
 
 

 
Samhällsutvecklingsnämnden  PROTOKOLL 1 (6)  

Sammanträdesdatum  
2022-12-05 §§ 115 – 

120  
 

 

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Kommunhuset, 
Centralvägen 18, 
Knivsta 

Sista datum för överklagan 
3 januari 2023  

 

Datum när anslaget sätts 
upp 13 december 2022 

 Datum när anslaget tas ner 4 januari 2023 

 

Sammanträde med samhällsutvecklingsnämnden 
 
Tid: Måndag den 5 november 2022, kl. 13:45-16:45 
Plats: Sal Kvallsta, Knivsta kommunhus, samt digitalt. 
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) 
Göran Nilsson (M) 
 

Ersättare: Torkel Ekman (L), lämnade mötet under § 120 
Peter Brymér (KNU) 
Anna Svensson (V) 
 

Övriga deltagare: Maria Cassel, planchef 
Åsa Eriksson, kommunikatör 
Alexander Jonsson, gatuchef 
Carin von Köhler, vikarierande park- och naturchef 
Jenny Rydåker, samhällsbyggnadschef 
Hedvig Säll, vikarierande kommunekolog, till och med § 118 d 
Gösta Bergman, planhandläggare, till och med § 118 d 
Karin Reuterdahl, verksamhetscontroller, § 119 
Geli Lytter, verksamhetscontroller, § 119 
Leif Östlind, interim avfallschef, deltog digitalt, § 120 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
  

 
Matilda Hübinette, gruppledare KNU, till och med § 118 d 
Ivan Krezić (KNU), tillträdande ledamot av nämnden 
Claes Litsner (S), tillträdande ledamot av nämnden 
Peter Bergkvist (MP), tillträdande ledamot av nämnden 
 
 

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

Protokollet justeras med digital signatur den 12 december av 
ordförande Harriet Swanberg (S) och Mikael Rye-Danjelsen (KNU). 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 115 
 

Justering 
 
Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Protokollet justeras den 12 december av ordföranden och Mikael Rye-Danjelsen (KNU). 
 

 
§ 116 
 

Godkännande av dagordning 
 
Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
 
Samhällsutvecklingsnämnden godkänner dagordningen.  
 

 
§ 117 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Följande beslut är anmälda till nämnden: 

a) Bostadsanpassningsbidrag oktober 
b) Delegationsbeslut Public 360, 2022-10-31 till och med 2022-11-27  
c) Ordförandebeslut LONA-bidrag  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 118 
 
Informationsärenden 
 
a) Lägesrapport från gatuenheten  

Alexander Jonsson, gatuchef, informerade.  
 
b) Uppföljning av ledamotsinitiativet om solpaneler  

Maria Cassel, planchef, informerade.  
Claes Litsner, i egenskap av ordförande i bygg- och miljönämnden fick uttala sig. 
 
c) Lägesrapport om översiktsplanen  

Gösta Bergman, översiktsplanerare, informerade.  
 
d) Information om kommande planuppdrag och om planprioritering 2022  

Maria Cassel, planchef, informerade.  
 
e) Information om detaljplan Fornåsa  
Maria Cassel, planchef, informerade.  
 
f) Information om detaljplan Lötängen  
Maria Cassel, planchef, informerade.  
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§ 119  dnr: SUN-2022/456 
 
Uppföljning av samhällsutvecklingsnämndens interna kontrollplan 2022 
 
Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
 
1. Samhällsutvecklingsnämnden godkänner rapporterna 
a. Uppföljning av Samhällsutvecklingsnämndens intern kontrollplan 2022 
kontrollområde Detaljplaner 
b. Uppföljning av Samhällsutvecklingsnämndens intern kontrollplan 2022 
kommunövergripande kontrollområden 
2. Samhällsutvecklingsnämnden uppdrar till samhällsbyggnadskontoret att åtgärda de 
åtgärdspunkter som identifierats i rapporterna ovan. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden läser upp utskickat förslag och frågar om samhällsutvecklingsnämnden kan 
besluta i enlighet med detsamma. Samhällsutvecklingsnämnden bifaller utskickat förslag.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen 6 kapitlet 6 § ska nämnderna se till att verksamheten bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan 
författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
Nämnden har för 2022 antagit en intern kontrollplan som utifrån ett antal kontrollområden 
anger risker som ska kontrolleras och återkopplas till nämnden. Nämnden ansvarar för att vidta 
åtgärder utifrån identifierade brister och för att ständigt förbättra och utveckla den interna 
verksamheten.  
 
Underlag för beslut 

• Tjänsteutlåtande 2022-11-21 
• Rapport Uppföljning av Samhällsutvecklingsnämndens intern kontrollplan 2022 

kontrollområde Detaljplaner  
• Rapport Uppföljning av Samhällsutvecklingsnämndens intern kontrollplan 2022 

kommunövergripande kontrollområden  

Beslutet ska skickas till 
Akten  
Samhällsbyggnadschef 
Verksamhetscontroller  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 120  dnr: SUN-2022/491 
 
Förslag till renhållningsordning med avfallsplan 
 
Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
 
Samhällsutvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige antar samhällsutvecklingsnämndens förslag till ny avfallsplan. 
2. Avfallsplanen börjar gälla från 1 mars 2023.  
3. Tidigare avfallsplan, antagen 2015-10-20 genom kommunfullmäktiges beslut § 120, 

upphör med detta att sluta gälla.  
4. Redaktionella justeringar i texter avseende förhållanden i Knivsta kommun görs enligt 

diskussion.  
 
Yrkanden 
Mikael Rye-Danjelsen (KNU) yrkar att redaktionella justeringar ska göras enligt diskussion.  
 
Propositionsordning 
Ordföranden läser upp förslaget tillsammans med Mikael Rye-Danjelsens yrkande och frågar 
om samhällsutvecklingsnämnden kan besluta i enlighet med det. 
Samhällsutvecklingsnämnden bifaller utskickat förslag med redaktionella justeringar.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Föreliggande förslag till ny avfallsplan har tagits fram i samverkan med Sigtuna, Håbo, 
Knivsta och Upplands-Bro kommuner. Förslaget har varit utställt för samråd med 
fastighetsägare, berörda myndigheter, organisationer och allmänheten. Inkomna synpunkter 
och hantering av synpunkterna redovisas i bilaga 1, samrådsredogörelse.  
 
Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-09 
Förslag till ny avfallsplan 2023-2030 
Bilaga 1 – 7 till avfallsplanen 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
KS 
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