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Sbn au § 15 Beredande ärenden Gatuenheten 
 

• Justering lekplats utifrån etapp 1 Gruvplan 
• Översyn policy enskilda vägar 
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Sbn au § 16 Plan för genomförande av Vision för 
Gruvplan 
SBN2022/0055 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar hänskjuta plan för genomförande 
av Vision för Gruvplan utan eget förslag till Samhällsbyggnadsnämnden. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
En plan för genomförande av Vision för Gruvplan har tagits fram. Planen beskriver 
ett genomförande med två initiala etapper som genomförs under 2022–2023 medan 
resterande delar fortsatt utreds och planeras länge fram i tiden. På detta sätt kan medel 
avsatta i budget användas samtidigt som effekterna av Trafikverkets projekt kan mötas 
upp och en sammanhängande infrastruktur skapas. Genomförandeplanen ses i bilaga. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har ansvarat för arbetet med Detaljplan samt Vision för Gruvplan. 
Detaljplanen är antagen och har vunnit laga kraft och Vision för Gruvplan är också 
antagen med ett tillägg om att uppdra till Samhällsbyggnadsnämnden att ta fram en 
plan för genomförande, inklusive etappindelning, förprojektering samt budgetering. 
Beslutet finns förtecknat i Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-01 § 9. 

Delges 
Kommunstyrelsen 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

2022-02-24 6 (23) 

Sbn au § 17 Omprioritering investeringsmedel gång 
och - cykelvägar 
SBN2021/0255 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Samhällsbyggnadsnämnden 
besluta omprioritera 2022 års investeringsbudget enligt ställt förslag. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
För att skapa förutsättningar för finansiering avseende byggnation av 2 nya gång-och 
cykelvägar under 2022 föreslås följande omprioritering om totalt 1,4 Mkr i 
investeringsbudget 2022: 

• 900 tkr från 913119 Angöring och parkering – Kungsgårdsskolan till 
Trafiksäkerhet och tillgänglighet 913111 

• 300 tkr från 913118 Broar och Konstbyggnader (konstruktioner) till 913110 
Gång- och cykelvägar 

Bedömd effekt av föreslagen omprioritering 
Projekt angöring och parkering – Kungsgårdsskolan: effekt av omprioritering bedöms 
liten då berört projekt inte kan genomföras förrän dess att lokalplanering för 
Kungsgårdsskolan har fastställts. Berörda medel föreslås äskas i kommande 
budgetprocess kopplat till Lokalplan Kungsgårdsskolan. Kvarvarande medel, efter 
omprioritering, bör användas för tillfälliga trafiksäkerhetshöjande åtgärder. 

Broar och Konstbyggnader (konstruktioner): Brobesiktning genomförs under 2022 
och medel äskas för åtgärder i kommande budgetprocess 

Beskrivning av planerade projekt 
Projekt Gång-och cykelväg längs Hagavägen samplaneras med tidigare planerat VA-
projekt längs med Hagavägen. Projektet bedöms skapa en bättre trafiksäkerhet för 
oskyddade trafikanter längs med Hagavägen. 

Projekt Gång-och cykelväg Kvarnbacken syftar till att skapa en sammanhållande gång- 
och cykellänk mellan Trafikverkets nya gång och cykeltunnel och viadukt vid 
Kvarnbacken. Även andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder planeras kopplat till detta 
projekt. 
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Sbn au § 18 Förslag till yttrande på 
Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken i 
Dalarna  
SBN2022/0068 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar hänskjuta ärendet utan eget förslag 
till Samhällsbyggnadsnämnden. Samt uppdra till sektorchef att komplettera med de 
tillägg av synpunkter som framkom under diskussionen på arbetsutskottet. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Säters kommun har mottagit remiss av Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken 
i Dalarna 2022–2031. Ett förslag till yttrande har tagits fram av 
Samhällsbyggnadssektorn och ses bilaga till tjänsteutlåtande. Sista dag för yttrande är 
31/3. Regionen önskar att remissinstanserna beaktar följande frågeställningar i sitt 
yttrande: 

• Vad är er samlade uppfattning om programmet? 
• Vad tycker ni om de hållbarhetsmål vi har inom 1) Sammanhållet, 2) Klimatsmart 

och 3) Konkurrenskraftigt Dalarna? 
• Hur kan ni bidra till att vi tillsammans ska kunna hantera de utmaningar vi står 

inför? 

Efter remisstiden sammanställs inkomna synpunkter varpå Kollektivtrafiknämnden 
beslutar om eventuella revideringar av förslaget som sen går för beslut i 
Regionfullmäktige under 2022. 

Bakgrund 
Region Dalarna har tagit fram förslag till Regionalt Trafikförsörjningsprogram för 
2022–2031. Programmet är det högst styrande dokumentet för den regionala 
kollektivtrafiken i Dalarna och ska vara långsiktigt och visionärt. Det innehåller bland 
annat en nulägesbild och de långsiktiga målen för kollektivtrafiken i Dalarna. De 
långsiktiga målen konkretiseras sen i den årliga Trafikplanen. 
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Sbn au §18 forts. 

Beslutsunderlag 
Remissutgåva av Trafikförsörjningsprogram. 

Delges 
Kommunstyrelsen. 
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Sbn au § 19 Beredande ärenden fastighetsenheten 
 

• Uppdrag strategisk partnering 
• Starbesked Mora BY IP 
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Sbn au § 20 Medborgarförslag belysning ÅVS  
SBN2021/0719 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Samhällsbyggnadsnämnden 
besluta avslå medborgarförslaget. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om belysning vid miljöstationen vid f d Pärlan lämnas in till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-30 av Lars Hjorth, Säter: 

”Hej! 

Har under min yrkesverksamma tid, och även privat har jag åkt mycket genom 
Gustafs. Har upptäckt att miljöstationen vid fd. Pärlan saknar belysning, vore något 
att tänka på nu när vi går mot mörkare tider. Finns en vägbelysningsstolpe inte allt för 
långt där i från, som det går att koppla ström i från. 

Mvh 
Lars Hjorth” 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-30 KF§93 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 

FTI står som ansvarig för återvinningsstationerna i och utanför kommunen. De har 
sökt ett tillfälligt bygglov där en belysningspunkt ingick i bygglovsansökan. En dialog 
har förts med Miljö och byggenheten i Säters kommun (se bilaga). Svaret är att 
belysningen ska placeras ut inom föreskriven tid. Vidare har Miljö och byggenheten 
initierat ett tillsynsärende då anläggningen tagits i bruk innan slutbesked. En skrivelse 
har även sänts över till FTI där de ges möjlighet att yttra sig.  

Dialog har även förts med Trafikverket. Vägbelysningsstolpen bredvid stationen ingår 
i trafikverkets anläggning och de jobbar aktivt för att koppla bort anläggningar som 
finns påkopplade till deras belysning. Dessutom anser man på tjänstemannanivå att 
det är olämpligt med en sådan hopkoppling då det kommer vara svårt att hålla isär 
anläggningarna. 
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Sbn au §20 forts. 

Motivering 
Det finns ett beslutat bygglov för berörd station och det är därmed FTI:s ansvar att 
säkerställa belysning på platsen i enlighet med detta. Säters kommun ansvarar inte för 
att installera belysning på FTI:s anläggning. Därmed ska medborgarförslaget avslås. 

Delges 
Medborgaren Lars Hjort 
FTI AB 
Miljö och Byggnämnden 

Bilaga 
1. Beslut Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslaget till 

samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 
2. Mailkonversation miljö & bygg 
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Sbn au § 21 Omprioritering investeringsmedel Säters 
IP 
SBN2021/0255 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Samhällsbyggnadsnämnden 
besluta  

• uppdra till sektorchef att detaljprojektera och upphandla om- och tillbyggnad 
av Säters IP etapp 1 

• omprioritera i 2022 års investeringsbudget enligt ställt förslag. 
__________ 

Ärendebeskrivning 
 
För att skapa förutsättningar för en finanisering avseende projekt Säters IP inom 2022 
års tilldelade ram föreslås följande omprioritering om totalt 2 Mkr i investeringsbudget 
2022: 

• 500 tkr från projekt 900196 Laddinfrastruktur Fastighet 
• 400 tkr från projekt 997014 Nödmat 
• 400 tkr från projekt 900213 Reservkraft 
• 100 tkr från projekt 997013 Matvagnar 
• 600 tkr från projekt 900181 Åtgärder Säterdalen – Lilla Säter 

Projekt Laddinfrastruktur Fastighet har totalt 980 tkr budgeterat på 2022 där 480 tkr 
är överflyttat från 2021. Efter en omprioritering av 500 tkr återstår 480 tkr vilket 
bedöms täcka behovet av ny laddinfrastruktur under 2022. Nya medel om 500 tkr 
tillkommer enligt budget 2023. 

Projekt Nödmat har 500 tkr budgeterat 2022 och efter föreslagen omprioritering 
återstår 100 tkr som planeras att nyttjas till en förstudie för att ta fram ett underlag till 
budgetprocess 2023. Det sammanfaller då med färdigställandet av nya Säbo som 
kommer vara en viktig part kopplat till nödmat. 

Projekt Reservkraft har totalt 500 tkr budgeterat 2022 och 100 tkr återstår efter 
föreslagen omprioritering. Dessa medel planeras att nyttjas under 2022 för en 
inventering av behovet av reservkraft och sedan kan nya medel äskas i kommande 
budgetprocess för 2023. 
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Sbn au §21 forts. 

Projekt Matvagnar har totalt 200 tkr budgeterat 2022 och 100 tkr återstår efter 
föreslagen omprioritering. Normalt sett har Kosten årligen 100 tkr avsatt för 
matvagnar men detta belopp ökades till 2022 med anledning av ökat behov på nya 
Säbo. Då Säbo inte färdigställs förrän 2023 finns inget behov nu och nya medel om 
200 tkr tillkommer enligt budget 2023. 

Projekt Åtgärder Säterdalen har en total budget 2022 på 4 528 Tkr. Planerade åtgärder 
för Lilla Säter kommer enligt prognos inte nyttja hela detta belopp varpå en 
omprioritering av 600 tkr föreslås. Medel för övriga åtgärder i Säterdalen kan äskas 
mot budget 2023. 
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Sbn au § 22 Ekonomisk förening för Dala VA 
SBN2022/0070 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Samhällsbyggnadsnämnden 
föreslå Kommunstyrelsen besluta 

• ansöka om medlemskap i Dala VA Ekonomisk förening och teckna en 
medlemsinsats på 10 000 kronor när Säters kommun beviljats medlemskap. 

• godkänna förslag på stadgar (bilaga 1) samt förslag till samverkansavtal.  

__________ 

Ärendebeskrivning 
Styrgruppen i Dala VA rekommenderar att samarbetet inom Dala VA formaliseras i 
en ekonomisk förening där verksamheten reglerats genom ett samverkansavtal med 
verksamhetsstart 2022-07-01.  

Styrgruppen rekommenderar vidare att; 

• Administrationen av föreningen hanteras i en av medlemmarnas organisationer. 
• Föreningens styrelse föreslås utgöras av Dala VA arbetsutskott (VA chef eller 

motsvarande). 
• Stämma hålls i samband med styrgruppens ordinarie möte och resp. organisation 

utser företrädare men rekommendation är deltagare i styrgrupp.  
• Inga arvoden utgår till ledamöter i styrelse 

Bakgrund 
Styrgruppen i Dala VA består av respektive organisations VA-chef. 

Ett avtal om samverkan inom Dala VA skrevs 2013 mellan länets VA-
organisationerna. Avtalets giltighetstid var från och med 2013.01.01 och till utgången 
av 2017 med möjlighet för styrgruppen att därefter besluta om förlängning av avtalet i 
femårsintervall. Avtalet har via beslut i styrgruppen förlängts till utgången av 2022.  

Syfte och mål med gällande avtal är att Dala VA ska utgöra ett samverkansorgan för 
kommuner och kommunala bolag som enligt lagen om allmänna vattentjänster 
ansvarar för vatten, spill- och dagvatten. Samverkan ska främja utveckling, kvalitét, 
kostnadseffektivitet, kundservice samt miljö- och energianpassning av den lokala VA-
verksamheten.  
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Sbn au §22 forts. 

Jesper Johansson Borlänge Energi, Liv Almstedt Säters kommun och Anders Hellman 
Dala Vatten och Avfall har av Dala VA styrgrupp getts uppdraget att se över avtalet 
och i samband med det även se över organisationsform. 

Utfallet av uppdraget har redovisats i Dala VA:s styrgrupp som beslutat initiera 
bildande av en ekonomisk förening för Dala VA:s fortsatta verksamhet.  

Motiven är främst följande; 

• Ett medlemskap i en ekonomisk förening blir mer permanent på 
grund av insatsen, det krävs lite mer än ett beslut från en tjänsteman 
för att utträda ur föreningen. 

• Verksamheten blir lagreglerad i bokföringslag, årsredovisningslag och 
lag om ekonomiska föreningar vilket innebär att dokumentation av 
tillgångar tryggas. 

• Möjlighet att verka med ett gemensamt organisationsnummer (söka 
bidrag, arrangera seminarier, utbildningar och aktiviteter, upphandla 
tjänster, etc.).   

• Svårigheter/begränsningar med nuvarande organisation att ikläda sig 
ekonomiskt ansvar (budget/redovisning, fakturering)  

• Bättre möjligheter att samverkan kring upphandlingar 
• Möjlighet till ägande av gemensamma special utrustning  
• Genom registreringen hos bolagsverket blir namnet Dala VA skyddat. 
• Möjlighet att momsregistrera verksamheten 

Om man ska formalisera samarbetet i Dala VA ser vi främst två alternativ, ideell 
förening eller ekonomisk förening. En ekonomisk förening har flera fördelar 
gentemot en ideell förening. Dessutom är de sannolikt så att syftet med samarbetet i 
Dala VA inte betraktas som ideellt.  Styrgruppen har därför beslutat att föreslå 
ekonomisk förening.  

Bilagor 
1. Samverkansavtal_Dala_VA_0.9 
2. Stadgar Dala VA ekonomisk förening 0.9 
3. Styrelsens arbetsordning Dala VA ek fören 
4. PM Organisationsformer 
5. Presentation Dala VA ekonomisk förening 

Delges 
Dala VAs styrgrupp 
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Sbn au § 23 Svar avseende ny motion om kök på våra 
äldreboenden 
KS2021/0308 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Samhällsbyggnadsnämnden 
besluta föreslå Kommunstyrelsen att motionen avslås. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Liberalerna i Säter har lämnat in en motion där man föreslår att alla äldreboenden i 
kommunen ska utrustas med kök som lagar mat till de boende.  

Sociala sektorn har tillsammans med Samhällsbyggnadssektorn tagit fram ett underlag 
som förslag till beslut. Respektive sektor lyfter in underlaget till respektive nämnd för 
beslut. 

Bakgrund 
I en intern kostutredning som genomfördes under år 2019 ingick arbetsgrupper från 
sociala-, barn och utbildnings- samt samhällsbyggnadssektorn. I utredningen prövades 
flera förslag på hur framtida kostorganisation skulle se ut. Förslaget som KS antog i 
september 2020 innebar att maten till samtliga äldreboenden initialt tillagas på 
Fågelsången och sedan på det nya boendet Prästgärdet när det står klart.  

Anledningen till att man tog detta beslut gällande maten till de som bor på särskilt 
boende, var då att det sågs som svårt att kompetensförsörja alla köken med kockar. 
Ytterligare anledningar var att maten som serveras ska hålla samma kvalitet för 
samtliga boenden. I och med att maten tillagas i ett centralt kök så kvalitetssäkras 
maten genom att den mat som serveras är likvärdig oavsett vilket boende Säterbon 
bor på.  

Det finns inget som tyder på att maten försämrats i och med att den tillagas i ett 
centralt kök. Menyn är gemensam för samtliga tre boenden, den är näringsberäknad 
och följer gällande riktlinjer till mat för äldre. Kökets personal och personal som 
arbetar på boendena har återkommande matrådsmöten där kvalité diskuteras. 
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Sbn au §23 forts. 

Temperaturmätning sker vid tillagning och när maten anländer till respektive boende 
innan servering. Det som uppmärksammats är att mat som skickas i mindre mängder 
har svårt för att hålla temperaturen. Detta har åtgärdats genom att dessa portioner 
skickas kylda och värms på plats i avdelningsköken. 

Konsekvensbeskrivning  
I och med KS beslut har redan projektering och investeringar i det nya köket på 
Prästgärdet genomförts. De tidigare köken på Skedvigården och Enbackagården har i 
dagsläget stora uppdaterings- och investeringsbehov.   

Att maten tillagas på plats är ingen garanti för en ökad aptit, bättre upplevelse av 
måltiden eller att det skulle lukta matlagning på boendet. Den positiva upplevelsen 
runt mat och måltidssituationen skapas genom att hela kedjan från kök till bord 
fungerar optimalt. Det innebär att rätt mat med god omsorg serveras till de som bor 
på kommunens särskilda boenden. Det är vård och omsorgspersonalens ansvar att 
skapa en trevlig måltidssituation genom en trevlig presentation av maten, dukning och 
att måltidsmiljön är inbjudande.  

Ett gemensamt arbete för att minska matsvinnet har påbörjats inom såväl köket som 
de särskilda boendena. Vård och omsorgspersonalen ska arbeta med att följa åtgången 
mat för de olika maträtterna, då det finns tre olika portionsstorlekar att välja på, liten, 
normal eller stor. Detta för att beställningen av portionsstorlekar till köket ska bli så 
rätt som möjligt och att minimalt med mat kastas bort.  

Transporten av maten sker via kommunens gatuenhet två gånger per dag. I samband 
med leveransen av mat till de särskilda boendena i Stora Skedvi och Gustafs planeras 
också att samköra t.ex. internpost och övriga transporter/leveranser av varor och 
tjänster inom kommunens verksamheter. 

Om yrkandet skulle bifallas så kommer kommunens matpriser att öka, främst inom 
personal-, livsmedels-, utrustnings- och investeringskostnader.  

Bilagor 
• Motion om att alla äldreboenden i kommunen utrustas med kök  
• Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-30 Kf § 96 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2021-10-19 Au § 126 

Delges 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

2022-02-24 18 (23) 

Sbn au § 24 Vägnamn Mellanåsen - medborgarförslag 
SBN2022/0005 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar remittera ärendet till 
Kulturnämnden för synpunkter om det aktuella namnförslaget är lämpligt.  

__________ 

Ärendebeskrivning 
En fastighetsägare har önskat/föreslagit namnet Lunds Lisas väg på en väg som går 
till tomt där fastighetsägaren planerar nybyggnation av ett enbostadshus. 
Fastighetsägaren har föreslagit vägnamnet med hänsyn till en historisk koppling till 
den aktuella platsen. Hela önskemålet/medborgarförslaget går att läsa i Bilaga 1. 

Vid namngivning av gator och vägar i Säters kommun är rutinen att 
Samhällsbyggnadsnämnden är den instans som sätter nya gatu- och vägnamn på vägar 
i kommunen. Rutinen är också att Samhällsbyggnadsnämnden i sin tur inhämtar 
förslag på namn från Kulturnämnden. 

Delges 
Kulturnämnden 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

2022-02-24 19 (23) 

Sbn au § 25 Nytt vägnamn på väg i Solvarbo 
SBN2022/0029 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att remittera ärendet till 
Kulturnämnden för inhämtande av namnförslag samt att Kulturnämnden tar ställning 
till de namn som har använts av de boende. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
En mindre väg i utkanten av Solvarbo (Se bilaga 1) saknar ett vägnamn. Vägnamnet 
behövs för att kunna sätta korrekta adresser för flera av verksamheterna efter vägen. I 
en diskussion med fastighetsägare framkom att vägen av de boende runtomkring har 
kallats Hevägen eller Grusgropsvägen om vartannat. Inget av namnen är dock särskilt 
välanvänt. 

Vid namngivning av gator och vägar i Säters kommun är rutinen att 
Samhällsbyggnadsnämnden är den instans som sätter nya gatu- och vägnamn på vägar 
i kommunen. Rutinen är också att Samhällsbyggnadsnämnden i sin tur inhämtar 
förslag på namn från Kulturnämnden. 

Delges 
Kulturnämnden 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

2022-02-24 20 (23) 

Sbn au § 26 Bokslutskommentarer 2021 
SBN2021/0255 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar tacka för informationen. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Varje år i samband med bokslutet upprättar sektorn bokslutkommentarer som 
beskriver det år som gått. Kommentarerna skickas in till kommunens ekonomichef 
som tar med sig dem in i bokslutet. Bokslutskommentarerna redovisas enligt fastställd 
mall. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-02-02 SBN§15: 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar delegera till Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott att besluta om bokslutskommentarer 2021. 

Datum för återrapportering 
Enligt bokslutsanvisningarna för 2021 ska bokslutskommentarerna lämnas in 2022-02-
25 

Beslutsunderlag 
Bilaga bokslutskommentarer 2021 

Delges 
Kommunstyrelsen 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

2022-02-24 21 (23) 

Sbn au § 27 Internkontrollplan 2022 
SBN2022/0012 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Samhällsbyggnadsnämnden 
besluta fastställa Internkontrollplan 2022. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Internkontroll är en viktig del i arbetet med uppföljning av Samhällsbyggnadsnämndens 
verksamhet. Andra delar som möjliggör en effektiv uppföljning är tydliga rutiner samt 
system för hantering av avvikelser. Det vill säga att hela tiden arbeta för att lära av sina 
misstag och skapa en lärande organisation. Även en bra dialog mellan förvaltning, 
nämnd, revisorer och kommunstyrelse med flera är en viktig grund för en bra 
internkontroll. Kommunstyrelsen kallar nämnden till sig 2 gånger per år i enlighet med 
uppsiktsansvaret. Även revisionen kallar till sig nämnden för uppsikt över hur arbetet 
inom ramen för uppdraget bedrivs. 

En viktig del av nämndens internkontroll är nämndens årshjul som fastställs på andra 
nämnden varje år.  

Nytt för 2022 är att Kommunstyrelsen avser besluta 4 internkontrollpunkter som ska 
ingå i samtliga nämnders internkontrollplaner. Beslutet planeras tas på 
Kommunstyrelsen den 8:e mars. De gemensamma internkontrollpunkter som är 
föreslagna i dagsläget är: 

• Upphandling/inköp 
• Inköp av varor och tjänster 
• Betalningsdag, att faktura betalas på rätt dag 
• Systematiskt arbetsmiljöarbete  

Datum för återrapportering 
Nämnd skall senast januari månad varje år antaga en särskild plan för innevarande års 
granskning/uppföljning av den interna kontrollen med utgångspunkt från en 
väsentlighets- och riskbedömning. 

 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

2022-02-24 22 (23) 

Sbn au §27 forts. 

Beslutsunderlag 
Bilaga internkontrollplan 2022 

Delges 
Kommunstyrelsen 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

2022-02-24 23 (23) 

Sbn au § 28 Årshjul 2022 
SBN2022/0012 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Samhällsbyggnadsnämnden 
besluta fastställa årshjul 2022 för Samhällsbyggnadsnämnden. 

__________ 

Ärendebeskrivning & bakgrund 
För att skapa förutsättningar för en bättre systematik i återkommande 
rapporter/informationer har ett årshjul arbetats fram för Samhällsbyggnadsnämnden. 
Årshjulet är tänkt att fastställas på andra nämndsammanträdet varje år. På så sätt 
hinner nämnden alltid utvärdera föregående år innan ett nytt årshjul fastställs. 
Årshjulet bedöms bli en viktig del i nämndens internkontrollarbete. Bland annat 
regleras återkommande punkter såsom t.ex:  

• Internkontrollplan 
• Rapportering detaljplaner 
• Rapportering av arbetsmiljö SAM till PU 
• Årligt revisionsmöte 
• Bokslutskommentarer 
• Budgetprocess 
• Delegationsordning 
• Projektredovisningar 

Bilaga 
Årshjul 2022 för Samhällsbyggnadsnämnden 
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