
 
 

 

  PROTOKOLL 1 (8)  

Sammanträdesdatum  

2021-10-04  

 

 

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för protokoll Kommunhuset, 
Centralvägen 
18, Knivsta 

Sista datum för överklagan  

2021-11-02 

 

Datum när anslaget sätts 
upp 

2021-10-12 Datum när anslaget tas ner 

2021-11-03 

 

 

Sammanträde med samhällsutvecklingsnämnden  §§ 89-101 

Tid: Måndag den 4 oktober 2021, kl. 13:00-17:45 

Plats: Jacob Risberg (MP), Harriet Swanberg (S) samt mötessekreterare 

deltog från sal Kvallsta, Knivsta kommunhus Övriga 

förtroendevalda och tjänstepersoner deltog på distans.  

Beslutande: Jacob Risberg (MP), ordförande 

Harriet Swanberg (S), första vice ordförande 

Mikael Rye-Danjelsen (KNU), 2:e vice ordförande 

Leif Eriksson (C) 

Oscar Hahne (KD) 

Thor Övrelid (M) 

Johan Helenius (SD) 

Gunnar Gidlund (KD) 

Martin Sjödin (S) 

Ersättare: Torkel Ekman (L) 

Peter Brymér (KNU) 

Ellie Uggla (M) 

Karolin Björklund (S) 

Anna Svensson (V) 

 

Övriga deltagare: 

 

 

 

 

 

Mötessekreterare: 

Maria Cassel, t.f. planchef 

Tomas Colm, avfallschef 

Kristofer Kvarnström, gatuchef 

Robert Fåhraeus, samhällsbyggnadskoordinator 

Carin von Köhler, kommunekolog 

Edvin Johansson, förvaltningsekonom 

Eva Paulsrud, nämndsekreterare 

Justering, se sista 

sidan för digital 

underskrift 

Protokollet justeras med digital signatur den 11 oktober 2021 av: 

Jacob Risberg (MP), ordförande 

Mikael Rye-Danjelsen (KNU), justerare 
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§ 89 

Justering 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Protokollet justeras den 11 oktober 2021 av ordföranden och Mikael Rye-Danjelsen (KNU). 

 

 

§ 90 

Godkännande av dagordning 

Samhällutvecklingsnämndens beslut 
Dagordningen godkänns. Ärendet ”Knivsta kommuns svar i myndighetsdialog med Svenska 
Kraftnät” beslutas med omedelbar justering och får ett separat protokoll”. 

 

 

§ 91 

Anmälan av delegationsbeslut 

Samhällutvecklingsnämndens beslut 
 

Följande delegationsbeslut är anmälda till nämnden: 

Bostadsanpassningsbidrag augusti-december 2021 
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Klicka eller tryck här för att ange text. 

Informationsärenden 
 

§ 92 

Information om stadsutvecklingsstrategi 2035 för västra Knivsta och Alsike 
Pelle Mikaelsson, projektledare mark och exploatering, och Joakim Lindmarker, arkitekt 
Urban Minds, informerar. 

 

 

§ 93 

Information om planuppdrag på del av Särsta 3:1-LSS gruppboende 
 

Jessica Öhrn, planhandläggare, och Maria Cassel, t.f. planchef, informerar. 

 

 

§ 94 

Information om planprioritering  
 

Maria Cassel, t.f. planchef, informerar. 

 

§ 95 

Information om ny plantaxa 
 

Maria Cassel, t.f. planchef, informerar. 

 

 

§ 96 

Information om Södra Ar etapp 1 
 

Maria Cassel, t.f. planchef, informerar. 
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§ 97 

Information om skyfallshantering 
 

Carin von Köhler, kommunekolog, och Maria Cassel, t.f. planchef, informerar. 

 

 

§ 98 

Information om Kölängens naturreservat 
 

Carin von Köhler, kommunekolog, informerar. 
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Beslutsärenden 
 

§ 99   Dnr: SUN-2021/281 
 

Överklagande av detaljplan för Alsike Nord etapp 2A  

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Samhällsutvecklingsnämnden överklagar inte mark- och miljödomstolens beslut att upphäva 
antagandebeslutet för Alsike Nord etapp 2A. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Mark- och miljödomstolens beslut kan överklagas till mark- och mijööverdomstolen inom tre 
veckor från domens datum. Bedömningen är att kommunen behöver se över dragningen av 
infartsvägen från Björkkällevägen för att antingen tydligare motivera beslutet eller hitta en 
alternativ lösning. 

 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-09-20 
Dom från Mark- och miljödomstolen 2021-09-10 

Maria Cassel, t.f. planchef, föredrar ärendet. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Planenheten 
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§ 100   Dnr: SUN-2021/386 
 

Bildande av naturreservatet Ängbyskogen 
 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 

 
Samhällsutvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 
att Knivsta kommun med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken förklarar det område som utmärkts i 
beslutshandlingens beslutskarta som naturreservat,  
 
att naturreservatets namn ska vara Ängbyskogen,  
 
att Knivsta kommun med stöd av 7 kap. 5 § miljöbalken meddelar inskränkningar i rätten att 
använda mark- och vattenområden som behövs för att uppnå syftet med reservatet som 
framgår av beslutshandlingens reservatföreskrifter, del A,  
 
att Knivsta kommun med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken förpliktigar ägare och innehavare av 
särskild rätt till fastighet att tåla intrång som behövs för att tillgodose syftet med reservatet, 
som framgår av beslutshandlingens reservatföreskrifter, del B,  
 
att Knivsta kommun med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken meddelar ordningsföreskrifter om 
vad allmänheten har att iaktta inom reservatsområdet, som framgår av beslutshandlingens 
reservatföreskrifter, del C,  
 
att Knivsta kommun med stöd av 3 § i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. fastställer skötselplanen för naturreservatet Ängbyskogen, 

 
att beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars 
rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom reservatområdet. 

Reservation 
Oscar Hahne och Gunnar Gidlund, båda (KD), reserverar sig mot beslutet.  

(Protokollsbilaga 1.) 

Protokollsanteckning 
Thor Övrelid (M) lämnar en protokollsanteckning lydande  ”Vi vill se en mer detaljerad plan 
för hur man hanterar marken som ligger dikt an tomtgräns innan vi fattar ett oåterkalleligt 
beslut om naturreservat.” 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Om 
återremissyrkandet faller ställs förslaget till bifall mot beslut om avslag. Ordföranden finner 
att ärendet ska avgöras idag. Omröstning begärs. 



 
 

 

  Samhällsutvecklingsnämnden 
 

PROTOKOLL 7 (8)  

Sammanträdesdatum  

2021-10-04  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
Omröstning 
De ledamöter som vill att ärendet ska avgöras idag röstar JA. 
De ledamöter som vill återremittera ärendet röstar NEJ. 
 
Jacob Risberg (MP), Harriet Swanberg (S), Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Leif Eriksson (C) 
och Martin Sjödin (S) röstar JA. 
Oscar Hahne (KD), Thor Övrelid (M), Johan Helenius (SD) och Gunnar Gidlund (KD)  
röstar NEJ. 
 
Med 5 JA-röster mot 4 NEJ-röster beslutar samhällsutvecklingsnämnden att ärendet ska 
avgöras idag. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall mot avslag på förvaltningens förslag och 
finner att nämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag.  
 
Yrkande 
Harriet Swanberg (S) och Jacob Risberg (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Johan 
Hellenius (SD) och Thor Övrelid (M) yrkar på återremiss. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen beslutar att bilda ett kommunalt naturreservat av Ängbyskogen i 
överensstämmelse med de föreskrifter och geografisk utbredning som ligger till grund för 
beslutet. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021/386 

Beslutshandling bildande av naturreservat Ängbyskogen 2021-09-27, med bilagor. 

 

Carin von Köhler, kommunekolog, föredrar ärendet. 

 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Park- och naturenheten 
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§ 101   Dnr: SUN-2021/5 
 

Verksamhetsberättelser och delårsbokslut för SUN per augusti 2021 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden godkänner verksamhetsberättelse och delårsbokslut 

för samhällsutvecklingsnämndens verksamheter.  

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

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsutvecklingsnämndens budgetavvikelse per sista augusti uppgår till 6,9 miljoner 
kronor och nämndens årsprognos visar på ett överskott på 5,1 miljoner kronor. Detta 
motsvarar en förbättring jämfört med årsprognosen per juli med 3,1 miljoner kronor. 
Verksamhetsberättelse och delårsbokslut, se bilaga.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-09-27 
Rapport Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för samhällsutvecklingsnämnden 
 
Edvin Johansson, förvaltningsekonom, föredrar ärendet. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Revisorerna 
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Reservation 

SUN-2021/386 

Bildande av naturreservatet Ängbyskogen 

Ängbyskogen är e- grönområde som är utpekat i översiktsplanen som e- vik9gt tätortsnära 
grönområde. Skogen ny-jas idag fli9gt av flera förskolor, en skola, e- stort antal 
frilu@slivsorganisa9oner, ry-are, cyklister, barn som bor i området och deras familjer och vandrare. 

A" besluta om naturreservat är e" i princip oåterkalleligt beslut, det kan endast upphävas med 
något som skulle anses vara synnerliga skäl. Med förslaget ?ll beslut så ser vi en inskränkning i 
?llgängligheten för allmänheten a" vara i skogen. ReservatsföreskriAerna åsidosä"er 
allemansrä"en och medför förbud mot en rad olika saker som är ?llåtet idag. Cykling och ridning 
förbjuds överallt utom på utpekade leder. E" barn som plockar med sig en myra hemifrån eller en 
tuss mossa har i princip bru?t mot föreskriAerna och a" bygga en enkel koja kommer krocka mot 
förbud mot markpåverkan.   

Den kommunala administra?onen kommer också öka då den som exempelvis vill grilla utanför 
anvisad plats eller tälta måste ansöka hos kommunen om det. I beslutsunderlaget finns ingen 
kostnadskalkyl utan bara e" konstaterande a" kostnaderna troligtvis kommer öka på sikt. Det tycker 
vi är undermåligt i e" underlag som rör e" oåterkalleligt beslut.  

Vidare hade vi gärna se" a" det skapats en buffertzon mot de privata fas?ghetsägare som gränsar 
direkt mot reservatet om beslutet ändå drivs igenom. Enligt det förslag som lades fram ?ll nämnden 
så tas istället dagens möjlighet a" gallra sly bort och ska framöver ske eAer beslut av kommunen, 
något som kommer a" öka den kommunala administra?onen y"erligare. Vi biföll de"a 
återremissyrkande. Då det föll, yrkande vi på avslag på beslutet.  

Vår uppfa"ning är a" klassningen som tätortsnära grönområde i dagens översiktsplan är ?llräckligt 
och a" skogen tjänar si" syAe väl idag. Vi tycker inte a" stadsplanering behöver ske genom 
bildandet av naturreservat och vill bibehålla dagens ?llgängliga Ängbyskog. 

Gunnar Gidlund (KD) 

Oscar Hahne (KD) 

Protokollsbilaga 1
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