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§ 1 Dnr 2018/00093  

Godkännande av dagordningen 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner dagordningen.    
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§ 2 Dnr 2018/00094  

Allmänhetens frågestund 

Tekniska nämndens sammanträden är öppna för allmänheten helt eller 

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

frågestund”.  

En besökare var på plats och ställde frågor angående ärende § 3 

Medborgarförslag – Expropriering av Norra Edsbyn 37:1. 

Frågeställaren förordar byggnation vid Peresvändan av många skäl. Det 

centrala läget närhet till verksamheten och servicen och att marken vid 

Näskullen inte är lämplig för byggnation av äldreboende. 

 

Mikael Bomark informerar om att markägaren inte är villig att sälja. Det 

uppstod även andra problem bl a för att det skulle påverka den äldre 

bebyggelsemiljön vid Peresvändan. Markområdet är något kuperat vilket ger 

svårigheter med de höga krav på bra tillgänglighet och lämplig utformning 

av tomtmarken/trädgårdsanläggningen som ställs. Dessutom skulle en 

fjärrvärmeledning samt en större va-ledning behöva läggas om som skulle bli 

kostsamt.  
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§ 3 Dnr 2017/00264  

Medborgarförslag - Expropriering av Norra Edsbyn 37:1 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden återremitterar ärendet till nästa tekniska nämnd  

2018-03-14 för att förtydliga svaret till förhållningssättet om vad 

expropriering av mark innebär. 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget från Britt Pettersson föreslås att kommunen 

exproprierar en del av fastigheten Norra Edsbyn 37:1 för att kunna bygga ett 

särskilt boende i området vid Peresvändan. 

 

Kommunens planeringsavdelning har utrett denna fråga före och under 

arbetet med detaljplan för Näskullen. Man kom under detta arbete fram till 

att det var bättre att lokalisera boendet vid Näskullen än Peresvändan. Det 

fanns flera skäl för detta, som inte gällde att kommunens markinnehav var 

för litet. Dessa skäl har tidigare utförligt beskrivits i planhandlingar och på 

informationsmöte.  

 

För det första skulle byggandet av denna mycket stora enplansbyggnad 

påverka bebyggelsemiljön i denna del av tätorten negativt då den har en helt 

annan skala och ett annat uttryck än bebyggelsen i övrigt i området som 

främst utgörs av äldre bebyggelse. Detta skulle därmed även vara negativt 

för attraktiviteten i tätortsmiljön med dess kulturhistoriska miljövärden. 

 

För det andra är markområdet vid Peresvändan något kuperat vilket ger 

svårigheter med de höga krav på bra tillgänglighet och lämplig utformning 

av tomtmarken/trädgårdsanläggningen som gäller runt det särskilda boendet. 

De schakter och fyllningar som sannolikt skulle bli nödvändiga skulle även 

komma att förstärka den negativa påverkan på bebyggelsemiljön. 

 

 

För det tredje skulle en större fjärrvärmeledning som går i nord-sydlig 

riktning samt en större VA-ledning i öst-västlig riktning behöva läggas om 

och dras runt det särskilda boendet vilket kräver markytor och är relativt 

kostsamt. 
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Av ovan nämnda skäl anses inte Peresvändan som en lämplig plats för 

lokalisering av det särskilda boendet. Det är därför inte heller aktuellt att 

expropriera del av fastigheten Norra Edsbyn 37:1.  

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 

Tjänsteskrivelse 2018-01-09 

 

 

 

Beslut skickas till 

Planeringsavdelningen 

Komunstyrelsen 
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§ 4 Dnr 2018/00110  

Medborgarförslag angående äldre-demensboende i Edsbyn 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden biträder medborgarförslaget att äldre-demensboendet 

byggs i anslutning till Gyllengården och dess nuvarande parkering.  

Förslag till beslut under sammanträdet 

Planeringsavdelningens förslag. 

Elisabeth Eriksson (C) förslag att biträda medborgarförslaget att äldre-

demensboende byggs i anslutning till Gyllengården och des nuvarande 

parkering. Lena Woxberg (S) yrkar bifall till Elisabeth Erikssons förslag.    

Beslutsgång 

Tekniska nämnden antar Elisabeth Erikssons (C) förslag till beslut att biträda 

medborgarförslaget.   

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget från Lise Lotte Lindblad Olsson föreslås att äldre-

demensboendet byggs i anslutning till Gyllengården, och delvis på dess 

nuvarande parkering.  

 

Kommunens planeringsavdelning har utrett denna fråga före och under 

arbetet med detaljplan för Näskullen. Man kom under detta arbete fram till 

att det var bättre att lokalisera boendet vid Näskullen än Peresvändan. Det 

fanns flera skäl för detta, vilka har tidigare utförligt beskrivits i 

planhandlingar och på informationsmöte.  

 

Den plats medborgarförslaget förespråkar var inte aktuell under 

planprocessen, då detta område delvis då var avsett att bebyggas med 

bostäder. Området/platsen har dock uppenbara nackdelar. 

 

Om Gyllengårdens parkering kan utnyttjas och privat mark kan förvärvas 

kan det vara möjligt att rymma det särskilda boendet på platsen men det är i 

så fall ”med skohorn”. Bl a kommer därför anläggningens omgivande staket 

att då ligga mycket nära flera villor vilket sannolikt innebär stora risker för 

negativa reaktioner från de boende.  
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Vidare kommer den nära kopplingen till Gyllengården också vara negativ då 

det särskilda boendet enligt Socialförvaltningen inte bör lokaliseras så att 

institutionskaraktären förstärks. Gyllengårdens samlingssal är vidare idag 

ombyggd och finns inte kvar att samnyttja. 

 

Vintervägen måste stängas och delvis utgå som lokalgata och de vatten-, 

avlopps,- dagvatten- och fiberledningar som ligger nedgrävda måste läggas 

om. Den norra tredjedelen av det föreslagna området är privatägt och måste 

förvärvas. Detta bedöms idag som mindre sannolikt att vara möjligt. Då 

Gyllengårdens parkering flyttas kommer avståndet dit att bli avsevärt längre 

än idag vilket kan vara till nackdel för verksamheten. 

 

Av ovan nämnda skäl anses inte området norr om Gyllengården som en 

lämplig plats för lokalisering av det särskilda boendet.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 

Förslag till detaljplan för Näskullen 

Tjänsteskrivelse 2018-01-18 

 

 

Beslut skickas till 

Planeringsavdelningen 

Kommunstyrelsen 
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§ 5 Dnr 2018/00109  

Förfrågan om markköp, B.I.O bygg i Edsbyn AB 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att erbjuda B.I.O bygg i Edsbyn AB att köpa till 

mer mark. Köpet ska vara vilande tom 2019-12-31 och med villkor om att 

marken utnyttjas. 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Planeringsavdelningens förslag att inte försälja mer mark just nu. 

Lena Woxberg (S) yrkar att erbjuda B.I.O bygg i Edsbyn AB att köpa till 

mer mark. Köpet ska vara vilande till 2019-12-31 och med villkor om att 

marken utnyttjas.    

Beslutsgång 

 Tekniska nämnden antar Lena Woxberg (S) yrkande.   

Sammanfattning av ärendet 

B.I.O bygg i Edsbyn AB har förfrågat om att få köpa till mer mark från 

kommunen. B.I.O bygg i Edsbyn AB köpte under 2016 ett markområde på 

ca 7000 kvadratmeter från kommunen i industriområdet Bråna som de håller 

på att bygga ut. De har nu ställt frågan om att få köpa till ytterligare mark i 

området. Ungefärligt område är markerat på kartan. 

 

I dagsläget har kommunen cirka 23000 kvadratmeter försäljbar industrimark 

i Edsbyn. Kommunen håller på att planera mer industrimark men tills det 

planarbetet är klart har Ovanåkers kommun begränsat med tillgänglig 

industrimark. Det är därför viktigt för kommunen att innan mer industrimark 

är färdigplanerad ha en lite mer restriktiv markpolitik. Kommunen bör inte 

sälja mer mark än vad företagen kan visa att de behöver i väntan på att mer 

mark blir planerad.  

 

Det finns också andra intressenter som vill köpa mark inom Bråna för 

nyetablering. 

 

På grund av rådande brist på industrimark inom Edsbyn rekommenderas 

Tekniska nämnden just nu neka B.I.O bygg i Edsbyn AB att köpa till mer 

mark.  
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Beslutsunderlag 

Karta upprättad 2018-02-01 

Tjänsteskrivelse 2018-02-01  

 

 

Beslut skickas till 

Mark- och exploateringsingenjör Mikael Bomark 
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§ 6 Dnr 2017/00405  

Information om skogsåtgärder 

Mark- och exploateringsingenjör Mikael Bomark informerade.  

Tekniska nämnden tackar för informationen.   
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§ 7 Dnr 2017/00407  

Information - konferens Strategisk lokalförsörjning 

Fastighetsingenjör Pär Liljemark informerade.  

Tekniska nämnden tackar för informationen.   
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§ 8 Dnr 2018/00121  

Information om gemensamt projekt med miljö- och bygg - 

Förbättra informationen om kostnader i bygglovsprocessen 

och avgifter förknippad med den 

Planeringschef Johan Olanders informerade. 

Tekniska nämnden tackar för informationen.    
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§ 9 Dnr 2018/00096  

Bokslut VA-verksamheten 2017 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner av Helsinge Vatten AB redovisat bokslut för 

VA-verksamheten för perioden januari till december 2017 som överlämnas 

till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.  

Sammanfattning av ärendet 

Driftbolaget Helsinge Vatten AB som sköter Ovanåkers kommuns allmänna 

VA-anläggningar redovisar ett negativt resultat om 267 tkr. Underskottet 

justeras mot befintligt överskott så att VA- resultatets utfall för 2017 slutar 

på 0 kr. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har granskat av Helsinge Vatten 

tillhandahållen verksamhetsberättelse och ekonomisk sammanställning för 

perioden januari till december 2017. VA-verksamheten har fungerat bra utan 

större driftstörningar. Investeringsarbetena har följt investeringsplanen och 

beviljade investeringsmedel har nyttjats i tillfredställande omfattning. 

Mängden debiterat avlopp och dricksvatten blev mindre än prognostiserat 

och genererade minskade intäkter på närmare 250 tkr. 

Kostnaderna för läckor på ledningsnätet översteg budgeterade medel likaså 

kostnaderna för tjänster och entreprenader inom driften. 

Elkostnader liksom kostnader för reparation och underhåll understeg 

budgeterade medel. 

Totalt redovisas ett underskott om 267 tkr att jämföra mot ett budgeterat 

underskott om 200 tkr. Underskottet justeras mot befintligt överskott så att 

VA- resultatets utfall för 2017 slutar på 0 kr.  

Beslutsunderlag 

Verksamhetsberättelse VA-verksamheten 2017 – Bilaga 1 

Tjänsteskrivelse 2018-02-04 

Beslut skickas till 

Helsinge Vatten AB 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige  

Ekonomiavdelningen 

Planeringschef Johan Olanders 
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§ 10 Dnr 2018/00122  

Investeringsplan VA-verksamheten 2019 - 2023 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta investeringsplan 

för VA-verksamheten för åren 2019 till 2023.  

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samarbete med Helsinge Vatten AB 

arbetat fram ett förslag till investeringsplan för VA-verksamheten för åren 

2019 till 2023. 

       

Ärendet 

Va-anläggningarna i Ovanåkers kommun ägs av Ovanåkers kommun som 

också är huvudman för verksamheten. Driften sköts av det kommunala 

driftbolaget Helsinge Vatten AB och de utför även en stor del av 

investeringarna i egen regi. Helsinge Vatten AB tar fram förslag till 

investeringsplan baserat på de erfarenheter de får från driften av 

anläggningarna, lagkrav mm. Förslaget samråds sedan med Ovanåkers 

kommun som efter eventuella ändringar och justeringar tar upp 

investeringsplanen för beslut i den ordinarie processen parallellt med andra 

investeringsplaner i kommunen. VA-verksamheten ligger särredovisad i 

kommunens ekonomi och Ovanåkers kommun har beslutat att Va-taxan till 

100 % ska täcka kostnaderna för drift och investeringar. 

 

Investeringsplanen 

Förslaget till investeringsplan 2019 – 2023 bygger i stora delar på tidigare 

investeringsplan för perioden 2018 – 2022 där en stor och framträdande post 

är investeringen i den nya överföringsledningen av dricksvatten från 

Viksjöfors till Alfta och där övriga investeringar i stora delar handlar om 

reinvesteringar i ledningsnät och va-anläggningar samt processförbättringar. 

Det har emellertid i denna investeringsplan tillkommit en relativt stor ny 

investering som behöver belysas lite utförligare och det handlar om en 

utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp inom ett befintligt 

verksamhetsområde i östra Knåda. 
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Bakgrund 

En stor del av det befintliga verksamhetsområdet för vatten och avlopp i 

östra Knåda är inte utbyggt utan de som bor där har enskilda lösningar för 

vatten och avlopp. Det har hela tiden stått klart att eftersom området är 

ganska stenigt samt inte så tätbebyggt, så blir en kommunal utbyggnad av 

vatten och avlopp förhållandevis kostsam. Vidare har intresset för kommunal 

anslutning till vatten och avlopp bland de som bor i området tidigare varit 

lågt så någon vidare utbyggnad har inte skett. 

Miljö- och byggkontoret arbetar fortlöpande och områdesvis med tillsynen 

över enskilda avlopp och när det handlar om detta område i östra Knåda, så 

har det nu kommit till ett läge där det är viktigt att kommunen tar ställning i 

frågan rörande en kommunal utbyggnad, så att fastighetsägare med ej 

godkända avloppslösningar vet om en kommunal anslutning kommer att bli 

aktuell eller om de behöver lösa det med en enskild anläggning. 

Ytterligare en anledning till att denna fråga och investering lyfts nu är att 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har uppmärksammat fler faktorer som talar 

för en VA-utbyggnad i området förutom de underkända enskilda avloppen. 

Dessa faktorer beskrivs i korthet nedan. 

 

Det har kommit till vår kännedom att inom en del av området är 

radonhalterna i de enskilda dricksvattenbrunnarna mycket höga varför 

fastighetsägarna måste installera kostsamma radonavskiljare. 

 

Ovanåkers kommun har tidigare lagt stora resurser på att köpa och delvis 

planera mark i området med tanken att kunna erbjuda mark för byggande av 

bostäder. Att möjliggöra kommunal anslutning till vatten och avlopp är en 

stor fördel vid eventuella nybyggnationer och vi skulle ha lättare att 

marknadsföra mark och tomter i området. 

 

Till ovanstående kan läggas att driftpersonalen hos Helsinge Vatten AB 

under flera år har haft något större investeringsprojekt varje vinter och att 

denna typ av utbyggnad också vore ett sådant lämpligt vinterprojekt att 

utföra i egen regi. 

Mot bakgrund av situationen med de enskilda avloppen samt de övriga och 

delvis nya faktorerna beställdes en utredning rörande eventuell utbyggnad av 

området där uppgiften var att titta närmare på frågan samt ge förslag på hur 

en utbyggnad skulle kunna se ut. (Denna utredning bifogas, PM-Knåda 

verksamhetsområde). 
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Ekonomi 

Enligt utredningen landar kostnaderna för utbyggnaden på cirka 10,3 

miljoner om arbetena utförs i egen regi. Intäkterna från anslutningsavgifter 

beräknas till cirka 2,3 miljoner kronor.  

 

Alternativ 

Om kommunen, genom att inte anta investeringsplanen beslutar att inte 

utföra föreslagen utbyggnation bör det kommunala verksamhetsområdet 

avskaffas vilket kan antas bli en kostsam och komplicerad process.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Samhällsbyggnadsförvaltningen 2018-02-05 

Investeringsplan VA-verksamheten 2019 – 2023 (text) 

Investeringsplan VA-verksamheten 2019 – 2023 (tabell) 

PM – Knåda verksamhetsområde, Ramböll 

Bilaga 1, Kartöversikt, Ramböll 

 

 

 

Beslut skickas till 

Helsinge Vatten AB 

Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 

Planeringschef Johan Olanders 

Miljö- och byggkontoret 
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§ 11 Dnr 2017/00174  

Motion - Medlemskap i föreningen Sveriges ekokommuner 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska Nämnden ställer sig positiva till att Ovanåkers kommun söker 

medlemskap i föreningen Sveriges ekokommuner och avger yttrande att 

kommunstyrelsen fattar beslut i enlighet med tjänsteskrivelse daterad  

2017-10-04.  

Sammanfattning av ärendet 

Kristdemokraterna i Ovanåkers kommun har inkommit med en motion om 

att Ovanåkers kommun bör söka medlemskap i föreningen Sveriges 

ekokommuner. Då merparten av det praktiska arbetet föreslås ligga på 

samhällsbyggnadsförvaltningens planeringsavdelning har tekniska nämnden 

beretts tillfälle att yttra sig inför beslut i kommunstyrelsen. 

Ärendet 

Kristdemokraterna i Ovanåkers kommun har inkommit med en motion om 

att Ovanåkers kommun bör söka medlemskap i föreningen Sveriges 

ekokommuner. Vad ett medlemskap innebär finns beskrivet i Strategisk 

planerare Sofia Wetterholms tjänsteskrivelse daterad 2017-10-04. Vidare vill 

Samhällsbyggnadsförvaltningen tillföra att ett medlemskap i föreningen 

Sveriges ekokommuner ger ett ytterligare stöd i kommunens 

hållbarhetsarbete och ligger väl i linje med Ovanåkers kommun engagemang 

i hållbarhetsprojektet ”Biosfärkandidat Voxnadalen” med syfte att bli ett av 

UNESCO utsätt biosfärområde. 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Beslutet förväntas ha positiva konsekvenser för barn och unga. Alla 

hållbarhetsfrågor är ytterst relevanta för barn och unga eftersom det är till 

dem vi ska lämna över vår jord och vårt samhälle. 

Konsekvensbeskrivning jämställdhet 

Beslutet förväntas ha positiva konsekvenser för jämställdhet eftersom 

hållbarhet i vissa avseenden även främjar jämställdhet. 

Konsekvensbeskrivning hållbarhet 

Beslutet förväntas bidra till ökad hållbarhet.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse -  Planeringschef 2018-02-04 

Sammanträdesprotokoll -  KSAU 2017-10-19, Bilaga 1 

Tjänsteskrivelse – Strategisk planerare  2017-10-04, Bilaga 2 

Motion – Kristdemokraterna i Ovanåker, Bilaga 3 

 

 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 

Planeringschef Johan Olanders 
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§ 12 Dnr 2017/00408  

Information - Gatuprojekt och historik 

Gatuchef Ulf Stålberg informerade. 

Tekniska nämnden tackar för informationen.    
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§ 13 Dnr 2018/00120  

Gatuplan 2018-2022 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att anta Gatuplan 2018-2022 som 

planeringsdokument för förstärkning och planerat underhåll av kommunala 

gator, gång- och cykelvägar. 

 

Tekniska nämnden beslutar att begära ytterligare 1 miljon kronor årligen, 

totalt 4,5 miljoner kronor per år, för investeringsprojektet reinvestering gator 

2019-2022. Detta för att kunna åtgärda alla gator med omfattande 

åtgärdsbehov enligt Gatuplan 2018-2022.  

Sammanfattning av ärendet 

Gatuavdelningen ansvarar för drift, underhåll och förstärkning av 72 km 

gator och 24 km gång- och cykelvägar.  

Under 2017 har en uppföljning och utvärdering av den tidigare gatuplanen 

genomförts. Den gatuplanen utgick från den stora inventeringen av gatunätet 

som genomfördes 2008.  

Gatuavdelningen genomförde under hösten 2017 en ny heltäckande 

inventering av gatunätet som ligger till grund för den nya gatuplanen för 

2018-2022. Den nya gatuplanen innehåller gator med omfattande 

åtgärdsbehov inom fem år.  

De förstärkningsåtgärder som finns med i planen är till största delen 

utskiftning med isolering, ny dränering, ny överbyggnad och ny asfalt. 

Planerade underhållsåtgärder är främst olika typer av beläggningsåtgärder 

och i en del fall kompletterad med fräsning och armering innan asfaltering. 

 

Med den nuvarande budgettilldelning för reinvestering av kommunala gator 

samt budget för planerat underhåll är omloppscykeln för 

förstärkningsåtgärder närmare 50 år och för beläggningsåtgärder ca 25 år. 

Det är några gator med omfattande åtgärdsbehov som inte ryms inom planen 

med befintlig budget. För att dessa ska kunna ingå i planen behövs 

ytterligare 1 miljon kronor för reinvestering gator (investeringsbudget) åren 

2019-2022.  
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Beslutsunderlag 

Gatuplan 2018-2022 med kartbilagor 

Tjänsteskrivelse 2018-02-08 

 

Beslut skickas till 

Gatuavdelningen 
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§ 14 Dnr 2018/00097  

Detaljbudget 2018 tekniska nämnden 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att förvaltningens detaljbudget 2018 enligt bilaga 

”Detaljbudget Tekniska nämnden 2018” godkänns.    

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat detaljbudget för tekniska 

nämnden enligt tilldelad ram och ekonomiavdelningens anvisningar.    

Beslutsunderlag 

Detaljbudget Tekniska nämnden 2018    

 

Beslut skickas till 

Samhällsbyggandsförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 
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§ 15 Dnr 2018/00095  

Bokslut tekniska nämnden 2017 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner upprättat årsbokslut avseende 2017 års 

verksamhet inom tekniska nämndens ansvarsområde. 

Tekniska nämnden beslutar att inlämna till ekonomiavdelningen 

förvaltningsberättelse samt styrkort analys av måluppfyllelse.  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomiavdelningen upprättar årligen anvisningar som leder till att en 

årsredovisning upprättas för kommunen. Årsredovisningens syfte är 

huvudsakligen externt vilket innebär att interna förhållanden utelämnas i stor 

utsträckning. Utrymmet för varje nämnd/förvaltning är därutöver begränsat 

vilket leder till att ytterligare prioriteringar av innehållet görs. 

I särskild ordning inlämnas ett underlag, bland bilagorna kallad 

förvaltningsberättelse, till ekonomiavdelningen för att utgöra del av 

kommunens årsredovisning. 

I syfte att ge en något fylligare bild av verksamheten håller förvaltningen på 

att utveckla en standard där bilagor kommer att finnas från respektive 

avdelning till kommande uppföljningar/bokslut. Dessa bilagor kommer inte 

att utgöra en del av årsredovisningen. 

Att särskilt notera 

Ekonomiskt resultat 

Det sammanvägda resultatet för Tekniska nämndens ansvarsområde uppgår 

till + 931 tkr. Att jämföra med de två prognoser som lämnats under året och 

uppvisat + 1 262 tkr vid tertialuppföljningen och + 1 116 tkr vid 

delårsbokalutet. 

 

Den enskilda faktor som orsakat detta är: 

Kapitaltjänstkostnader har förskjutits framåt då investeringar inte slutförts i 

planerad tid.  

Effekt + 1 309 tkr  

 

I övrigt hänvisas till bilagan då det är flera faktorer som påverkar åt såväl 

positivt som negativt håll.. 
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Måluppfyllelse 

Måluppfyllelsen är relativt god. Främst är det målet att ha 30 hektar planlagd 

mark för handel och industri som varit svårt att uppnå. En faktor här är att de 

planuppdrag som lagts inte hunnit slutföras innan årsskiftet. I övrigt hänvisas 

till bilagorna.          

  

Beslutsunderlag 

Förvaltningsberättelse tekniska nämnden – 2017 

Styrkort tekniska nämnden – 2017 

Tjänsteskrivelse 2018-01-25 

 

 

Beslut skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 16 Dnr 2018/00092  

Rapporter 

Ordförande Mikael Jonsson informerade om styrelsemöte 2018-02-06 – 

ombyggnation av Celsiusskolans lokaler.     

Ordförande Mikael Jonsson informerade om rådslag Atlantbanan  

2018-01-31.    
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§ 17 Dnr 2016/00165  

Internkontrollplan 2017 uppföljning - tekniska nämnden 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplanen för 

2017.  

Sammanfattning av ärendet 

Tekniska nämnden har att besluta om internkontrollplan för 2017. 

Ärendet 

Varje nämnd och styrelse inom Ovanåkers kommun ska för 2017 ha en 

internkontrollplan. Den interna kontrollen syftar till att säkerställa att 

styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, det 

vill säga att de med en rimlig grad av säkerhet ska säkerställa att följande 

övergripande mål uppfylls: 

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, anvisningar med 

mera 

Innehållet internkontrollplanen har dels utarbetats inom 

samhällsbyggnadsförvaltningen och dels är det punkter som kommer från 

den övergripande internkontrollplanen men som har bedömts beröra tekniska 

nämnden. Riskerna har inventerats och sen åsatts ett värde för sannolikhet 

och konsekvens. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-01-26 

Internkontrollplan 2017 för Tekniska nämnden 

 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunrevisorerna 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 18 Dnr 2018/00100  

Internkontroll 2018 - tekniska nämnden 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden antar internkontrollplan för 2018.  

Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med kommunens reglemente och tillämpningsanvisningar för 

intern kontroll har en internkontrollplan för 2018 upprättats.       

En bedömning av tekniska nämndens samlade risker har gjorts och 

prioriterade risker har genererat kontrollmoment att kontrolleras och följas 

upp under 2018. Arbetet har genomförts i enlighet med kommunens 

reglemente och tillämpningsanvisningar för intern kontroll.  

 

Beslutsunderlag 

Internkontrollplan 2018 

Tjänsteskrivelse 2018-01-26 

 

 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunrevisorerna 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 19 Dnr 2018/00090  

Delegeringsbeslut 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner redovisade delegeringsbeslut. 

- Tillstånd enl ordningslagen. 

- Utfärdade parkeringstillstånd för rörelsehindrade 171101-171130. 

- Beslut om lotteritillstånd. 

- Tf förvaltningschef.    
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§ 20 Dnr 2018/00091  

Meddelanden 

- Skrivelse från Christer Andersson rektor Voxnadalens gymnasium. 

- Protokoll Kf §§ 78, 92, 94 och 96. 

- Protokoll Ks au § 114. 

- Protokoll Ks § 144. 

- Protokoll Pu §§ 19-20.    

 


