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ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Kommunhuset, 
Centralvägen 18, 
Knivsta 

Sista datum för överklagan 2022-12-06 Förvaringsplats för 
protokoll 

Datum när anslaget sätts 
upp 2022-11-15

Datum när anslaget tas ner 2022-12-07 

Sammanträde med Samhällsutvecklingsnämnden 

Tid: 
Plats: 
Beslutande: 

Måndag den 7 november 2022, kl. 13:00-13:45  
Sal Kvallsta, Knivsta kommunhus, samt digitalt. 
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) 
Johan Helenius (SD) 
Gunnar Gidlund (KD) 
Martin Sjödin (S) 
Göran Nilsson (M) 

Ersättare: Torkel Ekman (L) 
Peter Brymér (KNU) 
Anna Svensson (V) 

Övriga deltagare: Maria Cassel, planchef, deltog digitalt.  
Jenny Rydåker, samhällsbyggnadschef 
Leif Östlind, interim avfallschef deltog digitalt. 

Mötessekreterare Sigrid Erwall, nämndsekreterare 
Justering, se sista 
sida för digital 
underskrift: 

Protokollet justeras med digital signatur den 14 november av 
ordförande Harriet Swanberg (S) och Mikael Rye-Danjelsen (KNU). 



Samhällsutvecklingsnämnden 
PROTOKOLL 2 (5) 
Sammanträdesdatum 
2022-11-07 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 109

Justering 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Protokollet justeras den 14 november av ordföranden och Mikael Rye-Danjelsen (KNU). 

§ 110

Godkännande av dagordning 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Informationsärendena utgår. Ny punkt 9 läggs till, ledamotsinitiativ från Torkel Ekman (L) 
och Leif Eriksson (C) om utredning av tillstånd för solceller. I övrigt godkänns dagordningen.  

§ 111

Anmälan av delegationsbeslut 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Följande beslut är anmälda till nämnden: 
a) Bostadsanpassningsbidrag september
b) Delegationsbeslut Public 360, 2022-09-26 till och med 2022-10-30
c) Delegationsbeslut- Tilldela direktupphandling SUN-2022/368-9
d) Genomföra, godkänna och publicera avrop SUN-2022/368-1



Samhällsutvecklingsnämnden 
PROTOKOLL 3 (5) 
Sammanträdesdatum 
2022-11-07 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 112 Dnr: SUN-2022/437 

Textrevidering i avfallstaxa 2023 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 

Samhällsutvecklingsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

1. att anta föreslagen ändring i texten i avfallstaxa för hushållsavfall.
2. att anta den nya taxan från och med 2023-01-01.

Propositionsordning 
Ordförande ställde utskickat förslag mot avslag. Utskickat förslag vann bifall. 

Sammanfattning  
Justeringen av avfallstaxan består endast av ändringar av text, och inte av ekonomisk art. 

Jenny Rydåker, samhällsbyggnadschef, och Leif Östlind, interim avfallschef, informerade. 

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande 2022-10-04 
Avfallstaxa 2023 



Samhällsutvecklingsnämnden 
PROTOKOLL 4 (5) 
Sammanträdesdatum 
2022-11-07 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 113 Dnr: SUN-2022/454 

Ansökan om LOVA-bidrag för framtagande av lokalt åtgärdsprogram (LÅP) för 
Valloxen och Lövstaån  

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 

Samhällsutvecklingsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att söka LOVA-bidrag i syfte att 
möjliggöra att ta fram lokala åtgärdsprogram för Valloxen och Lövstaån. 

Yrkande 
Mikael Rye-Danjelsen yrkar att beslutsmeningen ska vara: Samhällsutvecklingsnämnden ger 
förvaltningen i uppdrag att söka LOVA-bidrag i syfte att möjliggöra att ta fram lokala 
åtgärdsprogram för Valloxen och Lövstaån. 

Propositionsordning 
Ordförande ställde utskickat förslag mot Mikael Rye-Danjelsens förslag. Mikael Rye-
Danjelsens förslag vann bifall.  

Sammanfattning av ärendet 
Lokalt åtgärdsprogram för Valloxen och Lövstaån ska fungera som ett underlag i den fysiska 
planeringen samt för att vidta åtgärder för att berörda vattenförekomster ska uppnå god 
status i enlighet med vattenförvaltningen. Samhällsbyggnadskontoret avser att söka LOVA-
bidrag för att ta fram lokalt åtgärdsprogram (LÅP) för Valloxen och Lövstaån. De totala 
kostnaderna för projektet uppskattas uppgå till omkring 800 000 kr, varav bidraget finansierar 
upp till 80 procent av kostnaderna. Projektet planeras pågå under två år (2023-2024).  

Maria Cassel, planchef, informerade. 

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande, 2022-10-25 

Beslutet ska skickas till 
Akten 



Samhällsutvecklingsnämnden 
PROTOKOLL 5 (5) 
Sammanträdesdatum 
2022-11-07 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 114

Ledamotsinitiativ från Torkel Ekman (L) och Leif Eriksson (C) angående undanröjande av 
hinder för att sätta upp solpaneler på hustak. 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 

Samhällsutvecklingsnämnden tar emot ledamotsinitiativet. 

Propositionsordning 
Ordförande ställde ledamotsinitiativet mot avslag. Ledamotsinitiativet vann bifall. 

Underlag 
Ledamotsinitiativ, bilaga 1 



Ledamotsinitiativ SUN: 
– angående undanröjande av hinder för att sätta upp solpaneler på hustak

Sverige har förbundit sig att nå vissa miljö- och klimatmål redan 2030. Stigande halter av CO2 
från ffa fossila bränslen (olja, gas och kol) gör att vi alla måste anstränga oss att nå målen och 
bromsa klimatförändringarna.  

I SUN har tidigare under mandatperioden fattats beslut om att arkitektoniska krav på färg på 
tak inte ska utgöra hinder att sätta upp solpaneler. I äldre detaljplaner finns dock sådana 
bestämmelser kvar. Undertecknande ledamöter av SUN anser att detta inte är rimligt och 
yrkar därför att ett arbeta startas för att hitta och ändra sådana kontraproduktiva regler; 
dessa bör ffa finnas i vissa områden med särskilda bestämmelser. Förslagsställarna är 
medvetna om de svårigheter som kan finnas när det gäller att ändra i beslutade detaljplaner 
och föreslår att det även bör prövas att lämna dispenser för dessa klimatförbättrande 
åtgärder antingen generellt, med hänvisning bl a till FNs Agenda 2030 och Sveriges nationella 
mål, eller - om det inte är möjligt, att ge möjlighet till beslut om dispens i varje enskilt fall. 

Förslag till beslut: att uppdra åt förvaltningen att informera nämnden hur vi kan hantera 
föreskrifter i äldre detaljplaner, områdesbestämmelser och liknande vilka förhindrar 
installation av solpaneler i syfte att möjliggöra installation på tak även med svarta paneler. 

Knivsta, 221109 

Torkel Ekman Leif Eriksson 

Liberalerna  Centerpartiet 

Bilaga 1
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