
 

 
 

 
 

 KALLELSE 
 2019-02-12 
  
 
Sammanträde med bygg- och miljönämnden 
 
 
Tid: Tisdag 2019-02-19, kl. 13.00 
 
Plats: Kvallsta plan 3, Knivsta kommunhus, Centralvägen 18, Knivsta. 
 
Handlingar finns att läsa på Knivsta kommuns hemsida. 
 
Förhinder: 
 
Ledamot som är förhindrad att tjänstgöra vid sammanträdet kan e-posta 
meddelande till eva.paulsrud@knivsta.se. 
 
 
Dagordning 
 
1. Upprop 
 
2  Justering  
 
Förslag: ordföranden och justerare senast tisdag 5 mars 2019 
 
3  Godkännande av dagordning 
 
4. Information om månadens innovation gällande förenkling, effektivisering, 

digitalisering eller ändamålsenlighet av verksamheten inom bygg- och 
miljökontoret  

 BMN-2018/70 
 
5.  Information om bygglovsenheten och dess verksamhet 
 
6.  Information om gatuenheten och uppdraget som trafiknämnd 

 
 
 
 
Bygglov 
  
Beslutsärenden 
 
7. Brunnby 5:1 
 BMK 2018-462 
 Förslag till beslut: föreläggande 
 

mailto:eva.paulsrud@knivsta.se


 
 

 
8. Brunnby 5:1 
 BMK 2018-525 
 Förslag till beslut: föreläggande  
 
9. Brunnby 7:1 
 BMK 2018-465 
 Förslag till beslut: föreläggande 
 
10. Brunnby 7:1 
 BMK 2018-528 
 Förslag till beslut: föreläggande 
 
11. Brunnby 11:1 
 BMK 2018-463 
 Förslag till beslut: föreläggande 
 
12. Brunnby 11:1 
 BMK 2018-526 
 Förslag till beslut: föreläggande 
 
13. Ledingehem 12:1 
 BMK 2018-468 
 Förslag till beslut: föreläggande 
 
14. Ledingehem 12:1 
 BMK 2018-529 
 Förslag till beslut: föreläggande  
 
15. Ledingenäs 1:34 
 BMK 2018-469 
 Förslag till beslut: föreläggande 
 
16. Ledingenäs 1:34 
 BMK 2018-530 
 Förslag till beslut: föreläggande 
 
17. Långhundra Allmänning 4:1 
 BMK 2018-464 
 Förslag till beslut: föreläggande 
 
18. Långhundra Allmänning 4:1 
 BMK 2018-527 
 Förslag till beslut: föreläggande 
 
19. Gredelby 4:127 
 BMK 2018-610 
 Förslag till beslut: sanktionsavgift 
     
20. Vrå 1:150 
 BMK 2018-576 
 Förslag till beslut: bevilja 
 



 
 

 
Övrigt 
 
21. Verksamhetsberättelse och årsbokslut för bygg- och miljönämnden tillika 

trafiknämnd 2018 
 BMN-2019/6 
  
 Tjänsteskrivelse 2019-02-06 
 Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2018 
 
 
22. Uppföljning av internkontrollplan för kvalitet för bygg- och 
  Miljönämndens verksamheter 2018 
 BMN-2019/11 
 
 Tjänsteskrivelse 2019-01-09 
 Uppföljning internkontroll 2018 
   
 
 
 
Anmälningsärenden 
 
23. Anmälan av delegationsbeslut 
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Bygg- och miljökontoret 

 
Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18 

Telefon: 018-34 70 00 ● Fax: 018-38 07 12 ● E-post: knivsta@knivsta.se 
www.knivsta.se ● Org. nr. 212 000-3013 

 
  
Handläggare Datum Diarienummer 
Christofer Mattsson 2018-11-09 BMK 2018-000464 
 Rev. 2018-11-29 
 Rev. 2019-01-23 
 

  
 Bygg- och miljönämnden 
  
  
 

Tjänsteskrivelse föreläggande 
 
Fastighetsbeteckning:  Långhundra Allmänning 4:1 
 
Fastighetsägare:  Långhundra Häradsallmänning 
    
   Höglund Östa 270 
   195 93 MÄRSTA 
 
Ärendet avser:  Tillsyn av 2st skyltar   
 
Förslag till beslut  
Bygg och miljönämnden föreslås besluta 

att med stöd av 12§ lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 
skyltning, LGS, förelägga Långhundra Häradsallmänning, organisationsnummer 16814800-
0840, att senast 2019-04-13 vidta rättelse genom att avlägsna ett reklambudskap (Preem) från 
fastigheten.  

att enligt 12§ LGS ska ovanstående föreläggande gälla omedelbart även om beslutet 
överklagas. 

Sammanfattning 
Ärendet gäller skyltar längs E4:an. Anmälan gäller att dessa skyltar saknar giltiga tillstånd 
enligt LGS. Anmälaren menar på att kommunen har den omedelbara tillsynen över skyltarna. 
Länsstyrelsen utfärdar eventuella tillstånd och enligt dem saknas giltiga tillstånd därav 
förelägger kommunen fastighetsägarna att plocka bort skylten gällande Preem. 

Fastställda handlingar 
Situationsplan  
Fotografi skyltar 
Inmätning av skyltar 
 
Yttrande 
Fastighetsägaren har fått chans att yttra sig innan beslut fattas. Inget yttrande har inkommit. 

mailto:knivsta@knivsta.se
http://www.knivsta.se/
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Bygg- och miljökontoret 

 
Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18 

Telefon: 018-34 70 00 ● Fax: 018-38 07 12 ● E-post: knivsta@knivsta.se 
www.knivsta.se ● Org. nr. 212 000-3013 

 

 
Skäl till beslut 
Fastigheten ligger inom ett område som inte omfattas av detaljplan 

Enligt 6 § lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 
Skyltning, LGS, får tavla, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning för reklam, 
propaganda eller liknande ändamål inte finnas varaktigt uppsatt utomhus utan 
tillstånd av regeringen eller statlig eller kommunal myndighet som regeringen 
bestämmer. 
 
Enligt 11 § LGS utövar kommunen den omedelbara tillsynen enligt lagen. 
 
Enligt 12 § LGS får kommunen besluta om de förelägganden och förbud som 
behövs i ett enskilt fall för att denna lag eller föreskrifter meddelade med stöd av 
lagen skall efterlevas. I ett beslut om föreläggande eller förbud får vite sättas ut. Blir 
ett föreläggande eller förbud inte åtlytt får kommunen låta vidta åtgärder på den 
ansvariges bekostnad. Kommunen får bestämma att dess beslut skall gälla 
omedelbart även om det överklagas. Enligt 14 § i samma lag anges att den som med 
uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot 6 eller 9 § eller mot föreskrift som meddelats 
i samband med medgivande enligt 9 § döms till böter. 
 
Enligt uppgift från länsstyrelsen saknas tillstånd för en skylt (Preem). Tillstånd för 
evenemangsskylten (Uppsala) finns sedan 2007. 
 
Enligt 2 § förordningen (1998:929) om gaturenhållning och skyltning får 
länsstyrelsen meddela tillstånd eller medgivande enligt 6, 7 och 9 §§ lagen 
(1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. 
 
Beskrivning  
Ärendet avser eventuella tillstånd för 2st skyltar intill E4:an. Anmälaren menar på att tillstånd 
för dessa saknas och att kommunen har tillsynsansvaret enligt LGS. 

Upplysningar 
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Uppsala län 
men skickas till Knivsta kommun, 741 75 Knivsta. Se bilaga.  

Om föreläggandet inte följs kommer ett nytt beslut om föreläggande att fattas. Ett nytt beslut 
om föreläggande kommer att förenas med vite i enlighet med 12 § LGS. 

Tillstånd för skyltar utanför vägområde söks hos länsstyrelsen.  

Inom 50 meter från vägområde görs en prövning även mot väglagen. 

Detta beslut ska skickas till länsstyrelsen och inskrivningsmyndigheten 

Tillstånd för evenemangsskylten finns sedan 2007. 

 

mailto:knivsta@knivsta.se
http://www.knivsta.se/
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Bygg- och miljökontoret 

 
Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18 

Telefon: 018-34 70 00 ● Fax: 018-38 07 12 ● E-post: knivsta@knivsta.se 
www.knivsta.se ● Org. nr. 212 000-3013 

 

Jessica Fogelberg 
Bygg- & Miljöchef 
Knivsta kommun  

Bilagor  
Bilaga 1- Fastställda handlingar 
Bilaga 2- Hur man överklagar 
 
Beslutet delges med besvärshänvisning och mottagningsbevis 
Fastighetsägare  
 

 
Kopia till övriga 
Länsstyrelsen 
Anmälare 
Akten 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:knivsta@knivsta.se
http://www.knivsta.se/


 
___________________________________________________________________________ 

 
Bygg- och miljökontoret 

 
Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18 

Telefon: 018-34 70 00 ● Fax: 018-38 07 12 ● E-post: knivsta@knivsta.se 
www.knivsta.se ● Org. nr. 212 000-3013 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILAGA TILL BESLUT. 

 BESVÄRSHÄNVISNING 

 

 

 

 

Hur man överklagar Bygg- och miljönämndens beslut  
 
Om du inte är nöjd med Bygg- och miljönämndens beslut kan du överklaga skriftligt till 
Länsstyrelsen i Uppsala län. 
 
Var skickas eller lämnas överklagandet? 
Skrivelsen skickas eller lämnas till Bygg- och miljönämnden. 
 
Postadress: Bygg- och miljönämnden 
 741 75  KNIVSTA 
Besöksadress:  Centralvägen 18   
 
Tid för överklagande 
Nämnden måste ha fått din överklagan inom tre veckor från den dag du tagit del av beslutet. 
Har ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till  
Länsstyrelsen, om inte bygg- och miljönämnden ändrar beslutet på det sätt du har begärt.  
 
Hur man utformar sitt överklagande 
Ange vilket beslut du överklagar genom att hänvisa till ärendets diarienummer och 
fastighetsbeteckning. Ange också varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du 
vill ha. Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning. 
 
Underteckna överklagandet 
Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer dagtid. Om du  
anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.  
 
 

mailto:knivsta@knivsta.se
http://www.knivsta.se/
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Bygg- och miljökontoret 

 
Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18 

Telefon: 018-34 70 00 ● Fax: 018-38 07 12 ● E-post: knivsta@knivsta.se 
www.knivsta.se ● Org. nr. 212 000-3013 

 

Om något är oklart kan du vända dig till bygg- och miljönämnden i Knivsta kommun på  
telefonnummer 018 – 34 70 00. 
 

 

 

 
 

mailto:knivsta@knivsta.se
http://www.knivsta.se/
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Bygg- och miljökontoret 

 
Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18 

Telefon: 018-34 70 00 ● Fax: 018-38 07 12 ● E-post: knivsta@knivsta.se 
www.knivsta.se ● Org. nr. 212 000-3013 

 
  
Handläggare Datum Diarienummer 
Christofer Mattsson 2018-11-12 BMK 2018-000527 
 Rev. 2018-11-29 
 Rev. 2019-01-23 
 

  
 Bygg- och miljönämnden 
  
  
 

Tjänsteskrivelse föreläggande 
 
Fastighetsbeteckning:  Långhundra Allmänning 4:1 
 
Fastighetsägare:  Långhundra Häradsallmänning 
    
   Höglund Östa 270 
   195 93 MÄRSTA 
 
Ärendet avser:  Tillsyn av 2st skyltar   
 
Förslag till beslut  
Bygg och miljönämnden föreslås besluta 

att med stöd av 12§ lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 
skyltning, LGS, förelägga Långhundra Häradsallmänning, organisationsnummer 16814800-
0840, att senast 2019-04-13 vidta rättelse genom att avlägsna ett reklambudskap (Preem) från 
fastigheten.  

att enligt 12§ LGS ska ovanstående föreläggande gälla omedelbart även om beslutet 
överklagas. 

Sammanfattning 
Ärendet gäller skyltar längs E4:an. Anmälan gäller att dessa skyltar och anordningar saknar 
giltiga tillstånd enligt LGS och PBL. Anmälaren menar på att kommunen har den omedelbara 
tillsynen över skyltarna. Länsstyrelsen utfärdar eventuella tillstånd och enligt dem saknas 
giltiga tillstånd därav förelägger kommunen fastighetsägarna att plocka bort skylten gällande 
Preem. 

Fastställda handlingar 
Situationsplan  
Fotografi skyltar 
Inmätning av skyltar 
 
Yttrande 
Fastighetsägaren har fått chans att yttra sig innan beslut fattas. Inget yttrande har inkommit. 

mailto:knivsta@knivsta.se
http://www.knivsta.se/
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Bygg- och miljökontoret 

 
Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18 

Telefon: 018-34 70 00 ● Fax: 018-38 07 12 ● E-post: knivsta@knivsta.se 
www.knivsta.se ● Org. nr. 212 000-3013 

 

 
Skäl till beslut 
Fastigheten ligger inom ett område som inte omfattas av detaljplan 

Enligt 6 § lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 
Skyltning, LGS, får tavla, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning för reklam, 
propaganda eller liknande ändamål inte finnas varaktigt uppsatt utomhus utan 
tillstånd av regeringen eller statlig eller kommunal myndighet som regeringen 
bestämmer. 
 
Enligt 11 § LGS utövar kommunen den omedelbara tillsynen enligt lagen. 
 
Enligt 12 § LGS får kommunen besluta om de förelägganden och förbud som 
behövs i ett enskilt fall för att denna lag eller föreskrifter meddelade med stöd av 
lagen skall efterlevas. I ett beslut om föreläggande eller förbud får vite sättas ut. Blir 
ett föreläggande eller förbud inte åtlytt får kommunen låta vidta åtgärder på den 
ansvariges bekostnad. Kommunen får bestämma att dess beslut skall gälla 
omedelbart även om det överklagas. Enligt 14 § i samma lag anges att den som med 
uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot 6 eller 9 § eller mot föreskrift som meddelats 
i samband med medgivande enligt 9 § döms till böter. 
 
Enligt uppgift från länsstyrelsen saknas tillstånd för en skylt (Preem) Tillstånd för 
evenemangsskylten (Uppsala) finns sedan 2007. 
 
Enligt 2 § förordningen (1998:929) om gaturenhållning och skyltning får 
länsstyrelsen meddela tillstånd eller medgivande enligt 6, 7 och 9 §§ lagen 
(1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. 
 
Beskrivning  
Ärendet avser eventuella tillstånd för 2st skyltar intill E4:an. Anmälaren menar på att tillstånd 
för dessa saknas och att kommunen har tillsynsansvaret enligt LGS. 

Upplysningar 
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Uppsala län 
men skickas till Knivsta kommun, 741 75 Knivsta. Se bilaga.  

Om föreläggandet inte följs kommer ett nytt beslut om föreläggande att fattas. Ett nytt beslut 
om föreläggande kommer att förenas med vite i enlighet med 12 § LGS. 

Tillstånd för skyltar utanför vägområde söks hos länsstyrelsen.  

Inom 50 meter från vägområde görs en prövning även mot väglagen. 

Detta beslut ska skickas till länsstyrelsen och inskrivningsmyndigheten 

Tillstånd för evenemangsskylten finns sedan 2007. 

 

mailto:knivsta@knivsta.se
http://www.knivsta.se/
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Bygg- och miljökontoret 

 
Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18 

Telefon: 018-34 70 00 ● Fax: 018-38 07 12 ● E-post: knivsta@knivsta.se 
www.knivsta.se ● Org. nr. 212 000-3013 

 

Jessica Fogelberg 
Bygg- & Miljöchef 
Knivsta kommun  

Bilagor  
Bilaga 1- Fastställda handlingar 
Bilaga 2- Hur man överklagar 
 
Beslutet delges med besvärshänvisning och mottagningsbevis 
Fastighetsägare  
 

 
Kopia till övriga 
Länsstyrelsen 
Anmälare 
Akten 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:knivsta@knivsta.se
http://www.knivsta.se/
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Bygg- och miljökontoret 

 
Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18 

Telefon: 018-34 70 00 ● Fax: 018-38 07 12 ● E-post: knivsta@knivsta.se 
www.knivsta.se ● Org. nr. 212 000-3013 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILAGA TILL BESLUT. 

 BESVÄRSHÄNVISNING 

 

 

 

 

Hur man överklagar Bygg- och miljönämndens beslut  
 
Om du inte är nöjd med Bygg- och miljönämndens beslut kan du överklaga skriftligt till 
Länsstyrelsen i Uppsala län. 
 
Var skickas eller lämnas överklagandet? 
Skrivelsen skickas eller lämnas till Bygg- och miljönämnden. 
 
Postadress: Bygg- och miljönämnden 
 741 75  KNIVSTA 
Besöksadress:  Centralvägen 18   
 
Tid för överklagande 
Nämnden måste ha fått din överklagan inom tre veckor från den dag du tagit del av beslutet. 
Har ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till  
Länsstyrelsen, om inte bygg- och miljönämnden ändrar beslutet på det sätt du har begärt.  
 
Hur man utformar sitt överklagande 
Ange vilket beslut du överklagar genom att hänvisa till ärendets diarienummer och 
fastighetsbeteckning. Ange också varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du 
vill ha. Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning. 
 
Underteckna överklagandet 
Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer dagtid. Om du  
anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.  
 
 

mailto:knivsta@knivsta.se
http://www.knivsta.se/
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Bygg- och miljökontoret 

 
Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18 

Telefon: 018-34 70 00 ● Fax: 018-38 07 12 ● E-post: knivsta@knivsta.se 
www.knivsta.se ● Org. nr. 212 000-3013 

 

Om något är oklart kan du vända dig till bygg- och miljönämnden i Knivsta kommun på  
telefonnummer 018 – 34 70 00. 
 

 

 

 
 
 

mailto:knivsta@knivsta.se
http://www.knivsta.se/
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Dnr BMK 2018-000610 – Ankom 2019-01-15



Byggsanktionsavgift

Fastighetsbeteckning  Gredelby 4:127

Bilaga nummer  2

Byggnadsnämndens diarienummer  BMK 2018-610

Ärendebeskrivning

Ärende  Påbörjat åtgärd utan startbesked

Vad berör åtgärden?  Lov eller anmälningspliktiga åtgärder som rör en
byggnad

Vilken typ av åtgärd gäller ditt
ärende?

 Nybyggnad

Vilken typ av byggnad berör
åtgärden?

 Komplementbyggnad

Fanns beviljat bygglov eller var
anmälan inlämnad innan åtgärden
påbörjades?

 Nej

Area  11.1

Plan och byggförordning (2011:338) 9 kap. 6 § 2 p

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan och bygglagen (2010:900) påbörja en
sådan nybyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 1 eller 8 § första stycket 2 a, 3 eller 4
plan och bygglagen eller kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2, 9 eller 10 innan
byggnadsnämnden har gett ett startbesked är:
2. för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en annan liten byggnad, 0,25
prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea

Beräkning

Sanktionsarea  0

Aktuellt prisbasbelopp (pbb)  45 500 kr (2018)

Beräkningsgrundande formel  (0,25*pbb)+(0,005*pbb*sanktionsarea)

Beräkning  (0,25*45500)+(0,005*45500*0)

Beräknad sanktionsavgift
 

11 375 kr

Dnr BMK 2018-000610 – Ankom 2019-01-15
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Handläggare: Datum Diarienummer 
Robert Fåhraeus 2019-01-29 BMK 2018-000576 
 

 
 
 Bygg- och miljönämnden 

 
  
 
 

Tjänsteskrivelse bygglov 
 
Fastighetsbeteckning: 
Adress:  

VRÅ 1:150 

Sökande:  Kommunfastigheter i Knivsta AB 
   
 Centralvägen 19E 
 741 40 Knivsta 
Ansökan avser: Bygglov för idrottsanläggning. 
 
 
Förslag till beslut  
Bygg- och miljönämnden föreslås besluta 
 
att bygglov beviljas för idrottsanläggning på fastigheten Vrå 1:150 med stöd av 9 kap. 31§ 
Plan- och bygglagen (PBL) 
 
att kontrollansvarig krävs med stöd av 10 kap. 9§ PBL. 
 
att avgift tas ut enligt nedan. 
 
Sammanfattning 
Ny idrottsanläggning i direkt anslutning till Adolfbergsskolan men utanför planlagt område. 
Idrottsanläggningen är del i en större parkanläggning som uppförs samtidigt i området. 
 
Åtgärden bedöms lämpligt utformad med tanke på planerad verksamhet och kraven på till-
gänglighet. 
 
Motiv 
Bygg- och miljökontoret bedömer att anläggningen är bygglovspliktig med stöd av 6 kap. 1§ 
Plan- och byggförordningen. 
 
Bygg- och miljökontoret finner att åtgärden inte bedöms kräva planläggning enligt 4 kap. 2§ 
PBL. Ett byggnadsverk som förväntas få en betydande inverkan på omgivningen kan kräva att 
området planläggs. Men trots detta kan byggnadsverket prövas i bygglov om varken bygg-
nadsverket eller dess användning kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
 
Byggnadsverket i det här fallet utgörs av en idrottsanläggning som i sin fysiska utformning  
till största delen utgörs av ett antal markåtgärder samt enklare konstruktioner i form av trap-
por, ramper, belysningsarmaturer och gradänger. Vidare sker ett visst planteringsarbete.  
Användningen bedöms utifrån ansökan komma att utgöras av främst skolidrott från Adolfs-
bergsskolan och i viss mån av övrig idrottsaktivitet kvällstid och helger. 
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Varken anläggningen i sina enskilda delar eller som helhet bedöms medföra en betydande 
miljöpåverkan. Verksamheten bedöms inte heller utgöra sådan miljöpåverkan utifrån planerad 
användning. 
 
Idrottsplatsen ligger inom ett område som ingår i planarbetet för Alsike nord etapp 2 
9 kap. 28§ Plan- och bygglagen anger att byggnadsnämnden kan besluta att ärendet om lov 
inte ska avgöras förrän planarbetet har avslutats. Om kommunen inte har avslutat planarbetet 
inom två år från det att ansökningen om lov kom in till byggnadsnämnden, ska dock ärendet 
avgöras utan dröjsmål. 
 
Planenheten bedömer inte att planarbetet kommer vara klart inom två år och ser inget hinder 
att lov ges. Bygg- och miljökontoret ser därför inga skäl till att meddela anstånd med beslut 
utan anser att bygglov kan beviljas. 
 
Fastställda handlingar 
3st ritningar: 
2st markplaneringsritningar ............ 2019-01-30 
1st marksektionsritning .................. 2019-01-30 
 
Avgift 
Bygglov m.m. 42 315 kronor  
 
Avgift baserad på ”Anläggningar och anordningar” i taxan. 
Faktura utsänds separat. Avgift tas ut i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
I avgift ingår tekniskt samråd, startbesked, slutsamråd och slutbesked. Ett arbetsplatsbesök  
ingår, om det inte är obehövligt.  
 
Beskrivning  
Ansökan avser idrottsanläggning på fastigheten Vrå 1:150, främst avsedd för skolidrott men 
också för allmänheten. 
Anläggningen förväntas användas även på kvällar och helger. Åtgärden sker i samband med 
anläggande av en ny park i området (en åtgärd som inte är bygglovspliktig) 
 
Den del av fastigheten som anläggningen utgör kommer framöver att tillhöra Vrå 1:801 (skol-
tomten) Fastighetsreglering pågår. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig har byggherren 
anmält:  
 
Per Liljestrand 
Klintvägen 49 
756 55 Uppsala 
 
Den kontrollansvarige är certifierad, RISE, komplicerad art, SC1538-12. 
 
Yttranden 
Ärendet har varit utsänt till berörda grannar, vilka getts möjlighet att lämna synpunkter på 
ansökan. Inga synpunkter har inkommit med anledning av föreslagen åtgärd. 
 
Upplysningar 
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Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägare.  
 
Observera att sedan 1 juli 2018 får åtgärden inte påbörjas förrän fyra veckor efter att lovbeslu-
tet har kungjorts i Post- och inrikes Tidningar enligt 9 kap. 42 a § PBL. Detta gäller även om 
startbesked har meddelats.  
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 
kap. 3 § PBL). Bygg- och miljönämndens beslut om startbeskedet upphör att gälla den dag då 
beslut om lov upphör att gälla. 
 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Handläggande byggnadsinspektör kommer kontakta er 
för tidsbokning. 
 
Innan anläggningen får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.  
 
Lovet upphör att gälla, om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och av-
slutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. (enligt 9 kap. 43 § PBL). 
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Uppsala län 
men skickas till Knivsta kommun, 741 75 Knivsta. Se bilaga. Innan lovet vunnit laga kraft 
sker påbörjade åtgärder på egen risk.  
 
 
Jessica Fogelberg 
Bygg- och Miljöchef 
Knivsta kommun 
  
Bilagor  
Bilaga 1 - Fastställda handlingar  
Bilaga 2 - Hur man överklagar  
 
Kungörelse 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. 
https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do 
 
Underrättelse om beslutet per brev 
Berörda sakägare underrättas enligt sändlista  
 
Kopia till övriga 
Sökande 
Kontrollansvarig 
Akten 
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BILAGA TILL BESLUT. 
 BESVÄRSHÄNVISNING 
 
 
 
 
Hur man överklagar bygg- och miljönämndens beslut  
 
Om du inte är nöjd med bygg- och miljönämndens beslut kan du överklaga skriftligt till Läns-
styrelsen i Uppsala län. 
 
Var skickas eller lämnas överklagandet? 
Skrivelsen skickas eller lämnas till bygg- och miljönämnden. 
 
Postadress: Bygg- och miljönämnden 
 741 75  KNIVSTA 
Besöksadress:  Centralvägen 18   
 
Tid för överklagande 
Nämnden måste ha fått din överklagan inom tre veckor från den dag du tagit del av beslutet. 
Har ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till  
Länsstyrelsen, om inte bygg- och miljönämnden ändrar beslutet på det sätt du har begärt.  
 
Hur man utformar sitt överklagande 
Ange vilket beslut du överklagar genom att hänvisa till ärendets diarienummer och fastighets-
beteckning. Ange också varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha. 
Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning. 
 
Underteckna överklagandet 
Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer dagtid. Om du  
anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.  
 
 
Om något är oklart kan du vända dig till bygg- och miljönämnden i Knivsta kommun på  
telefonnummer 018 – 34 70 00. 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Edvin Johansson Datum BMN-2019/6 
Förvaltningsekonom 2019-02-06   
 
 
 

  Bygg- och miljönämnden  
 
 

Verksamhetsberättelse och årsbokslut för bygg- och miljönämnden 
tillika trafiknämnd 2018 
BMN-2019/6 

Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar  
att godkänna verksamhetsberättelse och årsbokslut för bygg- och miljönämnden tillika 
trafiknämnd, samt  
att anmäla beslutet till kommunstyrelse, kommunfullmäktige och revisorer för kännedom. 
 

Sammanfattning  
Bygg- och miljönämnden tillika trafiknämnd uppvisar ett resultat på -1 921 tkr 2018. 
Verksamhetsberättelse och årsbokslut, se bilaga.  

Bakgrund 
Nämnden är ålagd att redovisa årsbokslut per december månad.  
 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Bygg- och miljönämnden bidrar till kommunens totala underskott 2018. Den främsta 
anledningen till underskottet beror på negativt avvikande intäkter. Nämndens intäkter har 
minskat med 19 % och kostnaderna har ökat 5,5 % jämfört med förgående år.  
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Jessica Fogelberg   
Bygg- och miljöchef   
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

Alla kommunens invånare påverkas av kommunens ekonomi. Aktuellt ärende redovisar 
dock enbart det ekonomiska utfallet för 2018. 

 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
 
 
 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram 
samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 
 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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1. Bakgrund/inledning 

 
1.1 Övergripande beskrivning av nämndens ansvar 

 
Bygg- och miljönämnden (BMN) ansvarar för enheterna inom området för 
stadsbyggnad (bygglovshantering, kontroll av byggande och tillsyn inom 
byggväsendet, adressättning och kart- och GIS-verksamhet), livsmedelstillsyn, 
miljö- och hälsoskydd samt trafikplaneringen. Primär verksamhet under 
nämnden är Bygg- och miljökontoret med tillhörande Kart- och GISenhet, 
Bygglovenheten samt Miljöenheten.  

 
BMN’s ansvarsområden innefattar myndighetsutövning inom ramen för 
lagstiftning enligt bland annat Plan- och bygglagen (PBL) och Miljöbalken (MB).  
 
1.2 Verksamhetens förutsättningar  
I årsskiftet 2017/2018 började en ny kommunallag att gälla och under våren 
2018 beräknades den nya dataskyddsförordningen (GDPR) träda i kraft. Dessa 
stora lagändringar var några av de övergripande förändringar som fick stor 
effekt på nämndens verksamheter. Det blev ett omfattande arbete med att 
implementera dessa lagstiftningar, framförallt GDPR, i verksamhetens rutiner 
och processer.   

 
Under året planerades även för ett flertal stora systemarbeten. Dessa arbeten 
var högst väsentliga för att nämndens verksamheter fortsatt ska kunna bedriva 
sitt arbete både rättssäkert och effektivt men även för att möjliggöra ett framtida 
arbete med att förenkla för medborgaren. Dessa arbeten beräknades kräva 
stora resurser men de bedömdes vara hanterbara.  

 
2018 var även ett flertal föräldraledigheter inplanerade och dessa bedömdes på 
olika sätt påverka både verksamhetens ekonomi och bemanning.  
 
1.3 Året som gått 
Personal 
Bygg- och miljökontorets verksamheter har varit ett turbulent år sett till personal. 
Ett flertal längre sjukskrivningar har varit aktuella varpå konsultanställningar och 
upphandlingar krävts. Även särskilda insatser för att arbeta med arbetsmiljön 
har satts in. Dessa åtgärder bedöms nödvändiga både för att möjliggöra en 
återgång för sjukskrivna personer samt i syfte att förebygga ytterligare 
sjukskrivningar.  

 
Även vissa förändringar i bemanning av vissa tjänster har gjorts och rekrytering 
av nya medarbetare pågår vid årsskiftet 2018/2019.  

 
Digitalisering 
Kontoret har under året jobbat med digitalisering på olika sätt, mest märkvärt 
har dock de två stora systembytena varit. De nya system som införts under 
2018 är ett nytt verksamhetssystem för miljöenheten som nu möjliggör ett mer 
processtyrt arbete samt ett nytt GIS system. Det nya GIS-systemet Geosecma 
berör samtliga kommunens verksamheter. Tyvärr har den turbulenta 
personalsituationen påverkat tidsplanen för bägge projekten varpå de beräknas 
fortsätta in på 2019. Det nya verksamhetssystemet för miljöenheten beräknas 
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vara fullt ut på plats Q1 2019 och innebär sannolikt en mindre störning av 
ordinarie verksamhet. Det nya GIS systemet har blivit utökad genom nyttjande 
av flertalet optioner varpå införandet har förlängts och det beräknas nu pågå 
under Q1-Q3 2019.  
 
1.4 Framtiden 
Det första kvartalet 2019 kommer primärt fokus ligga på att stabilisera 
personalsituationen genom att fortsätta de påbörjade åtgärderna och möjliggöra 
för sjukskriven personal att återgå i arbete samt fortsatt jobba med 
förebyggande åtgärder..  
 
Kontorets verksamheter behöver även förutsättningar till en stabil 
arbetssituation och ett fokus kommer ligga på att formulera tydlighet kring vad 
som är verksamhetens basuppdrag och hur arbetet med detta kan ske på ett 
effektivt, inspirerande och kvalitativt sätt.  
 
Slutligen kommer digitaliseringsprojekten fortsätta och färdigställas. 
Implementeringen av det nya verksamhetssystemet på miljöenheten ska 
slutföras och verksamhetens arbetssätt behöver anpassas till de nya 
möjligheter som ges av systemet.  
 
Det nya GIS-systemet ska optimeras och de beställda modulerna ska 
installeras samt implementeras i berörda verksamheters arbetssätt. Även ett 
stort arbete med att sprida kunskap kring möjligheterna med GIS och de olika 
modulerna kommer genomföras.  
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2.  Kommunfullmäktiges mål och uppdrag till nämnderna 
 
Mål 1. Kvalitetsmål 
Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av god och hållbar kvalitet med 
invånarna i fokus 
Kvalitetsmålen utgår ifrån kommunens styr- och kvalitetsledningssystem 
 
 
 
Styrning och ledning (verksamhetsstyrning) GRÖN 

 1:1 I kommunens förvaltning och i kontakt med invånarna är 
digitala tjänster norm 
  
 

Resultatindikator Utgångsläge Nuläge Trend 

Antalet e-tjänster i 
kommunens 
verksamheter och 
kvalitativ analys 

Ingen uppgift 

Egen 
undersökning av 
antal e-tjänster 
för respektive 
nämnd under 
2018 

Digitaliseringsarbeten 
i syfte att bland annat 
möjliggöra fler e-
tjänster har 
genomförts under 
året.  

Kommunens 
verksamheter 
kännetecknas av 
ändamålsenlighet, 
innovation och 
förenklade arbetssätt 

Ingen uppgift 

Egen 
undersökning av 
antal förenklingar 
som genomfört i 
verksamheterna 
under 2018 

Varje månad 
presenteras en 
innovation eller 
förenkling av 
arbetssätt 

 
 
Inledning 
Bygg- och miljönämnden arbetar för att införa nya e-tjänster samt för att dess 
verksamheter kännetecknas av ändamålsenlighet, innovation och förenklade arbetssätt 
 
Måluppfyllelse 
Nämnden gör bedömningen att målet uppfylls under året och att trenden de närmaste åren 
kommer bestå. 
 
Nämndens åtgärder och aktiviteter 
Bygg- och miljönämnden arbetar strukturerat med att arbeta ändamålsenligt och finna 
förenklingar i nuvarande arbetssätt. Varje nämnd presenterar kontoret för nämnden en 
innovation eller förenkling av sitt arbetssätt. Via lokalt e-styr arbetas det fram nya e-tjänster 
som kommer att införas.  
Införandet av nytt GIS-system och nytt miljöärendehanteringssystem gör att kontoret kan 
arbeta mycket mer ändamålsenligt och förenklat. 
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Invånarperspektiv  GRÖN 
1:2 Kommunen vitaliserar sitt demokratiarbete så att 
civilsamhället kan engagera sig och bidra till 
samhällsutvecklingen på ett meningsfullt sätt 
 

Resultatindikator Utgångsläge Nuläge Trend 

Invånarnas insyn, påverkan 
och förtroende  

KKIK mätning 2016 
(2017) 

Resultat från 
kommunens kvalitet i 
korthet 2018 

2018 års 
resultat 
har ännu 
inte 
publicerat
s 

 
Inledning 
Bygg- och miljönämndens verksamheter har en mindre del i detta arbete. Då nämndens 
verksamheter huvudsakligen arbetar med myndighetsutövning är efterlevnad av 
lagstiftningens intentioner och processer det primära.    
 
Måluppfyllelse 
Nämnden gör bedömningen att målet kan uppnås under året. Dock har nämndens 
verksamheter relativt liten påverkan på KKIK mätningen. 
 
Nämndens åtgärder och aktiviteter 
Nämndens verksamheter arbetar kontinuerligt med att förbättra information och bemötande 
för att tydliggöra på vilket sätt invånare kan förvänta sig och efterfråga insyn och 
påverkansmöjligheter. Detta är en del i att fortsätta skapa förtroende. Tjänstemän deltar i 
kommunträffar och har tvärsektionella möten med andra enheter inom kontoret. 
 
 
 
 GRÖN 
1:3 Knivsta kommuns invånare ska få god service och på ett 
enkelt sätt kunna ta del av kommunens information 
  
Resultatindikator Utgångsläge Nuläge Trend  

Andel av invånarna som 
uppfattar att de får ett gott 
bemötande via telefon 

Resultat 2016 var 87 
procent 

Resultat från KKiK, mått 3 
servicemätning hösten 
2018 hade resultat 90 av 
100 

Ökande 
bra 
resultat  

Andelen av invånarna som 
skickar en fråga via e-post får 
svar inom två arbetsdagar 

Resultat 2016 var 93 
procent 

Resultat från KKiK, mått 1 
servicemätning hösten 
2018 hade resultat 93 av 
100 

Bibehållet 
mycket 
bra 
resultat 

 
Inledning 
Bygg- och miljönämndens verksamheter har en del i påverkan på hur detta mål uppfylls 
och arbetet med service och information är prioriterat.  
 
Måluppfyllelse 
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Detta ett viktigt område i vår samverkan med medborgare och kommer vara ett fortsatt 
prioriterat område för att fortsatt säkerställa god kommunikation och därigenom ett ökat 
förtroende mellan myndighet och medborgare. Bedömningen är att måluppfyllelsen 
uppnås. 
 
Nämndens åtgärder och aktiviteter 
Nämndens verksamheter arbetar kontinuerligt med att säkerställa en hög servicenivå 
och god allmän information. Rutiner har under året upprättats för att förbättra vår 
service till medborgare via telefon, mejl och möten. Kontorets information på bland annat 
hemsidan utvecklas för förbättrad kundnytta.  
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Medarbetarperspektiv  RÖD 
1:4 Knivsta kommun har engagerade medarbetare som utvecklar 
verksamheten 
 

Resultatindikator Utgångsläge Nuläge Trend 

Medarbetarengagemang 
(HME) – motivationsindex 

Resultat index 79 av 100, 
år 2016 

Hållbart 
medarbetarengage
mang – Resultat 
index 2018 var 67 
av 100 

Sjunkande 
resultat  

Medarbetarengagemang 
(HME) – ledarskapsindex 

Resultat index 78 av 100, 
år 2016 

Hållbart 
ledarskapsindex – 
Resultat index 2018 
var 70 av 100 

Sjunkande 

Sjukfrånvaron Sjukfrånvaro var 6,2 
procent år 2016 

Sjukfrånvaro-
statistik 2018. Totalt 
11,35% på kontoret. 

Ökande 
sjuk-
frånvaro 

 
Inledning 
Bygg- och miljönämndens verksamheter har påverkan på detta mål och ser det som 
prioriterat att arbeta med dessa frågor.    
 
Måluppfyllelse 
Sjukfrånvaron var under 2017 4,14% för bygg- och miljökontoret. Dessvärre har nämndes 
verksamheter under 2018 haft problem med arbetsmiljön vilket visat sig i ett flertal 
långtidssjukskrivningar. Under 2018 har vi haft en sjukfrånvaro om 11,35%. Dessa 
sjukskrivningar har resulterat i att vi har tagit in hjälp av externa resurser för att bistå i det 
fortsatta arbetet. 
 
Nämndens åtgärder och aktiviteter 
Arbete med att bibehålla och även öka mängden nöjda och engagerade medarbetare 
pågår kontinuerligt inom verksamheten. Den höga sjukfrånvaron har resulterat i att vi 
framöver kommer ha extra resurser inne för att stötta upp och arbete med fortsatta 
analyser kommer göras i syfte att förebygga ytterligare sjukskrivningar samt att återfå 
berörda medarbetare i arbete.
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Mål 2. Social hållbarhet  
Knivsta kommun ska, genom att växa på ett socialt hållbart sätt vara en bra kommun 
att bo och växa upp i 
 
 VIT 

 2:1 Barn och unga har en trygg uppväxt 
 
    
Inledning 
Bygg- och miljönämndens verksamheter har viss påverkan på detta mål då tillsyn av bland annat rökfria sk                         
 
Måluppfyllelse 
Ingen kommentar då måluppfyllelsen ligger utanför nämndens verksamhetsområde.  
 
Nämndens åtgärder och aktiviteter 
Nämndens verksamheter har egna aktiviteter i form av bland annat tillsyn av rökfria skolgårdar och 
tillsyn av tekniska säkerhetskrav vid nybyggnationer. Arbetet med dessa sker kontinuerligt.  
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Mål 3. Ekologisk hållbarhet  
Knivsta kommuns utveckling ska styras av ekologisk hållbarhet  
 
 GRÖN 
3:1 Knivsta kommun ska aktivt bidra till omställningen till ett 
fossilfritt samhälle 
 

Resultatindikator Utgångsläge Nuläge Trend  

Andelen miljöfordon av 
kommunkoncernens totala antal 
fordon 

Antal fossilfria i 
kommunen den 21 
december 2015 var 
4 av ca 35 fordon 

Andel fossilfria i 
kommunen den 31 
december 2018 
(egen mätning) 

Samtliga 
fordon 
som ägs 
av 
kontoret 
är fossil- 
fria fordon 

 
Inledning 
Bygg- och miljönämndens verksamheter har viss påverkan på detta mål. Nämndens 
verksamheter genererar dagligen kortare resor varpå samtliga dessa görs med av 
kommunen tillhandahållna elbilar.  
 
Måluppfyllelse 
Bygg- och miljökontoret har enbart använt fossilfria fordon under de senaste fyra åren. Det 
ökade behovet på tillgängliga fordon har mötts upp av kommunens avtal med en elbilspool.  
 
Nämndens åtgärder och aktiviteter 
Nämndens verksamheter fortsätter att enbart genomföra resor under arbetstid med 
fossilfria färdmedel.
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Mål 4. Ekonomisk hållbarhet  
Knivsta kommunkoncern använder invånarnas skattemedel resurseffektivt, hållbart 
och ändamålsenligt, och är en attraktiv kommun för näringsliv och företagande 
 
 RÖD 
4:1 Knivsta kommun har god ekonomisk hushållning  
 

Resultatindikator Utgångsläge Nuläge Trend  

Knivsta kommuns resultat 
uppgår till lägst 0,5 procent i 
förhållande till skatteintäkter 
samt generella statsbidrag och 
utjämning 

Resultat år 2016: 
26,9 miljoner kronor 
eller 2,9 procent 
skatteintäkter samt 
generella statsbidrag 
och utjämning 

Årsbokslut 2018 
Ej 
färdiga 
siffror än 

 
Inledning 
Bygg- och miljönämndens verksamheter arbetar aktivt med denna punkt i form av 
regelbundna ekonomiska avstämningar samt genom ett aktivt arbete med ajourhållning av 
taxor och avgifter i syfte att hålla en god självfinansieringsgrad.    
 
Måluppfyllelse 
Bygg- och miljönämnden redovisar för 2018 ett underskott motsvarande 1 951 tkr. Detta 
underskott är ett resultat av främst lägre intäkter än budgeterat. Nämndens verksamheter 
har lyckats minska kostnaderna som en anpassning till de minskade intäkterna, dock inte i 
tillräcklig omfattning.  
 
Nämndens åtgärder och aktiviteter 
 
Nämnden har fattat beslut om en inriktning för 2019 där kärnverksamhet ligger i fokus. 
Genom att lägga fokus på kärnverksamhet och då primärt den externt initierade 
lovhanteringen och tillsynen skapas förutsättningar för en verksamhet som i högre 
utsträckning kan finansieras genom intäkter och därmed närma oss budget i balans.  
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 RÖD 
4:2 Knivsta kommun ska främja entreprenörskap   
 

Resultatindikator Utgångsläge Nuläge Trend 

Andelen av företagarna som är 
nöjda med kommunens 
myndighetsutövning 

Nöjd kund index 
(NKI) kommunens 
myndighetsutövning 
var 72 av 100 år 
2016 

Andelen nöjda 
företagare med 
kommunens 
myndighetsutövning, 
öppna jämförelser 
2018 (Insikt) 

Sjunkan
de 

 
Inledning 
Bygg- och miljönämnden ser att arbete med förenklade kontaktvägar och mer samlad 
information är en viktig del i arbetet med ökad nöjdhet.  
 
Måluppfyllelse 
Stockholm business alliance, SBA har levererat NKI resultat i år gällande år 2017. NKI för 
kommunen har sänkts från 73 till 61. De områden som var med i undersökningen var 
bygglov, miljötillsyn och livsmedelstillsyn. 
 
Nämndens åtgärder och aktiviteter 
Bygg- och miljönämnden har tagit del av resultatet och kommer arbeta vidare med en hel 
del  punkter för att försöka höja nöjdheten från företagarna. Bland annat har bygg- och 
miljökontoret beviljats medel från Region Uppsala för att jobba vidare med frågan under 
2018. Det arbete som planeras är bland annat kompetenshöjande insatser samt ökad 
medvetenhet kring företagares behov.  
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3. Nämndens egna mål 

 
Bygg- och miljönämnden valde att för 2018 inte formulera några egna mål.  
Bygg- och miljönämnden såg ett flertal viktiga områden inom ramen för kontorets 
basuppdrag som pekades ut som extra viktiga under 2018. Dessa har ägnats särskild 
uppmärksamhet. De extra viktiga områdena som pekades ut är  

- Arbete med digitalisering och stabilisering av verktyg som används av nämndens 
verksamheter 

o Genom aktivt arbete med både nytt verksamhetssystem för miljöenheten och 
ett nytt GIS-system för samtliga av kommunens verksamheter har detta 
område prioriterats.  

- Ökat arbete med effektivisering genom innovationer, förenklingar och kreativitet.  
o Återrapportering har skett till nämnden på månadsbasis med redovisning av 

månadens innovation, förenkling eller effektivisering.  
- Ökad samordning, bland annat som en del i att skapa bättre förutsättningar för 

medborgare och företagare att förstå förutsättningar för deras tilltänkte projekt 
o Verksamhetsövergripande möten har hållits i syfte att förenkla för 

näringsidkare som tar kontakt med kommunen.  
- Fortsatt aktivt arbete med beredskapsfrågor 

o Beredskapsfrågor har getts frågor både genom arbete med en nödvattenplan 
samt genom arbete med kommunens Risk- och sårbarhetsanalys. Detta 
arbete fortsätter in under 2019.  

- Fortsatt användande av goda exempel och deltagande i samarbeten på olika nivåer 
o Utökad samverkan med andra kommuner har aktualiserats genom inlett 

deltagande i miljösamverkan för Uppsala län. Där agerar Knivsta kommun 
värdkommun för den gemensamt anställda projektledaren.  

 
 
 

4. Nämndens ekonomi 
 
Nämndens resultat och årsprognos 
Bygg och miljönämndens utfall per sista december 2018 är ett underskott på 1951 tkr, vilket 
är en avvikelse med ca 600 tkr jämfört med den senaste prognosen som presenterades i 
oktober. Nämndens intäkter har minskat från förgående år med 19 % och de minskade 
intäkterna beror delvis på lägre ärendemängd för bygglovsenheten och nämndens kostnader 
ökade från förgående år med 5,5 %. Nämndens största kostnadspost utgörs av löner som är 
69,3 % av de totala kostnaderna vilket är en minskning från förgående år när andelen var 
74,9 %. Verksamheterna stadsbyggnad och miljö redovisar ett underskott medan nämnd- 
och styrelseverksamheten samt trafik redovisar ett överskott.  
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Resultatuppställning nämnden 
 
Bygg och miljönämnden tillika 
trafiknämnd  

KF-
budget  

Nämnd-
BG Utfall 

  2018 2018 2018 
Kommunbidrag 10 405 10 380 10 401 
Intäkter 0 12 017 8 232 
Kostnader 10 405 22 397 20 584 
Resultat 0 0 -1 951 

 
5. Nämndens verksamheter 

 
Nämnd- och styrelseverksamhetens utfall för 2018 uppgår till 151 tkr, anledningen till 
verksamhetens överskott beror på lägre kostnader för de politiska arvodena.  
 

Nämnd- och styrelseverksamhet  
KF-

budget  
Nämnd-

BG Utfall 
  2018 2018 2018 
Kommunbidrag 1 178 1 178 1 178 
Intäkter 0 0 0 
Kostnader 1 178 1 178 1 027 
Resultat 0 0 151 
 

5.1 Stadsbyggnad 
 
Stadsbyggnadsverksamhetens utfall per sista december är ett underskott på -198 tkr. 
Stadsbyggnad innefattar hantering av bygglov, marklov, rivningslov, nybyggnadskartor, 
GIS-utrustning, GIS-system, mätverksamhet m.m. Dessa verksamhetsdelar är starkt 
beroende av konjunktur och tillgång på byggbar mark. De lägre intäkterna för 
bygglovsenheten är den främsta anledningen till stadsbyggnadsverksamhetens underskott. I 
diagrammet nedan ser vi bygglovsintäkterna senaste fyra åren, avgiftsintäkterna för 2018 är 
34 % (ca 1 828 tkr) lägre än förgående år. Intäkterna för Kart- och GIS uppgår till 1 319 tkr 
per sista december, vilket är negativ avvikelse med 28,8 % jämfört med förgående år. 
Anledningen till att stadsbyggnads intäkter är lägre i år beror på en generellt lägre 
ärendemängd, att ärendemängden är avtagande kan bero på en svikande konjunktur inom 
byggbranschen. 
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Kostnaderna för stadsbyggnad har minskat från förgående år med 19,6 %, och den största 
förändringen är minskade lönekostnader följt av övriga personalkostnader. Anledningen till 
att lönekostnaderna har minskat beror dels på att bygglovsenheten har haft en tjänst vakant 
under året. I diagrammet nedan syns relationen mellan budgeterade kostnader samt utfall 
för 2017 och 2018. Verksamheten har varit generellt återhållsam för att anpassa sig till de 
minskade intäktsnivåerna, vilket också har bidragit till den lägre kostnadsnivån. 
Konsultkostnaderna för verksamheten har ökat från förgående året med 50 % och en trolig 
följd till att konsultkostnaderna har ökat kan bero på att lönekostnaderna är lägre.  
 

 
 
 

Stadsbyggnad  
KF-

budget  
Nämnd

-BG Utfall 
  2018 2018 2018 
Kommunbidrag 6 035 6 010 6 020 
Intäkter 0 7 024 4 943 
Kostnader 6 035 13 034 11 161 
Resultat 0 0 -198 
 
 
 



 
 

 16 

 
5.2 Miljö 

 
Miljöenhetens utfall per sista december är ett underskott på -1 921 tkr. Underskotten beror 
primärt på lägre tillsynsintäkter än budgeterat. Tillsynsintäkterna uppgår till 2 826 tkr vilket 
är ca 0,7% lägre än förgående år. Dock avviker intäkterna med -43% (ca 2 132 tkr) från den 
budgeterade nivån. Anledningen till att intäkterna är lägre än beräknat beror på flera 
faktorer, t.ex. har inte ärendesystemet fungerat på ett optimalt sätt vilket har lett till att 
handläggarna fått minskad tid för kärnverksamheten. Verksamheten har även arbetat med 
att ta fram en dokumenthanteringsplan samt anpassningar till GDPR, vilket medfört att tid 
avsatts från kärnverksamheten. Verksamhetens kostnader är 21 % högre än förgående år 
och 1,1 % högre än den budgeterade nivån för 2018. Personalkostnader och 
konsultkostnader är de kostnader som har ökat mest jämfört med förgående år. Anledningen 
till att konsultkostnaderna har ökat beror dels på kostnader för IT-konsulter som arbetat 
med implementeringen av det nya verksamhetssystemet.  
 
 

Miljö  
 KF-

budget  
Nämnd-

BG Utfall 
   2018 2018 2018 
Kommunbidrag  2 932 2 932 2 943 
Intäkter  0 4 993 3 289 
Kostnader  2 932 7 925 8 153 
Resultat  0 0 -1 921 
 
 

5.3 Trafik 
Trafikverksamhetens utfall per sista december är ett överskott på 17 tkr. Trafik budgeteras 
med en 30-procentig tjänst för arbete med trafikföreskrifterna inom ramen för 
trafiknämnden. 
 

Trafik  
KF-

budget  
Nämnd-

BG Utfall 
  2018 2018 2018 
Kommunbidrag 260 260 260 
Intäkter 0 0 0 
Kostnader 260 260 243 
Resultat 0 0 17 

 
 

6. Nämndens investeringar 
 
Bygg och miljönämndens verksamheter har under året genomfört två investeringar; det är 
miljöenheten som investerat i ett nytt verksamhetssystem och Kart och GIS som investerat i 
ett nytt GIS-system. Kart och GIS investeringen har inte slutförts under 2018 utan 
implementeringen fortsätter under 2019. Totalt uppgår nämndens investeringsutgift till 755 
tkr av de 5 000 tkr som nämnden beviljade för 2018. 
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Investering 
Beviljad  

investeringsram 
Utfall 

Investering 
Kart och GIS (IT-system) 2 000 155 
Flygfotografering  1 500 0 
Miljöenhetens verksamhetssystem 500 500 
Nämndens ofördelade investeringsmedel 1 000 100 
 
Bygg och miljönämnden totalt 5 000 

 
755 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Anna Eriksson Datum BMN-2019/11 
 2019-01-09   
 
 
 

   Bygg- och miljönämnden 
 
 
 
Uppföljning av internkontrollplan för kvalitet för bygg- och 
miljönämndens verksamheter 2018 
SN-2019/11 
 
 
Förslag till beslut 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar  
 
att godkänna uppföljningen av internkontrollplan för kvalitet för bygg- och miljönämndens 
verksamheter 2018 samt 
 
att anmäla uppföljningen av internkontrollplan för kvalitet 2018 till kommunstyrelsen.  
 
Sammanfattning 
 
Uppföljningen av internkontrollplanen för 2018 visar att de flesta kontroller, uppföljningar och 
granskningar som enligt planen skulle göras är genomförda. En uppföljning kommer att 
återrapporteras till nämnden under första kvartalet 2019.  
 
Bakgrund 
 
Bygg- och miljönämnden har i sin internkontrollplan gällande kvalitet för 2018 tagit beslut om 
vilka uppföljningar och granskningar som skulle genomföras under året för att säkerställa att 
verksamheten bedrivs på ett sätt så att den är ändamålsenlig, effektiv samt följer lagar och 
regler.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
 
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram.  
 
Barnkonsekvensanalys  
 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
Jessica Fogelberg  
Bygg- och miljöchef  
 
Beslutet ska expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsen  



Sida 2 av 2 

 
 

Barnchecklista inför beslut 
 

1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 
 
 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
      
 
 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram 
samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 
 
 
 
 

 
 

 

Enligt FN är alla under 18 år att 
betrakta som barn 
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BMN-2019/11 
 
Uppföljning av internkontrollplan för kvalitet för bygg- och miljönämndens verksamheter 2018 
 

 
Särskilda utvecklingsprojekt, granskningar och uppföljningar 

 
Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollmetod Kontrollansvarig Kommentar 

Hot och våld 

Att medarbetarnas 
introduktion och kunskap 
för hur man förebygger 
och agerar vid hot och 
våld är välfungerande. 
 

Enkätundersökning och 
analys Verksamhetscontroller Uppföljning pågår och väntas bli klar för 

redovisning till nämnd under våren 2019. 

 
Förutsättningar för 
samordning av 
myndighetsbeslut  
 
 

Att nödvändiga 
förutsättningar för effektiv 
samordning av 
myndighetsbeslut finns på 
kontoret för bygg och 
miljö. 

Enkätundersökning och 
analys Enhetschef  Uppföljningen har genomförts och 

rapporterades till nämnd i december 2018. 

 
Årligen återkommande aktiviteter för att följa upp kvalitet, nöjdhet och måluppfyllnad 

 
Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollmetod Kontrollansvarig Kommentar 

 Mål och budget 

Att planering och 
utförande i 
verksamheterna sker 
enligt angivet uppdrag 
samt ekonomiska ramar. 

Uppföljning och analys av 
resultat utifrån mål, 
uppdrag och budget 

Bygg- och miljöchef 

Avrapportering per augusti 2018 i samband 
med delårsbokslut och i 
verksamhetsberättelsen i samband med 
årsbokslut för 2018. 

Kvalitetsredovisning för 
verksamhetsåret 2017  
 

Att verksamheten håller 
god kvalitet utifrån 
kommunens styr- och 
kvalitetssystem samt 
kommunfullmäktiges 
kvalitetsuppdrag.  
 

Sammanställning av 
jämförelser, resultat av 
granskningar, 
brukarundersökningar 
mm. och analys utifrån 
det.  
 

Verksamhetscontroller  
 

Kvalitetsredovisning för bygg- och 
miljönämndens verksamheter avseende 
verksamhetsår 2017 rapporterades till 
nämnd i augusti 2018.  
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Statistik och nyckeltal  
 

Att verksamheterna har 
tydligt brukarfokus där 
bemötandefrågor är en 
central aspekt samt att 
verksamheterna i helhet 
håller hög kvalitet utifrån 
ett brukarperspektiv.  
 

Rapportering av statistik 
utifrån medborgar-
undersökning, brukar-
undersökningar och KKiK 
(Kommunens kvalitet i 
korthet)  
 

Verksamhetscontroller  
 

Redovisades i kvalitetsredovisningen för 
bygg- och miljönämndens verksamheter 
avseende verksamhetsår 2017. 
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