 

§ 91 
Lägesrapport om cykelväg längs väg 255 
 
Åtgärdsvalsstudie är publicerad av Trafikverket. Vägen finns också med i 
länstransportplanen för 2022-2033 som en utpekad brist. Från Knivsta kommuns håll är 
cykelvägen en prioriterad fråga.  
En fråga ställdes om anslutning mot Sigtuna. Knivsta kommun håller kontakt med Sigtuna 
kommun. Gatuenheten håller sig även informerad om Stockholms läns länstransportplan.  
 
Gatuchef Alexander Jonsson informerade och svarade på frågor. 
 
 

§ 92 
a) Information om detaljplan Fornåsa, Vrå 1:35 med flera 

Detaljplanen befinner sig fortfarande i ett utredningsskede.  
 

b) Information om kvarvarande VA-kapacitet 
 

c) Information om tillsättning av enhetschefer 
Alexander Jonsson är anställd som gatuchef från och med 1 september. Carin von Köhler är 
anställd som vikarierande park- och naturchef.  
 
Jenny Rydåker, samhällsbyggnadschef, och Maria Cassel, planchef, informerade.  
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§ 93 
Samråd om en ny dubbel 400 kV luftledning genom Knivsta kommun 
 
Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Samhällsutvecklingsnämnden godkänner förslaget till yttrande, med föreslagen förändring i 
första stycket under rubriken Markanvändningsplaner och planförhållanden. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer utskickat förslag mot avslag. Nämnden bifaller utskickat förslag.  
 
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 samråd enligt 6 kap. 
miljöbalken. Elförbindelsen ersätter de 220 kV-ledningar som idag sträcker sig genom 
området. Knivsta kommun är berörda av samråd för den södra delen, sträckan mellan 
Plenninge och Odensala. Utbyggnadsförslaget utgörs av en cirka 21,5 km lång dubbel 
400 kV-förbindelse från en planerad station Plenninge i Uppsala till en planerad station 
Odensala i Sigtuna.  
 
Maria Cassel, planchef, informerade. 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, 2022-08-03 
Förslag till yttrande, 2022-08-03 
Inbjudan till samråd om planerad kraftledning, 2022-05-02 
Övergripande - Planerade elförbindelser inom Uppsalapaketet, Maj 2022 
Bilaga 1 - Övergripande översiktskarta Uppsalapaketet 
Bilaga 2 - Övergripande bedömningsmetodik luftledning 
Bilaga 3 - Övergripande alternativredovisning för Uppsalapaketet 
Bilaga 4 - Övergripande karta befintliga ledningar 
Uppsalapaketet - Delområde söder Plenninge-Odensala, maj 2022 
Bilaga 1 - Översiktskarta Plenninge Odensala, område söder 
Bilaga 2 - Fastighetskartor Uppsalapaketet 
Bilaga 3 - Kartserie natur-och kulturmiljö 
Bilaga 4 - Kartserie riksintressen och vattenintressen 
Bilaga 5 - Karta riksintressen försvaret och kommunikationer 
 
Beslutet skickas till 
Svenska kraftnät 
Akten 
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§ 94 
Revidering av VA-plan 
Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden beslutar att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att 

revidera och uppdatera Knivsta kommuns gällande VA-plan.  
2. Samhällsutvecklingsnämnden beslutar att söka stöd hos länsstyrelsen för säkrad 

dricksvattentillgång. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer utskickat förslag mot avslag. Nämnden bifaller utskickat förslag.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Projektet avser revidering och uppdatering av Knivsta kommuns VA-plan antagen 2017. 
Nuvarande VA-plan gällde till och med år 2020. Knivsta kommun har även en strategi för 
vatten och avlopp antagen år 2012. Samhällsbyggnadskontoret vill revidera och uppdatera 
VA-planen och arbeta in strategin för vatten och avlopp i VA-planen.  
 
Maria Cassel, planchef informerade.  
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, 2022-06-21 
Ansökan om bidrag för tryggad tillgång till dricksvatten - Knivsta kommun revidering av VA-
plan, 2022-06-02 
Delbeslut om statligt bidrag till säkrad dricksvattenförsörjning, 2022-07-01 
 
Beslutet skickas till 
Akten 
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§95  
Ekonomisk uppföljning per juli månad för samhällsutvecklingsnämnden 
 
Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
3. Samhällsutvecklingsnämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen per sista juli 2022. 
4. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer utskickat förslag mot avslag. Nämnden bifaller utskickat förslag.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsutvecklingsnämndens årsprognos per sista juli visar ett överskott på en miljon 
kronor, vilket är en förbättring med 0,1 miljoner kronor jämfört med prognosen per april. 
Årsprognosen för verksamheterna trafikövervakning/parkeringsavgifter och vindkraftverket är 
förbättrande medan prognosen för avfallsverksamheten är försämrad. Nämndens 
investeringsutgift för 2022 förväntas uppgå till 75,8 miljoner kronor och investeringsutgiften 
till och med juli uppgår till 13,1 miljoner kronor. 
  
Edvin Borgestrand, förvaltningsekonom, informerade.  
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-08-12 
Rapport Ekonomisk uppföljning per juli 2022 
 
Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 
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