
 
 

 
  PROTOKOLL 1 (12)  

Sammanträdesdatum  
2021-02-01 §§ 1-18 

 

 
ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Kommunhuset, 
Centralvägen 18, 
Knivsta  

Sista datum för 
laglighetsprövning  

2021-03-03 

Datum när anslaget 
sätts upp 

2021-02-10 Datum när anslaget tas 
ner 

2021-03-04 

 

 
  

Sammanträde med samhällsutvecklingsnämnden 
 
Tid: Måndag den 1 februari 2021, kl. 13:00–16.15  
Plats: Sal Kvallsta, Knivsta kommunhus, samt på distans. 

Ordföranden och sekreteraren närvarade i sal Kvallsta. Samtliga 
övriga närvarade på distans. 

Beslutande: Jacob Risberg (MP), ordföranden 
Peter Evansson (S), 1:e vice ordförande 
Mikael Rye-Danjelsen (KNU), 2:e vice ordförande 
Leif Eriksson (C) 
Pontus Lamberg (KD), §§ 1–13 
Thor Övrelid (M) 
Johan Helenius (SD) 
Gunnar Gidlund (KD) 
Harriet Swanberg (S) 
Torkel Ekman (L), ersätter Pontus Lamberg (KD) §§ 14–18 

Ersättare: Torkel Ekman (L) §§ 1–13 
Peter Brymér (KNU) 
Ellie Uggla (M) 
Claes Litsner (S) 
Anna Svensson (V) 

Övriga deltagare: Se nästa sida. Sammanträdet var slutet. 
Mötessekreterare Siobhán Górny, kommunsekreterare, §§ 1–18 
Justering, se sista 
sidan för digital 
underskrift 

Protokollet justeras med digital signatur den 8 februari 2021 av: 
Jacob Risberg (MP), ordförande 
Mikael Rye-Danjelsen (KNU), justerare 



 
 

 
  Samhällsutvecklingsnämnden 

 
PROTOKOLL 2 (12)  
Sammanträdesdatum  
2021-02-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Övriga deltagande  
 
Emma Lundbergh, samhällsbyggnadschef 
Moa Odin, planchef 
Josefin Edling, parkchef 
Kristofer Kvarnström, gatuchef, §§ 1–11, del av § 12, §§ 13–18 
Tomas Colm, avfallschef, §§ 1–8 
Elin Hedström, planhandläggare 
Andree Dage, planhandläggare, §§ 5–18 
Emelie Berglund, planadministratör/namnsättningshandläggare 
Carin von Köhler, kommunekolog, §§ 7–18 
Karin Carlsson, verksamhetscontroller, §§ 11–16 
Anna-Karin Strinnholm, kommunikatör 
 
  



 
 

 
  Samhällsutvecklingsnämnden 

 
PROTOKOLL 3 (12)  
Sammanträdesdatum  
2021-02-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 1 

Justering 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Protokollet justeras den 8 februari 2021 av ordföranden och Mikael Rye-Danjelsen (KNU).  

 

§ 2 

Godkännande av dagordning 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Ett ärende läggs till sist på dagordningen: ”Ledamotsinitiativ om öppna sammanträden för 
allmänheten under distanstiden”. 
Ärendena behandlas i en ordning som är lämplig med hänsyn till föredragningar och 
numreringen justeras därefter.  
 

§ 3 

Anmälan av delegationsbeslut 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Följande delegationsbeslut är anmälda till nämnden:  
 

• Bostadsanpassningsbidrag december 2020, lista 

• Gräv och TA-tillstånd december 2020, förteckning  

• Ordförandebeslut 2021-01-28, Yttrande om Vattenfalls planerade 130 kV ledning 
sträckan Odensala-Sigtuna (SUN-2021/17) 

 

§ 4    

Information om namnsättningsprocessen i Knivsta 

Sammanfattning av ärendet  
Emelie Berglund, planadministratör/namnsättningshandläggare, informerar om hur 
namnsättningsgruppen arbetar med att ta fram förslag på namn på kvarter, gator, parker 
m.m. 
 
  



 
 

 
  Samhällsutvecklingsnämnden 

 
PROTOKOLL 4 (12)  
Sammanträdesdatum  
2021-02-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 5   Dnr: SUN-2021/37 

Namnsättning av detaljplan SKB 2020/11 Vrå 3:1  

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Samhällsutvecklingsnämnden fastställer att detaljplanenamnet för SBK 2020/11 Vrå 3:1 är 
Myrberget.  

Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att förvaltningens tjänsteutlåtande innehåller två namnförslag 
eftersom namnsättningsgruppen inte enats kring ett. De två förslagen som finns är Myrfallet 
och Myrberget.  
Ordföranden frågar ledamöterna genom digital handuppräckning vilket förslag som förordas 
av flest. Handuppräkningen är också teknikkontroll. Ordföranden finner att de flesta förordar 
Myrberget och föreslår att detta ska vara huvudförslag i ärendet.  
Därefter ställer ordföranden huvudförslaget mot avslag och finner att nämnden bifaller 
huvudförslaget.  

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 – Myrfallet eller Myrberget – har en anknytning till både den geografiska platsen, 
det vill säga det närbelägna Myrtorpet, samt områdets topologi och karaktär som en öppen 
plats där träd fallit. 

Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse 2021-01-21 
Emelie Berglund, planadministratör/namnsättningshandläggare, föredrar ärendet. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Namnsättningshandläggare, Planenheten 
  



 
 

 
  Samhällsutvecklingsnämnden 

 
PROTOKOLL 5 (12)  
Sammanträdesdatum  
2021-02-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 6 

Information om nya samhällsbyggnadskontoret 

Sammanfattning av ärendet 
Emma Lundbergh, samhällsbyggnadschef, informerar om kontorets organisation.  
 

§ 7 

Information av digitalisering av detaljplaner – storymaps  

Sammanfattning av ärendet 
Elin Hedström, planhandläggare och Emelie Berglund, planadministratör, informerar om hur 
förvaltningen arbetar med s.k. storymaps för att göra detaljplanerna mer tillgängliga.  
 

§ 8 

Information efter granskning för planändring CIK  

Sammanfattning av ärendet 
Elin Hedström, planhandläggare, informerar.  

 

§ 9 

Information efter samråd för Detaljplan Fornåsa  

Sammanfattning av ärendet 
Elin Hedström, planhandläggare, informerar om bl.a. tidsplanen för antagandet och hur 
förvaltningen tagit in ett brottsförebyggande perspektiv i planeringen.  
  



 
 

 
  Samhällsutvecklingsnämnden 

 
PROTOKOLL 6 (12)  
Sammanträdesdatum  
2021-02-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 10 

Information efter granskning av kv Apoteket (Andree Dage) 

Sammanfattning av ärendet 
Andree Dage, planhandläggare, informerar. 
 

§ 11  

Information från planenheten om pågående detaljplaner  

Sammanfattning av ärendet 
Moa Odin, planchef, informerar.  
 

§ 12 

Information om verksamhetsområden  

Sammanfattning av ärendet 
Elin Hedström, planhandläggare, informerar om verksamhetsområde Brunnby 5:1. 
Andree Dage, planhandläggare, informerar om verksamhetsområde i del av Nor S:1.  

Jäv 
Kristofer Kvarnström, gatuchef, anmäler jäv och lämnar mötet under informationen om 
Brunnby 5:1.  
 

  



 
 

 
  Samhällsutvecklingsnämnden 

 
PROTOKOLL 7 (12)  
Sammanträdesdatum  
2021-02-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 13   Dnr SUN-2021/17 

Information om ordförandebeslut – Samrådssvar luftledning Odensala-Sigtuna  

Sammanfattning av ärendet 
Carin von Köhler, kommunekolog, informerar.  
Ordförandebeslutet har anmälts under § 3. Beslutsformen var ett antaget yttrande.  
  



 
 

 
  Samhällsutvecklingsnämnden 

 
PROTOKOLL 8 (12)  
Sammanträdesdatum  
2021-02-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 14   Dnr: SUN-2021/45 

Val av ledamot till den utökade presidieberedningen 2021-2022 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Thor Övrelid (M) väljs till den utökade presidieberedningen. 
Den andra oppositionsplatsen lämnas vakant.  

Yrkanden och förslag 
Ordföranden nominerar Thor Övrelid (M) till den utökade presidieberedningen. 
Ordföranden föreslår att oppositionsplatsen efter Pontus Lamberg (KD) lämnas vakant till 
nästa sammanträde med nämnden.  

Propositionsordning 
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla ledamöter kan delta i beslutet. 
Därefter frågar ordföranden om Thor Övrelid (M) kan väljas och finner att nämnden bifaller 
detta. Slutligen ställer ordföranden sitt förslag att lämna den andra oppositionsplatsen vakant 
till nästa sammanträde med nämnden mot avslag och finner att nämnden bifaller 
ordförandens förslag.  

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. I och med detta har 
majoriteten en vakant plats i den utökade presidieberedningen, som består av fem personer. 
Pontus Lamberg (KD) har i e-post 2021-02-01 avsagt sig sin plats i den utökade 
presidieberedningen och nominerat Gunnar Gidlund (KD).  

Underlag för beslut 
PM 2021-01-25 
E-post med avsägelse från Pontus Lamberg (KD) 2021-02-01 

Beslutet skickas till 
Akten 
 
  



 
 

 
  Samhällsutvecklingsnämnden 

 
PROTOKOLL 9 (12)  
Sammanträdesdatum  
2021-02-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 15   Dnr: SUN-2020/556 

Plankostnadsreducering Detaljplan för Vrå 3:1 m.fl.  

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Samhällsutvecklingsnämnden beslutar att godkänna nedsättning av plankostnadsavgiften för 
detaljplan för Vrå 3:1 m.fl. i enlighet med förvaltningens förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla ledamöter kan delta i beslutet. 
Därefter ställer ordföranden det utsända förslaget till beslut mot avslag och finner att 
nämnden bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
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.  
Med anledning av stöd vid handläggning av detaljplan från planbeställarens konsulter samt 
utökad medborgardialog har förvaltningen tagit fram ett nedsättningsförslag. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, odaterad 
Andree Dage, planhandläggare, informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Planenheten 
Planbeställare (genom planenheten) 
  



 
 

 
  Samhällsutvecklingsnämnden 

 
PROTOKOLL 10 

(12)  
Sammanträdesdatum  
2021-02-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 16   Dnr: SUN-2021/15 

Uppföljning Intern kontrollplan samhällsutvecklingsnämnden 2020 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden godkänner uppföljning av intern kontrollplan 2020 för 

nämndens verksamheter med redaktionella ändringar. 
2. Samhällsutvecklingsnämnden anmäler uppföljningen av intern kontrollplan för nämndens 

verksamheter till kommunstyrelsen. 

Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att huvudförslaget ändrats så den första beslutssatsen är att 
godkänna uppföljningen av intern kontrollplan 2020 för nämndens verksamheter med 
redaktionella ändringar.  
Därefter genomför ordföranden en teknikkontroll för att se att alla ledamöter kan delta i 
beslutet. Slutligen ställer ordföranden det reviderade förslaget till beslut mot avslag och 
finner att nämnden bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Uppföljningen av internkontrollplanen för 2020 visar att två av tre nämndspecifika uppdrag 
inte är genomförda. Resterande kontrollområden presenteras utan några större avvikelser. 
Rapporten redogör kortfattat för kontrollområden med resultat. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-01-13 
Rapport 
Karin Carlsson, verksamhetscontroller, informerar. En del redaktionella fel finns i rapporten.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen (för anmälan) 
  



 
 

 
  Samhällsutvecklingsnämnden 

 
PROTOKOLL 11 

(12)  
Sammanträdesdatum  
2021-02-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 17   Dnr: SUN-2021/42 

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

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

Propositionsordning 
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla ledamöter kan delta i beslutet. 
Därefter ställer ordföranden det utsända förslaget till beslut mot avslag och finner att 
nämnden bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Roslagsvatten, Sigtuna kommun, Sigtuna vatten och 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. 

Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse 2021-01-21 
Förslag på avtal 
Emma Lundbergh, samhällsbyggnadschef, informerar. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadschef 
  



 
 

 
  Samhällsutvecklingsnämnden 

 
PROTOKOLL 12 

(12)  
Sammanträdesdatum  
2021-02-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 18   Dnr: SUN-2021/105 

Ledamotsinitiativ om öppna sammanträden för allmänheten under distanstiden 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Ärendet hänskjuts till förvaltningen för beredning.  

Yrkanden och förslag 
Ordföranden föreslår att ärendet hänskjuts till förvaltningen för beredning.  

Propositionsordning 
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla ledamöter kan delta i beslutet. 
Därefter ställer ordföranden sitt förslag till beslut mot avslag och finner att nämnden bifaller 
förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Under pandemin har sammanträden ägt rum på distans. Eftersom det varit oklart hur 
allmänheten ska beredas möjlighet att närvara har sammanträdena varit slutna.  
Mikael Rye-Danjelsen (KNU) vill att nämnden undersöker hur den kan öppna mötena under 
öppna punkter i arbetsordningen för sammanträden på distans. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Förvaltningen 
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