
 
 

 
  PROTOKOLL 1 (14)  

Sammanträdesdatum  
2021-09-06  

 

 
ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för protokoll Kommunhuset, 
Centralvägen 
18, Knivsta 

Sista datum för överklagan  2021-10-05 

Datum när anslaget sätts upp 2021-09-14 Datum när anslaget tas ner 2021-10-06 

 

 
 
  

Sammanträde med samhällsutvecklingsnämnden      §§ 66 - 87 

 
Tid: Måndag den 6 september 2021, kl. 13:00-16:45  
Plats: Jacob Ridberg (MP) deltog från Sal Kvallsta och sal Noor, Knivsta 

kommunhus. 
Övriga förtroendevalda och tjänstepersoner deltog på distans. 

Beslutande: Jacob Risberg (MP), ordf. 
Harriet Swanberg (S), 1:a vice ordförande 
Mikael Rye-Danjelsen (KNU), 2:e vice ordförande 
Leif Eriksson (C) 
Ellie Uggla (M) ersätter Oscar Hahne (KD) 
Thor Övrelid (M)  
Johan Helenius (SD) 
Gunnar Gidlund (KD) 
Martin Sjödin (S)  
  

Ersättare: Peter Brymér (KNU) 
Karolin Björklund (S) 
Anna Svensson (V) 
 

Övriga deltagare: Se nästa sida. Sammanträdet var slutet. 
 

Mötessekreterare: Eva Paulsrud 
 
Justering, se sista 
sidan för digital 
underskrift 

 
Protokoll justeras med digital signatur den 13 september 2021 av: 
Jacob Risberg (MP), ordförande 
Mikael Rye-Danjelsen (KNU), justerare 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

Övriga deltagare 
 
Emma Lundbergh, samhällsbyggnadschef 
Kristofer Kvarnström, gatuchef 
Maria Cassel, t.f. planchef 
Elin Hedström, planhandläggare 
Carin von Köhler, kommunekolog 
Robert Fåhraeus, samhällsbyggnadskoordinator 
Edvin Johansson, förvaltningsekonom 
Liza Larsén Ogden, verksamhetscontroller 
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§ 66 

Justering 
 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Protokollet justeras den 13 september 2021 av ordföranden och Mikael Rye-Danjelsen 
(KNU). 
 
§ 67 

Godkännande av dagordning 

Samhällutvecklingsnämndens beslut 
Dagordningen godkänns med tillägg av informationsärende ”Allmänhetens deltagande i 
samhällsutvecklingsnämndens sammanträden”. 
 
§ 68 
 

Anmälan av delegationsbeslut  
 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
 
Följande delegationsbeslut är anmälda till nämnden: 
a) Bostadsanpassningsbidrag juni-juli 2021 
b) Delegationsbeslut, plankostnadsavtal 
c) Delegationsbeslut, tilldelningsbeslut 
 
 
§ 69 

Information om framtagande av ny plantaxa 
Elin Hedström, planhandläggare, informerar. 
 
§ 70 

Information inför avslutande av planarbete Målsta 2:38 
Elin Hedström, planhandläggare, informerar. 
 



 
 

 
  Samhällsutvecklingsnämnden 

 
PROTOKOLL 4 (14)  
Sammanträdesdatum  
2021-09-06  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§71 

Information om planerade verksamhetsområden 
Elin Hedström, planhandläggare, informerar. 
 
§ 72 
Information om Birgittakyrkan, Särsta 58:1 m.fl. 
Maria Cassel, t.f. planchef, informerar. 
 
 
§ 73 

Information om bildande av naturreservat Ängbyskogen och Kölängsskogen 
Carin von Köhler, kommunekolog, informerar. 
 
§ 74 

Information om arbete med verksamhetsområden för vatten- och avlopp 
Kristofer Kvarnström, gatuchef, informerar. 
 
§ 75 

Information om revidering av VA-plan 
Robert Fåhraeus, samhällsbyggnadskoordinator, informerar. 
 
§ 76 

Information om Gredelbyleden 
Kristofer Kvarnström, gatuchef, informerar. 
 
§ 77 

Information om planbesked och planprioriteringar 
Maria Cassel, t.f. planchef, informerar. 
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§ 78   Dnr: SUN-2021/189 
 

Hemställan om inrättande av verksamhetsområde VO Centrala Ängby och Östra 
gärdet 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Samhällsutvecklingsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
Fastställ verksamhetsområde ”VO Centrala Ängby och Östra gärdet” för dricksvatten, 
spillvatten, dagvatten-gata samt dagvatten-fastighet enligt bilaga 3.  
Verksamhetsområdet ska gälla från och med 2021-10-01.  

Sammanfattning av ärendet 
Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän 
vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av 
verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom 
verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; vatten, 
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet. 
Detta ärende rör verksamhetsområde för samtliga vattentjänster. 
För att fastställa fastighetens rätt till kommunalt vatten och avlopp och Roslagsvattens rätt att 
ta ut de avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver Knivsta kommun utöka sitt 
verksamhetsområde för fastigheterna inom detaljplaneområde Centrala Ängby och Östra 
Gärdet i och med att den allmänna anläggningen för vatten och avlopp byggs ut eller har 
byggts ut till fastigheterna. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-06-14 
Bilaga 1, Knivstavattens protokoll från 2021-03-16 
Bilaga 2, Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för Centrala Ängby och Östra gärdet 
Bilaga 3, Missiv verksamhetsområde Centrala Ängby och Östra gärdet. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Knivstavatten 
Kommunstyrelsen 
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§ 79   Dnr: SUN-2021/191 
 

Hemställan om inrättande av verksamhetsområde VO Ängby 2:8 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Samhällsutvecklingsnämndens förslag till Kommunfullmäktige: 
Fastställ verksamhetsområde ”VO Ängby 2:8” för dricksvatten, spillvatten, dagvatten-gata 
samt dagvatten-fastighet enligt bilaga 3.  
Verksamhetsområdet ska gälla från och med 2021-10-01.  

Sammanfattning av ärendet 
Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän 
vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av 
verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom 
verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; vatten, 
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet. 
Detta ärende rör verksamhetsområde för samtliga vattentjänster. 
För att fastställa fastighetens rätt till kommunalt vatten och avlopp och Roslagsvattens rätt att 
ta ut de avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver Knivsta kommun utöka sitt 
verksamhetsområde för fastigheten Ängby 2:8 i och med att den allmänna anläggningen för 
vatten och avlopp byggs ut till fastigheten. 
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-07-13 
Bilaga 1, Knivstavattens protokoll från 2021-03-16 
Bilaga 2, Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för Ängby 2:8 
Bilaga 3, Missiv verksamhetsområde Ängby 2:8 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Knivstavatten 
Kommunstyrelsen 
 
  



 
 

 
  Samhällsutvecklingsnämnden 

 
PROTOKOLL 7 (14)  
Sammanträdesdatum  
2021-09-06  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 80   Dnr: SUN-2021/192 
 

Hemställan om inrättande av verksamhetsområde VO Gredelby 1:148 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Samhällsutvecklingsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
Fastställ verksamhetsområde ”VO Gredelby 1:148” för dricksvatten, spillvatten, 
dagvatten-gata samt dagvatten-fastighet enligt bilaga 3.  
Verksamhetsområdet ska gälla från och med 2021-10-01.  

Sammanfattning av ärendet 
Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän 
vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av 
verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom 
verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; vatten, 
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet. 
Detta ärende rör verksamhetsområde för vatten och spillvatten. 
För att fastställa fastighetens rätt till kommunalt vatten och avlopp och Roslagsvattens rätt att 
ta ut de avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver Knivsta kommun utöka sitt 
verksamhetsområde för fastigheten Gredelby 1:148, för förskola intill Boängsåsen, i 
samband med att den allmänna anläggningen för vatten och avlopp byggs ut. 
 

Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-07-13 
Bilaga 1, Knivstavattens protokoll från 2021-03-16 
Bilaga 2, Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för Gredelby 1:148 
Bilaga 3, Missiv verksamhetsområde Gredelby 1:148 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Knivstavatten 
Kommunstyrelsen 
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§ 81   Dnr: SUN-2021/300 
 

Granskning av ny översiktsplan för Sollentuna kommun  

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Samhällsutvecklingsnämnden avstår från att yttra sig. 
Sammanfattning 
Knivsta kommun har tidigare avlämnat yttrande i samrådet för Sollentunas nya översiktsplan. 
Sollentuna kommun meddelar i samrådsredogörelsen att de har noterat yttrandet men att det 
inte har föranlett någon justering i granskningsförslaget. Planenheten instämmer i den 
bedömningen och inga övriga synpunkter finns att anföra på förslaget till ny översiktsplan. 
Förslaget är därför att samhällsutvecklingsnämnden avstår från att yttra sig. 
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-08-16 
Förslag till Sollentuna kommun översiktsplan 2040 
Maria Cassel, t.f. planchef, föredrar ärendet. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Sollentuna kommun 
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§ 82   Dnr: SUN-2021/307 
 

Omfördelning av investeringsmedel till avfallsverksamheten för asfaltering av 
återvinningscentralen 
 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Samhällutvecklingsnämnden omfördelar 600 tkr för investeringsprojekt Boängsvägen till 
investeringsprojektet Återvinningscentral löpande ospecificerat. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Återvinningscentralens verksamhetsområde har under sommaren 2021 utökats genom att en 
större yta har stängslats in. Det nya området har behov av att asfalteras för att kunna nyttjas 
fullt ut. En utökad investeringsram för projektet på 600 tkr medför att projektet kan slutföras  
under 2021 och inte under 2022 som har varit planen. Ökade ytor medför möjligheten att 
flera fraktioner kan återvinnas. Att utöka kretsloppsparkens verksamhetsområde medför att 
behovet för en ny anläggning kan flyttas framåt i tiden. 
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-06-24 
 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Redovisningsenheten 
Förvaltningsekonom 
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§ 83   Dnr: SUN-2021/351 
 

Samhällsutvecklingsnämndens sammanträdestider 2022  

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Samhällslutvecklingsnämnden sammanträder år 2022 på måndagar kl. 13.00 den 31 
januari, 14 mars, 2 maj, 13 juni, 5 september, 3 oktober, 7 november och 5 
december. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har beslutat om sammanträdestider för 2022, 
varefter övriga nämnder fattar beslut om sina. Förslaget till sammanträdesplanering har 
anpassats efter kommunens ekonomiska årsplanering och hänsyn har tagits till helgdagar 
och skollov. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-08-18 
Sammanträdestider 2022 
 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 84   Dnr: SUN-2021/100 
 

Namnsättning för sporthall, Alsike  

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Samhällsutvecklingsnämnden beslutar att godkänna namnsättningsgruppens förslag 
på följande namn, se kartbilaga: 
Adolfsbergshallen – sporthall 
 

Sammanfattning av ärendet 
Namnsättningsgruppen har under 26 februari till 26 mars haft förslaget ute på samråd med 
följande namnförslag: 
För sporthall – Adolfsbergshallen.  Kontext till Adolfsbergsskolan så elever och lärare känner 
samhörighet till arbetsplats  
 
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-08-11 
Kartbilaga 
 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Namnsättningshandläggaren 
Kart- och GIS-enheten 
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§ 85   Dnr: SUN-2021/4 
 

Ekonomisk uppföljning per juli för SUN 2021 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen för 

samhällsutvecklingsnämnden per juli månad 2021. 
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom. 

Sammanfattning av ärendet 
Helårsprognosen per juli för samhällsutvecklingsnämnden är en förbättring på 350 tkr jämfört 
med prognosen per maj och visar ett överskott på 1 950 tkr. Ökade intäkter för 
vindkraftverket medför att verksamhetens underskott förväntas minska med 350 tkr och 
uppgå till 900 tkr. Utöver vindkraftverket prognostiseras verksamheterna trafikövervakning 
och parkeringsavgifter samt avfallsverksamheten med underskott. Gator och vägar 
prognostiseras med ett överskott på 6 325 tkr till följd av ökade exploateringsersättningar. 
Investeringsutgiften per juli uppgår till 26 847 tkr och för hela 2021 väntas 
investeringsutgiften uppgå till 81 000 tkr.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-08-27 
Nettokostnadsuppställning per juli 2021-08-27 
Investeringsuppföljning per juli 2021-08-27 
 
Edvin Johansson, förvaltningsekonom, föredrar ärendet. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 
Kommunstyrelsen 
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§ 86   Dnr: SUN-2021/204 
 

Uppföljning av internkontrollområde "Medborgardialog utifrån rådande läge covid-19" 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden tar emot och godkänner rapporten för 

internkontrollområdet medborgardialog utifrån rådande läge covid-19.  
2. Samhällsutvecklingsnämnden bedömer att utförd kontroll av internkontrollområde 

medborgardialog utifrån rådande läge covid -19 från 2021 års internkontrollplan i 
tillräckligt hög grad har utrett omständigheterna inom aktuellt kontrollområde. 

Sammanfattning av ärendet 
Uppföljningen visar att dialogen mellan kommunen och dess invånare under rådande läge 
covid-19 är tillräcklig under 2021 även fast nämndens ordinarie former för medborgardialog 
inte går att genomföra. Nämnden har anpassat sina metoder för medborgardialog och nyttjar 
olika digitala kanaler för att nå ut och kommunicera med sina medborgare. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-08-05 
Uppföljning av internkontrollområde medborgardialog utifrån rådande läge covid -19 
Liza Larsén Ogden, verksamhetscontroller, föredrar ärendet. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 
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§ 87 
 

Informationsärende om allmänhetens deltagande vid samhällsutvecklingsnämndens 
sammanträden 
 
Mikael Rye-Danjelsen (KNU) ställer fråga om hur allmänheten ska beredas möjlighet att 
delta under de punkter som är öppna enligt arbetsordningen . Samhällsutvecklingens 
sammanträden har varit helt slutna under pandemin. 
Förvaltningen återkommer med svar på frågan.  
 

 
 

 
 
 


