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Sammanträde med samhällsutvecklingsnämnden 
Tid: Måndag den 5 december 2022, kl. 13:30 
Plats: Sal Kvallsta, Knivsta kommunhus 
Ordförande: Harriet Swanberg (S) 
Sekreterare: Sigrid Erwall 
Handlingar finns tillgängliga i kommunhuset samt på kommunens hemsida www.knivsta.se  
 
Förhinder 
Ledamot som inte kan delta vid sammanträdet kan mejla till sigrid.erwall@knivsta.se
   
Föredragningslista 
  Dnr 

1. Upprop   

2. Justering 
(Förslag 2022-12-12) 

  

3. Godkännande av dagordning   

4. Anmälan av delegationsbeslut 
a) Bostadsanpassningsbidrag oktober 
b) Delegationsbeslut Public 360, 2022-10-31 till 

och med 2022-11-27 
c) LONA-ansökan: Naturskolan växlar upp 

  

   
5. Informationsärenden 

a) Lägesrapport från gatuenheten 
(Alexander Jonsson) 

b) Uppföljning av ledamotsinitiativet om solpaneler 
(Maria Cassel/Jenny Rydåker) 

c) Lägesrapport om översiktsplanen 
(Gösta Bergman/Maria Cassel) 

d) Information om kommande planuppdrag och om 
planprioritering 2022 
(Maria Cassel) 

e) Information om detaljplan Fornåsa 
(Jessica Nyström/Maria Cassel) 

f) Information om detaljplan Lötängen 
(Sara Volgsten/Maria Cassel) 
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Beslutsärenden 
 

6. Uppföljning av samhällsutvecklingsnämndens 
interna kontrollplan 2022 
Ansvarig handläggare: Karin Reuterdahl 

SUN-2022/456 

 
   
7. Förslag till renhållningsordning med avfallsplan 

och avfallsföreskrifter 
Ansvarig handläggare: Leif Östlind 
 
(Handlingar kommer senare) 
 

SUN-2022/491 

 

   



BAB Rapport 1.8

* = Ärendet avser reparation, besiktning, underhåll
** = Ärendet avser återställningsbidrag

Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den
period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

Beslut enligt Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
Beslut under perioden:

Från: 2022-10-01 Till: 2022-10-31 Utskrift: 2022-11-01

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Beslutande Belopp

BAB 2022-038 Bifall 2022-10-05 Annika Rönnberg 65 328 kr

BAB 2022-040 Bifall 2022-10-26 Annika Rönnberg 15 000 kr

BAB 2022-042 Återkallande 2022-10-27 Annika Rönnberg - 7 500 kr

BAB 2022-043 Bifall 2022-10-20 Annika Rönnberg 102 023 kr

BAB 2022-044 Bifall 2022-10-11 Annika Rönnberg 275 kr

BAB 2022-045 Bifall 2022-10-11 Annika Rönnberg -  124 kr

BAB 2022-048 Bifall 2022-10-18 Annika Rönnberg 3 376 kr

BAB 2022-051 Bifall 2022-10-18 Annika Rönnberg 7 000 kr

BAB 2022-052 Bifall 2022-10-20 Annika Rönnberg 4 000 kr

Summa: 189 378 kr

Antal poster: 9 st

Total summa: 189 378 kr

Totalt antal poster: 10 st



BAB Rapport 1.8

* = Ärendet avser reparation, besiktning, underhåll
** = Ärendet avser återställningsbidrag

Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den
period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

Avskrivna ärenden

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Beslutande Belopp

BAB 2022-050 Avskrivet 2022-10-20 Annika Rönnberg 0 kr

Summa: 0 kr

Antal poster: 1 st

Total summa: 189 378 kr

Totalt antal poster: 10 st



Färdigst/exp‐datum Dokumentnr. Dokumenttitel Ansvarig person Ärende
2022‐11‐02 BMN‐2022/197‐1 Delegationsbeslut  Förlängning av avtal gällande 

konsulttjänster inom GIS
Jenny Rydåker BMN‐2022/197 Avtalsförlängning, gällande avtal 

Konsulttjänster inom GIS
2022‐11‐02 BMN‐2022/200‐1 Delegationsbeslut Direktupphandling av chefsstöd för 

bygglovs‐ respektive Kart och GIS‐enheten inom 
Samhällsbyggnadskontoret

Jenny Rydåker BMN‐2022/200 Direktupphandling av chefsstöd för Bygglovs‐ 
och Kart‐ och GIS enheten

2022‐11‐02 BMN‐2022/149‐2 Delegationsbeslut förlängning av avtal gällande 
flygfotografering och ortofoto

Jenny Rydåker BMN‐2022/149 Förlängning av avtal flygfotografering och 
ortofoto
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Handläggare 
Carin von Köhler 

Tjänsteutlåtande 
2022-11-16 

Diarienummer 
SUN-2022/474 

   

 

Ordförandebeslut 

LONA-ansökan: Naturskolan växlar upp 
 

Förslag till beslut 

Ordförande för samhällsutvecklingsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att söka LONA-
bidrag i syfte att möjliggöra projektet Naturskolan växlar upp.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret avser ansöka om LONA- medel för att möjliggöra att Knivsta 

naturskola i Eda med stöd av Upplandsstiftelsen ska kunna utveckla och förfina 

utomhuspedagogiska verktyg för att kunna möta behov från det ökade antalet barn och unga i 

kommunen. I ansökan är målet med projektet att stärka den utomhuspedagogiska 

kompetensen inom skola och förskola och sprida lättillgänglig information om gröna platser 

som också allmänheten kan nyttja, för att säkerställa att Knivstas alla barn och unga får lika 

möjligheter till kvalitativa naturupplevelser.  

 

Ärendet 

Knivsta naturskola drivs av en naturskolepedagog som årligen träffar drygt 1000 av 

kommunens ca 4500 förskole- och skolelever och deras lärare genom att bjuda in till 

naturskoledagar med olika teman kopplande till läroplanens mål. Naturskolan erbjuder även 

fortbildningar för personal som arbetar på förskola och skola, och naturvägledning för den 

breda allmänheten.   

Intresset för olika fördjupade samarbeten utöver naturskolans ordinarie verksamhet har ökat 

under åren. Det märks att kommunen växer, att det är mycket ny personal i skolor och 

förskolor och att många människor under pandemin upptäckt fördelarna att vistas utomhus 

och nu vill lära sig mer om sin omgivning och hitta former för att bättre ta tillvara närmiljöns 

alla möjligheter till lek, rekreation och lärande. Detta innebär en stor utmaning för 

Naturskolans verksamhet.  

I Naturskolans verksamhet finns samtidigt en stor utvecklingspotential, där en relativt liten 

insats kan generera stor nytta genom utvecklandet av metoder som underlättar för pedagoger 

att själva bedriva utomhuspedagogik. Naturskolans position är unik då verksamheten riktar 

sig mot alla barn och unga i kommunen direkt genom klassmöten men också indirekt genom 

fortbildning av förskolans och skolans personal. Naturskolans verksamhet utgår från 

förskolans och skolans styrdokument och bidrar därmed till uppfyllandet av läroplanernas 

mål.  

 

LONA-projektet 
Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) ger kommunen möjlighet att satsa på naturvård och 

friluftsliv. Den som arbetar på en kommun kan ansöka om bidrag för projekt inom naturvård, 
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friluftsliv och folkhälsa. LONA –ansökan ska skickas in till Länsstyrelsen den första 

december varje år.  

Projektet ”Naturskolan växlar upp” syftar till att ta fram metoder som underlättar för 

pedagoger att förflytta sin verksamhet utomhus och  därmed ge fler barn och unga möjlighet 

att ta del av alla de fördelar som utevistelse har för hälsa, inlärning och utveckling. 

Metodutvecklingen omfattar att välja ”naturpunkter” som både ska fungera som uteklassrum 

för Knivstas skolor och förskolor och som intressanta utflyktsmål för allmänheten. Olika 

typer av material som är kopplade till naturpunkterna ska tas fram och materialet ska testas 

och utvärderas av lokala förskolor och skolor. Också digitalt material ska tillgängliggöras på 

ett enkelt sätt så att allmänheten också lättare hittar ut.  

 

Projektet är en del av arbetet mot Grönstrukturplanens målbild 2-Rekreation och folkhälsa 

och strategin att barn och ungas möjligheter till god rekreation och tillgång till friluftsliv 

prioriteras. Viktiga områden för naturpedagogik säkerställs och kommunen verkar för 

utomhusklassrum och skolskogar. 

 

 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Om projektmedel beviljas erhålls sannolikt medel som motsvarar 50% av projektets 

förväntade kostnader. Kommunens medfinansiering av resterande 50% sker i form av nedlagd 

arbetstid i projektet. Däri ingår naturskolepedagogs, lärares, tjänstepersoners och föreningars 

arbetstid.  

 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2022-11-16 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

 

 

 

Jenny Rydåker   Carin von Köhler 

Samhällsbyggnadschef  tf Park- och naturchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Beslutet handlar endast om att söka projektmedel.  

 

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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Handläggare 
Karin Reuterdahl, Geli Lytter 

Tjänsteskrivelse 
2022-11-21 

Diarienummer 
SUN-2022/456 

   

 

Samhällsutvecklingsnämnden  

Uppföljning av samhällsutvecklingsnämndens intern kontrollplan 
2022 

 

Förslag till 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 

 

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.  
 

Bakgrund 

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. Detsamma gäller 
när skötseln av en kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap. 1 § har lämnats över till 
någon annan. 
Nämnden har för 2022 antagit en intern kontrollplan som utifrån ett antal kontrollområden 
anger risker som ska kontrolleras och återkopplas till nämnden. I intern kontrollplanen 
föreligger dels nämndspecifika risker, dels kommunövergripande risker. Nämnden ansvarar 
för att vidta åtgärder utifrån identifierade brister och för att ständigt förbättra och utveckla den 
interna verksamheten.  
Inom ramen för detta ärende redovisas uppföljning av:  

 Samhällsbyggnadsprocessen Detaljplaner (nämndspecifikt kontrollområde) 

 Ekonomisk förvaltning (kommunövergripande kontrollområde) 

 Upphandling och inköp (kommunövergripande kontrollområde) 

 Arbetsmiljö (kommunövergripande kontrollområde) 
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 Delegation (kommunövergripande kontrollområde) 

 Bisyssla (kommunövergripande kontrollområde) 

Rapporterna synliggör angiven risk, kontrollområde samt metod för inhämtande av information. 
I rapporterna redovisas åtgärdspunkter som framkommit vid uppföljning av respektive kontroll-
område. Rapporterna kan användas som ett verktyg för verksamhetsutveckling. 
 
Kontrollområde som ej följts upp 2022 
I nämndens intern kontrollplan 2022 identifierades två nämndspecifika kontrollområden. Det 
ena kontrollområdet rörande detaljplaner har följts upp och återrapporteras i bifogad rapport. 
Det andra nämndspecifika kontrollområdet rörande Samhällsbyggnad Intentioner och 
förväntningar har inte följts upp under 2022. Detta med hänsyn till pågående processer och 
utvecklingsarbete, kontrollområdets komplexitet och användbara metoder inom ramen för 
intern kontroll. Risken kommer istället att bedömas och hanteras inom ramen för nämndens 
intern kontrollplan för år 2023.  
 
Modell för intern kontroll 2023 
För att säkerställa ett helhetsperspektiv kommer metod gällande inventering, bedömning och 
hantering av risker att utvecklas under 2023. Den nya modellen medför att resultatet av 
kontroller gällande identifierade risker återkopplas till nämnden vid fler tillfällen under året. 
Nämndens intern kontrollplan 2023 kommer att beslutas av nämnden i början av 2023. 
 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram. 
 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 

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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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Uppföljningen av nämndens intern kontrollplan syftar till att visa på hur arbetet med intern 
kontroll utförts. Den interna kontrollen syftar till att säkerställa tillförlitlig rapportering och 
information, måluppfyllelse och efterlevnad av lagar och regler. Beslutet om att godkänna 
rapporterna och uppdra till kontoret att åtgärda åtgärdspunkter bedöms inte påverka barn på 
ett direkt sätt, utan handlar snarare om att vidmakthålla ett fungerande internkontrollsystem 
 

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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Uppföljning av 
kommunövergripande 
kontrollområden 2022 
redovisade för 
samhällsutvecklingsnämnden 

 

 
 

Uppföljning inom nämndens interna kontrollplan för 2022 

(SUN-2022/456) 
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Innehåll 
Inledning ................................................................................................................................................................ 1 

Anmälan av delegationsbeslut ........................................................................................................................... 1 

Arbetsmiljö ............................................................................................................................................................. 2 

Bisysslor ................................................................................................................................................................. 2 

Ekonomisk förvaltning ................................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Upphandling och inköp ................................................................................. Fel! Bokmärket är inte definierat. 

 

Inledning 
Nämnden har för år 2022 antagit en intern kontrollplan som utifrån ett antal kontrollområden 
anger risker som ska kontrolleras och återkopplas till nämnden. I intern kontrollplanen förelig-
ger dels nämndspecifika risker, dels kommunövergripande risker. Från och med år 2020 har 
fastslagits fem kommunövergripande kontrollområden. I denna rapport redovisas uppföljning 
av dessa. Nämnden ansvarar för att vidta åtgärder utifrån identifierade brister och för att ständigt 
förbättra och utveckla den interna verksamheten.  
 

Anmälan av delegationsbeslut  
Risk och kontrollmoment 
Risken är att beslut inte fattas inom ramen för gällande delegationsordning. Kontrollmomentet 
sker genom uppföljning av nämndens delegationsordning och kontroll av inkomna delegations-
listor under utvald period. 
 
Bakgrund  
Former för beslut i kommuner är reglerat i kommunallagens kapitel 6 paragraferna 33-37. Be-
slut kan fattas i nämnd eller på delegation. Delegation innebär att nämnden har delegerat till 
annan att fatta beslut i nämndens namn och med nämndens ansvar för beslutet. Nämnden kan 
delegera till utskott, ledamot, ersättare eller till anställd inom förvaltningen att fatta beslut på 
nämndens vägnar. Delegationsbesluten får normalt omedelbart rättslig verkan. För att ett beslut 
skall vinna laga kraft krävs dock att de anmäls på nämnden. 
 
Metod  
Registraturen har genomfört stickprov från verksamhetssystem och diariet under perioden 
januari-juni 2022. Stickproven är gjorda på ärendetyper där det finns beslut som fattas på dele-
gation. Besluten har jämförts mot delegationslistor och kontroll har gjorts huruvida rätt delegat 
har fattat beslutet, om hänvisning till delegationspunkt finns och om beslutet är fastställt och 
anmälts till nämnd. 
 
Resultat och analys 

Period Antal 
stickprov 

Antal ärenden 
med rätt delegat 

Antal ärenden 
anmält till nämnd 

Antal hänvisningar till 
delegationspunkt i beslut 

Januari-juni 15 14 15 7 
 

För samhällsutvecklingsnämnden granskades 15 stycken stickprov för perioden januari till juni 
2022. Vid stickprovstillfället var besluten anmälda till nämnd men vid sju tillfällen saknades 
hänvisning till delegationspunkten i besluten, vilket är en mindre avvikelse. Dessa beslut finns 
i verksamhetssystemet för bostadsanpassningsbidrag. Hanteringen av beslut fattade med stöd 
av nämndens delegationsordning bedöms fungera tillfredsställande.  
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Åtgärdspunkter 
Nämndens verksamhet ska: 

 säkerställa att rätt mall används 
 ser över sina rutiner för hur delegationsbeslut utformas och fastställs 
 säkerställa att hänvisning till delegationspunkt finns med 

 

Arbetsmiljö  
Risk och kontrollmoment 
Risken bedömdes vara hög för att brister i arbetsmiljön påverkar medarbetare och kvaliteten i 
verksamheten. Kontrollmomentet utgör om kommunens arbetsmiljöpolicy, checklistor och 
rutiner inom systematiskt arbetsmiljöarbete används/efterlevs med fokus på konsekvenser av 
Covid-19. 
 
Bakgrund 
Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen på arbetsgivaren. I Knivsta kom-
mun har Kommunstyrelsen delegerat ansvaret till fyra olika nivåer, från kommundirektör till 
biträdande enhetschef/biträdande rektor med flera. Arbetsmiljöansvaret som delegeras till dessa 
nivåers respektive ansvarsområden följer av arbetsmiljöförordningen (1977:1166), arbetsmil-
jölagen (1977:1160) och Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljö-
arbete för mer information om arbetsmiljöansvaret. 
 
Samtliga chefer ska genomföra en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Un-
der år 2022 har ett verktyg för att systematisera arbetsmiljöarbetet implementerats i kommunen 
och ska användas av samtliga chefer. Utifrån implementering av verktyget beslutades att den 
årliga uppföljningen skulle ske under våren. Rutin för den årliga uppföljningen har tagits fram 
under året. Respektive chef behöver dels ha en arbetsmiljöutbildning, dels ha fått en arbetsmil-
jöfördelning.  
 
Metod 
Inom ramen för kontrollområdet har undersökts i vilken omfattning den årliga uppföljningen 
av det systematiska arbetsmiljöarbetet har genomförts av chefer inom verksamheten. Statistik 
har tagits fram genom registerslagning i det implementerade verktyget för att systematisera 
arbetsmiljöarbetet.  
 

Resultat och analys 
Samhällsutvecklingsnämndens verksamhet har fem enheter vars chefer bör ha genomfört den 
årliga uppföljningen. Resultatet visar att ingen enhetschef har genomfört den. Verksamheten 
har haft stor omsättning av chefer och de nya cheferna har inte haft arbetsmiljöutbildning, vilket 
påverkat resultatet. 
 
Åtgärdspunkter 
Nämndens verksamhet ska  

 säkerställa att årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet sker i alla berörda 
enheter 

 

Bisysslor 
Risk och kontrollmoment 
Risken för att medarbetares bisysslor påverkar deras uppdrag i Knivsta kommun, bedömdes 
vara hög. Kontrollmomentet utgörs av kontroll över anställdas bisysslor samt efterlevnad av 
regelverk och rutiner kopplade till bisysslor. 
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Bakgrund  
Bisyssla regleras i Allmänna Bestämmelser (AB)8§ a-c och Lagen om offentlig anställning 
(LOA) 7-7c §. Medarbetarna i kommuner är fria att ha en bisyssla så länge den inte är konkur-
rerande, arbetshindrande eller förtroendeskadlig.  
 
Metod  
Kontrollen genomfördes genom en enkät som innefattade ett antal påståenden av vikt för att 
säkerställa implementering samt ett antal påståenden av vikt för att säkerställa om utförande 
skett i enlighet med kommunens antagna rutiner. Kontroll av antalet godkända bisysslor har 
skett genom registerslagning. 
 
Resultat och analys 
Av de sex chefer, inom samhällsutvecklingsnämndens verksamhetsområde, som besvarat en-
käten har fyra stycken arbetat kortare tid än ett år. Flertalet av de som besvarat enkäten har 
arbetat kortare än ett år och är nya i sin chefsroll inom kommunen. Resultatet visar att majori-
teten får anses både ha otillräcklig kännedom om regelverket för bisyssla och otillräcklig för-
måga att göra bedömningar i enlighet med gällande regelverk. De anser ej att de fått information 
om regelverket samt en tveksamhet om vem man kan vända sig till vid behov av praktiskt 
stöd/frågor kring regelverket och vilket ansvar som föreligger. Det finns även en tvekan om 
deras medarbetare har kännedom om regelverket. Resultatet anger att ett antal respondenter inte 
följt kommunens rutin gällande årlig förfrågan, beslut eller registrering. 
 
Registerslagning av godkända bisysslor anger att det inom kommunen förekommer; omsorg av 
egen anhörig, arbete HVB-hem, konsultverksamhet/eget företagande (styrelsearbete, föreläs-
ningstjänster, projektledning), arbete hos annan arbetsgivare och ospecificerat. Samhällsbygg-
nadskontoret har under perioden 2021-01-01 till 2022-07-01godkänt tre anmälda bisysslor.  
 
Åtgärdspunkter 
Nämndens verksamhet ska: 

 säkerställa implementering av gällande regelverk hos chefer och medarbetare 
 säkerställa att medarbetare årligen tillfrågas om bisyssla  

 

Ekonomisk förvaltning 
Risk och kontrollmoment  
Risken för att den ekonomiska förvaltningen inte fungerar bedöms som möjlig medan konse-
kvenserna kan bli allvarliga. Kontrollmomentet utgörs av om regler och riktlinjer för ekonomisk 
förvaltning efterlevs. 
 
Bakgrund  
I kommunallagen beskrivs att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet 
och fullmäktige ska besluta kring riktlinjer för detta. Ordning och reda i ekonomin är en förut-
sättning för kvalitetsutveckling i verksamheterna. 
 
Metod  
Uppföljningen fokuserar framförallt på ekonomisk skada, förtroende skada och att ej tillförlitlig 
redovisning kan leda till att beslut fattas på felaktiga grunder. Stickprov genomfördes slump-
mässigt av fakturor sorterat på datum och kontrollerade korrekt attest vid representation, att 
utgifter konterat på investeringsprojekt överensstämmer med investeringsriktlinjer samt korrekt 
kontering.  
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Resultat och analys 
Kontroll Antal stickprov  Resultatet visar: 

Korrekt attest vid representation 3 Ingen avvikelse 

Kontering investeringsprojekt 3 Ingen avvikelse 

Rätt kontering 4 Ingen avvikelse 
 

I helhet bedöms hanteringen av ovan kontrollmoment fungera tillfredsställande.  
 

Åtgärdspunkter  
Inga åtgärdspunkter har identifierats.  
 

Upphandling och inköp  
Risk och kontrollmoment 
Risken att kommunens inköp och upphandlingar inte genomförs enligt ingångna avtal och kom-
munens styrdokument bedöms som sannolik medan konsekvenserna kan vara kännbara. Kon-
trollmomentet utgörs av kontroll gällande avtalstrohet och efterlevnad av kommunens riktlinjer. 
 
Bakgrund  
Knivsta kommun måste som offentlig myndighet på bästa sätt tillvarata konkurrensen på mark-
naden och hushålla med skattemedlen och ska därför följa gällande regler för offentlig upp-
handling vid inköp. Upphandling inom den offentliga sektorn regleras främst av lag 
(2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV), lag  
om (2026:1146) upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) samt lag (2016:1147) om 
upphandling av koncessioner. Grundläggande principer för offentlig upphandling är ickediskri-
minering, likabehandling, ömsesidigt erkännande, proportionalitet och transparens.  
 
Alla varor och tjänster som införskaffas mot ekonomisk ersättning är så kallade inköp. Inköp 
kan antingen göras genom offentlig upphandling eller genom avrop på ett ramavtal. Ett ramav-
tal är en överenskommelse som fastställer ramarna för kommande inköp. Ramavtal ska upp-
handlas enligt LOU. När behov av inköp uppkommer ska det först kontrolleras om kommunen 
har ett gällande ramavtal som kan tillgodose behovet. Om detta finns ska inköpet göras genom 
avrop på ramavtalet för att kommunen ska leva upp till avtalstrohet.  
 
Inköp och upphandling ska också utföras i enlighet med kommunens styrdokument. De viktig-
aste styrdokumenten inom området är Inköps- och upphandlingspolicy, Riktlinjer för inköp och 
upphandling, Riktlinjer för direktupphandling, samt Riktlinjer för upphandling av livsmedel. 
Enligt riktlinjerna ska kommunen sträva efter att ställa så långtgående krav som möjligt för att 
främja social rättvisa och minska negativ miljöpåverkan, i sina upphandlingar. 
 
Metod  
Stickprov har utförts på inkomna fakturor i kommunens ekonomisystem Agresso och dessa har 
analyserats. Urvalet har skett efter fakturornas storlek, där sammanlagt 10 fakturor över 50 tkr 
som inkommit det gångna året har granskats. För att granska ett helt år används som kontroll-
perioden sep 2021 till augusti 2022. 
 
Det som analyserats är: 

a) Kontroll av avtalstrohet genom andel inköp som görs där det finns ett avtalsförhållande 
vid inköpstillfället.  

b) Kontroll av att köp utan avtal genomförs i enlighet med gällande lagstiftning och kom-
munens styrdokument. 
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Resultat och analys 

 
 

Av de 10 granskade fakturorna uppfyller 7 kraven för inköp eller upphandling genom avtals-
trohet. De andra 3 fakturorna uppfyller inte dessa krav då det saknas dokumentation kring hur 
inköpen har genomförts. Det finns varken någon dokumentation i ärendehanteringssystem Pub-
lic 360 eller i Upphandlingsverktyget Visma Tendsign. Det finns heller inga avtal i avtalskata-
logen. 
 
Åtgärdspunkter  
Nämndens verksamheter ska: 

 säkerställa att samtliga inköp och upphandlingar uppfyller kraven genom lag, kommu-
nens styrdokument eller genom avtalstrohet 
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Inledning 
I samhällsutvecklingsnämndens internkontrollplan för år 2022 anges kontrollmomentet: Uppfölj-

ning av att detaljplaner beaktar värden i gestaltningsprogram och andra styrande dokument under 

slutskedet av planprocessen. Kontrollmomentet baseras på risken att beslutade detaljplaner och 

gestaltningsprogram inte genomförs enligt intentionen.  

Syfte och frågeställningar 
Uppföljningens syfte är att undersöka hur den angivna risken hanteras inom ramen för ordinarie 

verksamhet.  

Fokus för kontrollområdet utgörs av följande frågeställningar:  

1. Följer detaljplanen tydlighetskravet i gällande lagstiftning 

2. Följer detaljplanen styrdokumentet Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy 

Genomförande 
Kontrollmomentet har kontrollerats genom stickprov, genomförda under perioden 2022-09-15 till 

2022-09-31. Urval för stickprov är de detaljplaner som enligt plan ska ut på granskning under 

hösten 2022. Berörda tjänstemän har genomfört inhämtandet av information. 

Avgränsning 
Då gestaltningsprogram eventuellt inte behövs när stadsbyggnadsprinciper föreligger har risken 

och kontrollmomentet avgränsats till att endast kontrollera följsamhet av styrande dokument, vil-

ket utgörs av styrdokumentet Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy. 

Tydlighetskravet 
Enligt 4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ska den avsedda regle-

ringen av bebyggelsen, byggnadsverk och miljön i övrigt tydligt framgå av planen. Detta s.k. tyd-

lighetskrav motiveras av att allmänhetens intresse för och möjligheter till delaktighet i planärenden 

i stor utsträckning är beroende av handlingarnas utförande och informationens innehåll. Detalj-

planen måste därför utformas på ett sådant sätt att medborgarinflytandet verkligen kan få en reell 

innebörd. Så kallade flexibla detaljplaner, med en lägre detaljeringsgrad, anses enligt förarbetena 

inte vara lämpliga när det är fråga om stadsförnyelse, då förändringarna berör så många intres-

senter att detaljplanen så tydligt som möjligt bör illustrera de aktuella förtätningsprojekten. Även 

för något större samlade projekt på områden som är helt kringgärdade av äldre bebyggelse torde 

flexibel detaljplan sällan vara lämplig. Möjligheten att i vissa fall redovisa byggrätten i detaljplan 

schematiskt bör alltså användas restriktivt och endast då förhållandena i det enskilda fallet med-

ger att så sker med hänsyn till sakägarnas och övriga intressenters intressen. (Se prop. 1985/86:1 

s. 166‒167.) 

Styrdokumentet Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy 
I en framtida utbyggnad av Knivsta kommun behövs gemensam riktning för utformningen. För att 

styra mot en bra helhet har ett styrdokument med stadsbyggnadsprinciper och arkitekturpolicy 

tagits fram. Styrdokumentet är antaget av kommunfullmäktige 2020-09-23 och är giltig t o m år 

2024.  

I Styrdokumentet anges stadsbyggnadsprinciper för; samspel med omgivningen, täthet, hushöjd, 

orienterbarhet och stråk, gaturum, det gröna rummet, konst på allmän plats och variation. I doku-

mentet anges en arkitekturpolicy för; fasader, entréer, tak, material och detaljer, skyltar, gårdar 

och mark, belysning och teknikbyggnader.  
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Resultatredovisning  
Stickprov har genomförts på två detaljplaner som ska ut på granskning under hösten 2022, vil-

ket utgör 100 % av urvalsgruppen.  

Följsamhet av tydlighetskravet 

Stickprov Ja/nej Motivering 

1 Ja Den avsedda regleringen av bebyggelsen, byggnadsverk och miljön i övrigt fram-

går tydligt av planen. Illustrationer som visar en utbyggd plan finns i planbeskriv-

ningen. 

2 Nej 

 

Planbestämmelserna har hög detaljeringsgrad och styr utnyttjandegrad och ut-

formning. Sammantaget styr planbestämmelserna relativt detaljerat områdets ut-

byggnad. Illustrationer över en maximalt utbyggd plan saknas dock vilket påverkar 

möjligheten att förstå planens omgivningspåverkan. 

 
Följsamhet av Styrdokument Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy 

Stickprov Ja/nej Motivering 

1 Ja 

 

Ett gestaltningsprogram har tagits fram som komplement till planhandlingarna. 

Utgångspunkten för gestaltningsprogrammet är Knivsta kommuns ”Stadsbygg-

nadsprinciper med arkitekturpolicy”. I gestaltningsprogrammet beskrivs de värden 

som eftersträvas och vad som specifikt ska gälla för planområdet. Plankartan styr 

gestaltningen med planbestämmelser och gestaltningsprogrammet förtydligar 

dessa bestämmelser. 

2 Ja Avsnittet samspel med omgivningen i Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpo-

licy styrs i detaljplanen genom placering och ny bebyggelses skala. Detaljplanen 

möjliggör för en småskalig bebyggelse med fristående villor i ett och ett halvt plan 

med en maximal byggrätt om 200 kvm BYA fördelat på huvudbyggnad och kom-

plementbyggnad. Också fastighetsstorlek begränsas till minsta storlek 950 kvm. 

Ny bebyggelse i planområdets södra delar styrs ytterligare, med hänsyn till riks-

intresse för kulturmiljövården, Landskapet kring Valloxen och Säbysjön (C45), 

med bestämmelser om taktäckning- tegelröda takpannor och kulörval - färg i dova 

kulörer dock inte svart samt en minsta taklutning om 32 grader på huvudbyggnad. 

Därtill tillkommer en utökad lovplikt för komplementbyggnader och solceller. Ny 

bebyggelse ska placeras varsamt i terrängen genom att höjdskillnader ska tas upp 

som naturlig släntning mot allmän plats. Avsnittet Orienterbarhet och Stråk/ Det 

gröna rummet hanteras genom att Ledingevägens rumslighet och funktion som 

gräns mellan det öppna landskapet och bebyggelsen förstärks genom att den 

befintliga allén förlängs utmed Ledingevägen. Ny bebyggelse kan i delar ordnas 

som radby. Avsnittet Variation på ett tema hanteras genom att ny bebyggelse 

bidrar med möjligheten till en varierad färgsättning inom en ram. Samordnad tak-

utformning/Material som håller länge och åldras vackert; minsta tillåtna takvinkel 

på huvudbyggnad regleras, fasader ska utformas i huvudsak av trä. 

Analys 
Resultatet visar att det saknas följsamhet vad gäller tydlighetskravet, då det i ett stickprov saknas 

illustrationer över en maximalt utbyggd plan, vilket påverkar möjligheten att förstå planens omgiv-

ningspåverkan. 

Stickproven visar att styrdokumentet Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy har följts, an-

tingen som utgångspunkt för gestaltningsprogram eller i tillämpliga delar.  

Åtgärdspunkter 
Nämndens verksamheter ska inom ramen för sitt kvalitetsarbete säkerställa att; 

 tydlighetskravet i gällande lagstiftning följs 
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