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Plats och tid Sammanträdesrum A, kl. 09:00 – 10:20 

Beslutande Ledamöter 

Mikael Jonsson (M), Ordförande 

Lena Woxberg (S), 1:e vice ordförande 

Ingemar Ehn (L) 

Elisabeth Eriksson (C) 

David Parhans (C) 

 Ersättare 

Börje Olsson (S) 

Peter Grip (S) 

 

Övriga närvarande Samhällsbyggnadschef Johan Ljung 

Planarkitekt Kevin Engberg 

Planeringschef Johan Olanders 

Fritidschef Eva Holm 

Mark- och exploateringsingenjör Mikael Bomark 

Sekreterare Eva-Lena Zetterdahl 

 
Justerare Elisabeth Eriksson 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret onsdag den 19 april kl 13:00 

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 37-47 

 Eva-Lena  Zetterdahl  

 Ordförande 

  

 Mikael Jonsson  

 Justerare 

  

 Elisabeth Eriksson  
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 2017-04-12 

Datum då anslaget sätts upp 2017-04-20 Datum då anslaget tas ned 2017-05-12 

Förvaringsplats för protokollet Arkivskåp tjänsterum 

 

Underskrift 

  

 Eva-Lena  Zetterdahl  
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§ 37 Dnr 2017/00007  

Godkännande av dagordningen 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner dagordningen.    
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§ 38 Dnr 2017/00008  

Allmänhetens frågestund 

Tekniska nämndens sammanträden är öppna för allmänheten helt eller 

delvis. Besökare har då möjlighet att ställa frågor på ”Allmänhetens 

frågestund”. 

Inga frågor finns.   
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§ 39 Dnr 2017/00009  

Rapporter 

- Rekrytering av IT-chef är avslutad. Björn Arting anställdes. 

- Planarkitekt Kevin Engberg och GIS/trafikingenjör Annika 

Ottenbäck har sagt upp sig för att gå vidare till nya arbetsgivare. 

- Ersättningsanspråk för ökade kostnader på grund av felprojektering 

för Södra skolan har riktats mot Mondo arkitekter och WSP. 

- Ovanåker och Bollnäs kommuner, Borab och Helsinge Vatten har 

varit på ägarsamråd på Edsbyns hotell 2017-03-22. 

- Mikael Jonsson som representant från kommunen har deltagit i 

årsstämma med Borab och Helsinge vatten 2017-03-30.    
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§ 40 Dnr 2017/00056  

Rutiner för fakturahantering  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden antar ”Rutiner för fakturahantering inom tekniska 

nämndens verksamhet” att gälla från och med 2017-05-01.  

Sammanfattning av ärendet 

I dagens attestreglemente finns fyra olika attestfunktioner. Det system för 

hantering av fakturor som Ovanåkers kommun använder sig av har bara två 

attestfunktioner. Befintligt attestreglemente går därför inte att följa och 

behöver ändras. Detta är dock något som inte tekniska nämnden styr över 

och tekniska nämnden föreslås därför anta egna rutiner som överensstämmer 

med hur det går att hantera fakturor i systemet för fakturahantering. 

Ovanåkers kommun har modellen där de flesta fakturor inom en förvaltning 

skickas till en ”spindel” som granskningsattesterar och konterar de flesta 

fakturor. ”Spindeln” har dock inte full kontroll på att det som fakturan avser 

faktiskt har beställts och levererats. 

De rutiner som föreslås syftar till att göra fakturahanteringen säkrare och 

säkerställa att betalning bara sker av fakturor som är korrekta. Genom att 

följa rutinerna säkerställs att tekniska nämnden endast betalar fakturor som 

är korrekta. Rutinerna ska följas av alla anställda under tekniska nämndens 

verksamhet. 

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-29 

Rutiner för fakturahantering inom tekniska nämndens verksamhet 

Attestreglemente antaget av kommunstyrelsen 7 maj 1998, § 73 

 

 

Beslut skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 

 



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(13) 

Sammanträdesdatum 

2017-04-12 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 41 Dnr 2013/00110  

Detaljplan för Celsiusområdet - beslut om granskning 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att granskning av detaljplanen för del av 

centrala Edsbyn, Celsiusområdet, får ske. 

2. Tekniska nämnden beslutar att granskningen sätts till tre veckor och att 

granskningshandlingen ställs ut i kommunhusets reception och på Edsbyns 

bibliotek. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrund: 

Celsiusskolan står inför en omfattande ombyggnad. Därför upprättades ett 

planuppdrag som med tiden växt och komprimerats igen. I samband med en 

planerad rivning av låg- och mellanstadiets skolbyggnader skapas fler 

möjligheter att utveckla området ytterligare. Hela Celsiusområdet har också 

under en längre tid varit präglat av trafikrelaterad problematik. 

Detaljplanens Syfte: 

Syftet med detaljplanen är att förtydliga trafikstråken i hela området för att 

skapa bättre trafikflöde och framför allt säkrare miljöer för oskyddade 

trafikanter och elever i skolan. Detaljplanen ska också ge förutsättningar till 

att utveckla hela området för både bostäder, utbildning, idrott och rekreation. 

 

Beslutsunderlag 

Handlingar som omfattas av beslut om samråd 

* Plankarta med planbestämmelser dat. 2017-03-30 

* Planbeskrivning dat. 2017-03-30 

* Samrådsredogörelse dat. 2017-03-30 

* Checklista för behovsbedömning, miljö, dat. 2015-01-12 

* Fastighetsförteckning 2017-02-28 

 

Beslut skickas till 

Planarkitekt Kevin Engberg 
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§ 42 Dnr 2016/00118  

Detaljplan för särskilt boende Näskullen - beslut om samråd 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att samråd om detaljplanen för del av 

Barnängen, Näskullen, får ske. 

2. Tekniska nämnden beslutar att samrådet sätts till tre veckor och att 

samrådshandlingen ställs ut i kommunhusets reception och på Edsbyns 

bibliotek. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrund: 

Behovet av boende för äldre och/eller dementa är stort och förväntas öka i 

kommunen i framtiden. Två alternativa lokaliseringar av ett nytt särskilt 

boende i Edsbyn har utretts. Slutsatsen av arbetet blev att Näskullen är 

lämpligaste platsen. 

 

Detaljplanens Syfte: 

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för byggande av ett nytt 

särskilt boende för äldre och/eller dementa med 48 platser.  

 

Beslutsunderlag 

Handlingar som omfattas av beslut om samråd 

* Plankarta med planbestämmelser dat. 2017-03-28 

* Planbeskrivning dat. 2017-03-28 

* Checklista för behovsbedömning, miljö, dat. 2017-03-02 

* Fastighetsförteckning 2017-02-28 

 

 

Beslut skickas till 

Fysisk planerare Bo Sundström 
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§ 43 Dnr 2017/00059  

Rekommenderade parkeringstal i Ovanåkers kommun - 

beslut om antagande 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden antar den reviderade handlingen Rekommenderade 

parkeringstal i Ovanåker kommun som policy vid fysisk planering av 

parkeringsplatser. 

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrund: 

I kommunen har ingen tidigare övergripande policy funnits vid fysisk 

planering eller bygglovgivning i parkeringsfrågor. Antingen har särskilda 

parkeringsutredningar upprättats eller så har varje enskilt fall bedömts utan 

ett sådant stöd. 

 

Sammanfattning av dokumentet: 

Dokumentet behandlar parkeringsfrågor i fysisk planering. Det innehåller 

generella riktlinjer och mål som bör gälla vid behandling av parkeringsfrågor 

i fysisk planering. Det innehåller också specifika parkeringstal som beskriver 

vilket antal parkeringsplatser som bör finnas intill respektive verksamhet, 

exempelvis hur många parkeringsplatser per lägenhet beroende på 

lägenhetens storlek. 

Handlingen har gått ut på remiss till bygglovhandläggarna i Miljö- och 

byggnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Handlingar som omfattas av beslut om samråd 

* Rekommenderade parkeringstal i Ovanåkers kommun dat. 2017-03-29 

 

Beslut skickas till 

Planarkitekt Kevin Engberg 

Miljö- och byggavdelningen 
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§ 44 Dnr 2017/00069  

Informationspunkt - Bidrag till Alfta ÖSA OK 

Fritidschef Eva Holm informerade.  

Tekniska nämnden tackar för informationen och ber Eva Holm återkomma 

med en tjänsteskrivelse i ärendet till nästa tekniska nämnd 2017-05-24.   
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§ 45 Dnr 2017/00060  

Informationspunkt - skogsskötselplan 

Mark- och exploateringsingenjör Mikael Bomark informerade. 

Tekniska nämnden tackar för informationen.    
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§ 46 Dnr 2017/00022  

Delegeringsbeslut 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner redovisning av delegeringsbeslut. 

- Avtal S-Group Solutions. 

- Anställningsavtal.    
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§ 47 Dnr 2017/00011  

Meddelanden 

Tekniska nämndens beslut 

- Ks §§ 43 och 67.    

 


