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§ 33 Dnr 2016/00007  

Godkännande av dagordningen 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner dagordningen.  
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§ 34 Dnr 2016/00006  

Allmänhetens frågestund 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämndens sammanträden är öppna för allmänheten helt eller 

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

frågestund”. Inga frågor finns.  

 



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(24) 

Sammanträdesdatum 

2016-04-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 35 Dnr 2016/00001  

Rapporter 

- Rapport om byggnation av en pendlarparkering i Alfta som kommer att 

ligga ovanför ishallen. 

 

- Rapport om att diskussioner förs med WSP om de höga kostnaderna för 

projektering av kulturrum och södra skolan. 

 

- Rapport om byggnation av nytt demensboende. SKANSKA har informerat 

om ”Partnering” en modell för samarbete mellan flera parter vid byggnation. 

Ett studiebesök ska göras på ett nybyggt demensboende i Sandviken. 

 

- Rapport om en bostadskonferens med Länsstyrelsen där de diskuterade om 

problem på bostadsmarknaden i Gävleborgs län. 

 

- Rapport om tilldelning av statliga medel för flyktingmottagning. Pengarna 

ska användas till att köpa in en informationsfilm till badhusen och till 

heltäckande baddräkter till simundervisningen i skolan. 

 

Tekniska nämnden tackar för informationen.  
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§ 36 Dnr 2016/00057  

Uppsägning av och driftsavtal Gårdtjärnsberget 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden uppdrar till samhällsbyggnadsförvaltningen att 

omförhandla avtalet med Edsbyns IF Alpina om drift av Gårdtjärnsberget 

och om möjligt få till en förlängning. Avtalet ska för att bli giltigt godkännas 

av tekniska nämnden och de ekonomiska konsekvenser avtalet innebär ska 

då redovisas. Ett omförhandlat avtal, alternativt att förhandlingarna strandat, 

ska redovisas till tekniska nämnden senast 24 augusti 2016. 

Sammanfattning av ärendet 

Edsbyns IF Alpina har sagt upp avtalet för driften av Gårdstjärnsberget. 

Anledningen är att man inte klarar av driften ekonomiskt eftersom de senaste 

säsongerna inneburit minskade liftkortsintäkter och ökade kostnader för 

underhåll av maskiner. Det har inneburit att man varit tvungen att sänka 

kostnader för drift och löner och det har medfört att den ideella 

arbetsinsatsen har ökat dramatiskt och det klarar man inte av längre.       

Edsbyns IF Alpina har drivit slalombacken i Gårdstjärnsberget sedan 1999. 

Driftsavtalet innefattar slalombacken, Lillbogården och campingen. Under 

de senaste säsongerna har man fått minskade liftkortsintäkter och ökade 

kostnader för underhåll av maskiner som innebär att föreningens styrelse har 

varit tvungna att minska kostnaderna för övrig drift och löner. 

Den tidigare backchefen sade upp sig under våren 2014. Man har under de 

två senaste säsongerna varit tvungna att byta backchef varje år, mycket på 

grund av att det är svårt att få en sådan person att acceptera en 

korttidsanställning över vinterhalvåret. På grund av detta har den ideella 

arbetsinsatsen ökat till en nivå som föreningen i dagsläget inte klarar av. 

Föreningen har för avsikt att driva slalombacken vidare men vill 

omförhandla avtalet. De har även beviljats frånträde den 30 september, innan 

den nya säsongen tar sin början. 

För att kunna driva backen vidare kommer det därför bli ökade kostnader för 

driften samt att investeringar i maskiner kommer att behöva göras. Än högre 

kostnader kommer det att bli om en förlängning av avtalet inte kommer till 

stånd och kommunen måste driva backen i egen regi. 
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Ett nytt avtal kommer att innebära ökade kostnader för Ovanåkers kommun 

och det innebär att ett omförhandlat måste godkännas av tekniska nämnden. 

Det är då upp till tekniska nämnden att avgöra om de ökade kostnaderna ska 

täckas genom omfördelning inom befintlig ram eller om en utökad ram ska 

begäras av kommunfullmäktige. Det är därför viktigt att ett omförhandlat 

avtal villkoras med ett godkännande i teknisk nämnd eller 

kommunfullmäktige. 

Om ett omförhandlat avtal inte kommer till stånd måste Gårdtjärnsberget 

drivas i egen regi eller läggas ner. Vilket alternativ som i så fall ska väljas 

måste avgöras av kommunfullmäktige i sitt budgetbeslut för 2017. 

 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Slalombacken är för många barn och ungdomar en ”fritidsgård” under 

vinterhalvåret. Den används även för Friluftsfrämjandets skidskola med ca 

200 barn som vill lära sig att åka skidor. Föreningens ungdomsverksamhet 

kommer att bli lidande om den inte skulle finnas kvar.  

Beslutsunderlag 

Edsbyns IF Alpinas skrivelse, daterad 2016-03-24 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-04-18. 

  

 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Edsbyns IF Alpina 
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§ 37 Dnr 2015/00040  

Budgetäskanden 2016 

Tekniska nämndens beslut 

Teknisk nämnden godkänner fritidsavdelningens förslag till 

kostnadsökningar och äskanden för innevarande år, 2016, om 468 000 kr, 

och lämnar över budgetäskandet till kommunstyrelsen för beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Fritidsavdelningen redovisar nedan de volymförändringar och beräknade 

kostnadsökningar för ny och/eller utökad verksamhet under 2016. 

Inför budgetarbete 2012-2014 tillkom, som en politisk viljeyttring att 

verksamhetsbidragen, lokalt aktivitetsstöd, till föreningar skulle öka med 

100 000 kr årligen under perioden. År 2014 har tekniska nämnden i § 25 

begärt att behålla volymökning. Avsikten var tills vidare men i 

Kommunstyrelsens beslut 2014/58 står det ”Tekniska nämndens ram utökas 

med 100 tkr 2015 att användas till bidrag till föreningar”. Årets budget är 

således minskad med motsvarande summa. Fritidsavdelningen vill 

understryka vikten av att fortsättningsvis kunna stödja kommunens rika och 

varierande föreningsliv på samma ekonomiska nivå som under åren 2012-

2015 därför föreslås en ramökning på 100 tkr. 

Ovanåkers kommun, fritidsavdelningen, har varit driftansvarig för 

Forsparksområdet sedan 1 januari 2015, inkl. campingen. När vi tog över 

anläggningen visste vi att det fattades motsvarande 1,2 årsarbeten för att 

budgeten skulle kunna hållas, det var den årliga besparing som kommunen 

gjort under åren 1998-2014 genom föreningsdrift. Diskussioner pågår 

tillsammans med näringslivskontoret om möjligheten till att låta delar av 

Forsparksområdet kunna utvecklas till ett arbetsmarknadsprojekt/socialt 

företagande. Initialt behöver vi säkerställa anläggningens tekniska standard 

och vaktmästeri under ishallens öppettid, därför föreslås en ramökning på 

200 tkr. 

Under hösten har fritidsavdelningen träffat Edsbyn Bandy AB för att råda 

klarhet i hur vi ska ställa oss till samt tolka de avtal som finns omkring 

Bandyarenan. Tillsammans med ekonomiavdelningen har vi inför i år enats 

om att hyreshöjningen ska göras utifrån, den av Bandy AB redovisade, 

bruttokostnaden men uppräkningen läggs på nettokostnaden. En uppkommen 

merkostnad för fritidsavdelningen på 68 tkr. 

Edsbyns Bandy AB har dessutom kommit in med en skrivelse där de vill att 

anläggningens nettokostnader ska baseras på en budget som inte tar hänsyn 

till publikintäkterna. Behandlas som en egen punkt på Tekniska nämnden. 
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Den nyrenoverade simhallen i Alfta stod klar 1 september 2014. Den 

politiska viljan uttryckte viljan att anläggningen skulle profileras mot barn 

och familjer. Öppet både lördagar och söndagar var en självklarhet. Någon 

ökad budgetram skickades inte med  

Totala summan för kostnadsförändringar 2016 är: 

Verksamhetsbidrag   100 000 kr 

Vaktmästare/campingvärd Forsparksområdet 200 000 kr 

Hyreshöjning Ön Bandyn      68 000 kr 

Söndagsöppen simhall i Alfta  100 000 kr 

Fritidsavdelningens äskanden för 2016 är totalt:          468 000 kr. 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Föreningslivet har en central betydelse för att skapa en bra grund för 

folkhälsa och har stor betydelse som mötesplats, social gemenskap och 

förmedlare av värderingar för kommunens barn och ungdomar i åldern 7-25 

år.  

Inga direkta konsekvenser för barn och unga. 

År 2015 visar att lördagar och söndagar är de två dagar som flest 

barnfamiljerna hittat till simhallen. Vi välkomnar också en hel del familjer 

från Bollnäs kommun. 

Bad under allmänhetens öppettider 

Barn och ungdomsbad  

Totalt: barn, ungdom, vuxna pensionärer 

 

År 2012 

5 181 

13 792 

 

År 2015 

8 811 

19 147 

 

Utebliven kompensation för ökat öppethållande innebär att simhallen 

behöver stängas en dag per vecka som naturligtvis påverkar barn och 

ungdomars möjlighet till bad. Inga direkta konsekvenser för jämställdheten.  
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Beslutsunderlag 

Fritidsavdelningens tjänsteskrivelse daterad 2016-02-03 

 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 

Fritidsavdelningen 
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§ 38 Dnr 2016/00064  

Prissättning av industrimark 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att 

försäljning av industrimark ska ske till priset av 20 kr per kvadratmeter samt 

att priset ska följa index.  

Sammanfattning av ärendet 

I dagsläget försäljer Ovanåkers kommun industrimark till priset av tio kr per 

kvadratmeter. Prissättningen har varit konstant under en längre tid och det 

finns nu ett behov av att kolla över den. Det har inte tagits något beslut på 

prissättningen av industrimark den närmsta tiden utan det priset har varit 

detsamma som i ett tidigare beslut. Det beslut som finns är från 

kommunfullmäktige 1987 där det fastställdes en taxa för industrimark på tio 

kronor per kvadratmeter. Taxan i beslutet gäller från 1987-10-01 till 1988-

12-31 och taxan skulle sedan omprövas 1989-01-01. Någon omprövning av 

det beslutet gjordes inte. I kommunfullmäktiges beslut står det att priset för 

industrimark bör vara indexreglerat om priset skulle anpassas enligt 

konsumentprisindex skulle priset för industrimark idag ligga på ca 19,4 kr 

kvadratmetern. 

 

Det finns idag en brist på industrimark som ägs av Ovanåkers kommun och 

som kommunen då lättare kan påverka hur den används samt styra 

försäljningen. Bristen på industrimark kan leda till att kommunen har svårt 

att tillhandahålla mark till företag som behöver mark för nyetablering eller 

expansion i tätorten Edsbyn. 

 

När kommunen ska köpa in mark för att öka innehavet av industrimark är det 

svårt att få en kalkyl som inte går med stor förlust eftersom priset för att 

köpa in mark generellt är mycket högre än det pris kommunen sedan säljer 

marken till företagen för. 

 

Industrimark är generellt dyrare i andra kommunen jämfört med Ovanåkers 

kommun. I en sammanställning gjord av Strängnäs kommun med 104 

stycken kommuner medverkande var Ovanåker bland de kommuner som 

angav lägst pris på industrimark. De flesta kommuner har angett olika priser 

beroende på om läget är centralt eller om perifert medan Ovanåkers kommun 

har angett samma pris på alla lägen.  
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Bollnäs kommun har ett riktvärde för industrimark på 30 kronor per 

kvadratmeter men det är inte fastställt i något politiskt beslut så det kan 

justeras lite från fall till fall. Rättviks kommun använder sig också av ett 

riktvärde som är på 25 kr kvadratmeter för råmark sen tillkommer kostnader 

för fastighetsbildning och anslutningsavgifter.  Falun kommun har angett 

100 kr per kvadratmeter i centrala lägen och 25 i lägen som är bedömda vara 

perifert i sammanställningen som gjordes av Strängnäs kommun. I Ljusdals 

kommun har de satt olika pris på deras industriområden. Deras pris på 

industrimark varierar mellan 20 och 50 kr per kvadratmeter för marken 

beroende på område sen tillkommer kostnader för fastighetsbildning och 

anslutningsavgifter. 

 

Priset skulle förslagsvis sättas till 20 kr per kvadratmeter vilket skulle 

överensstämma med vad priset skulle vara idag om taxan från 1987 hade 

fortsatt följa index. Priset bör också vara indexreglerat så att det fortsätter 

vara aktuellt även i framtiden.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2016-04-14. 

 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
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§ 39 Dnr 2016/00065  

Beslut om planuppdrag - Sörgårdens förskola m fl S Edsbyn 

50:98 

Tekniska nämndens beslut 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen säljer fastigheten Södra  

Edsbyn 50:98, fd Sörgårdens förskola genom anbudsförfarande. 

 Om köparen har för avsikt att använda fastigheten för annat ändamål 

än förskola behöver en revidering/ny detaljplan upprättas. 

 Eventuell ny detaljplan (för exempelvis; bostad, kontor, handel) 

genomförs och bekostas av säljaren/kommunen.. 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Det finns två förslag till beslut.  

1. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut att Tekniska 

nämnden godkänner att upprätta en detaljplan för Sörgårdens 

förskola m fl Södra Edsbyn 50:98 i enlighet med syftet. 

2. Elisabeth Eriksson (C) yrkande: 

- Tekniska nämnden föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningen 

säljer fastigheten Södra Edsbyn 50:98, fd Sörgårdens förskola 

genom anbudsförfarande. 

- Om köparen har för avsikt att använda fastigheten för annat 

ändamål än förskola behöver en revidering/ny detaljplan upprättas. 

- Eventuell ny detaljplan (för exempelvis; bostad, kontor, handel) 

genomförs och bekostas av säljaren/Kommunen. 

Beslutsgång 

Tekniska nämnden antar Elisabeth Erikssons (C) förslag till beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Tekniska nämnden har av Barn- och utbildningsnämnden fått i uppdrag att 

bereda en försäljning av Sörgårdens förskola, i uppdraget ingår även ett 

planuppdrag för ändring av nuvarande detaljplan. 

Skall Sörgården säljas för annat ändamål än förskola, N1 Barnstuga i 

gällande detaljplan, måste en ny detaljplan upprättas. I anslutning till 

Sörgården finns även två stycken bostadshus uppförda på mark för offentlig 

verksamhet (A Allmänt ändamål) i gällande detaljplan. Bostadshusen är 

planstridiga enligt gällande lagstiftning, PBL 2010:900. Möjligheter finns 

även att prova ny användning i anslutning till Sörgården på en outnyttjad 

byggrätt för allmänt ändamål. Det finns även flera planstridiga byggnationer 

inom föreslaget planområdet som behöver ses över och bli planenliga. 
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Syftet med detaljplanen är att prova lämplig användning för Sörgården SE 

90:98 och del av Södra Edsbyn 50:1 samt att åtgärda planbrister inom 

föreslaget planområdet enligt bilaga 1.  

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämnden, sammanträdesprotokoll, § 30 Dnr 2016. 

 

Beslut skickas till 

David Persson, fastighetsstrateg 

Erik Lundh, fysisk planerare 
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§ 40 Dnr 2016/00005  

Ekonomisk rapport 

Tekniska nämndens beslut 

Några större avvikelser i förhållande till budget har ännu inte rapporterats. 

Dock finns en oro inom fritidsavdelningens budget med hänsyn till 

kostnaderna för Gårdtjärnsberget, se § 36. 

 

Tekniska nämnden tackar för informationen.  
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§ 41 Dnr 2016/00004  

Ekonomisk rapport VA-verksamheten 

Tekniska nämndens beslut 

Inga större avvikelser i förhållande till budget. 

Planeringschef Johan Olanders informerade. 

 

Tekniska nämnden tackar för informationen.  
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§ 42 Dnr 2016/00063  

Information om överföringsledning Viksjöfors - Alfta 

Planeringschef Johan Olanders informerade. 

Ett förslag till beslut kommer att upprättas ”Revidering av investeringsplan 

VA-verksamheten” till nästa tekniska nämnd 2016-05-18. 

 

Tekniska nämnden tackar för informationen.  
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§ 43  Dnr 2016/00031  

Skötsel av kommunens bilar 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att skötseln av kommunens bilar ska upphöra vid 

gatuavdelningen 2016-06-17. 

Sammanfattning av ärendet 

Personal som idag arbetar med skötseln av kommunens personbilar kommer 

att gå i pension i sommar och den konstruktion som idag finns för ekonomin 

runt skötseln av kommunens bilar går inte att återskapa vid en nyanställning. 

Skulle verksamheten fortsätta blir konsekvensen att parkpersonal måste 

utföra skötseln vilket får stora konsekvenser för Parkavdelningen. 

Förvaltningen föreslår därför att skötseln av kommunens bilar upphör 2016-

06-17. Skötseln av kommunens bilar behöver därför ordnas på annat sätt och 

ett alternativ är att skötseln handlas upp. Information om detta beslut skickas 

därför till inköpsansvarig i kommunen och bilansvariga på andra 

förvaltningar. 

Om skötseln av kommunens bilar ska ligga kvar på gatuavdelningen behöver 

det skjutas till 80 000:-/år till personalbudgeten för anställning av personal 

och 3000:-/mån (40 000:-/år) för leasing av ett fordon att hämta in bilarna 

med.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-23 

Information ”Skötsel kommunens personbilar” på Teknisk nämnd 2016-03-

02, § 23.  

 

Beslut skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Bilansvariga övriga förvaltningar 

Inköpsansvarig 
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§ 44 Dnr 2015/00047  

Gyllengården - Ökad investeringsbudget 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att begära ytterligare 1 050 000 kr hos 

kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för brandskyddsåtgärder på 

Gyllengården. 

Sammanfattning av ärendet 

Ombyggnad på Gyllengården för brandskyddsåtgärder motsvarande 400 tkr 

har beslutats av kommunfullmäktige i investeringsplanen 2015-2019, Kf § 

134, 2014-12-15. 

När anbud nu har kommit in ser kostnaden ut att överstiga anslagen summa. 

Nya beräkningar av totalkostnaden för projektet innebär en utökning med 

1 050 tkr för utförandet av det som förfrågningsunderlaget redovisar. 

Det innebär alltså att totalbudgeten för att få en byggnad som uppfyller alla 

dagens brandkrav blir 1 450 tkr 

Brister i brandskyddet på Gyllengården har uppmärksammats av 

Räddningstjänsten inom KFSH. Det är framför allt problem med möjligheten 

att utrymma byggnaden vid en eventuell brand. Det finns även stora brister i 

möjligheten att rökevakuera utrymningstrapphusen vid en brand. 

Verksamheten har under åren förändrats i byggnaden. En del ytor används 

idag till kontor. Förändringarna i byggnaden har krävt åtgärder för 

brandskyddet som det inte då fanns budget för. 

Med extern projekteringsledning av dessa nödvändiga åtgärder har det nu 

framkommit att bristerna är betydligt större än vad som uppskattades vid 

investeringsbeslutet. Även själva projekteringen har av på grund av bristerna 

blivit väsentligt dyrare än beräknat. 

Efter anbudsöppning gör samhällsbyggnadsförvaltningen bedömningen att 

budgeten måste utökas med 1 050 tkr för att kunna utföra redovisade 

åtgärder.  

Beslutsunderlag 

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 14 april 2016. 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Kommunstyrelsen 
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§ 45 Dnr 2016/00028  

Revisionsrapport - Granskning av kostnader för konsulter 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden konstaterar att genom av kommunstyrelsen  

2015-04-14 antagna ”Riktlinjer för användning av direktupphandling” har 

hanteringen tydliggjorts och gjort det enklare att göra rätt. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen följer nu antagna riktlinjer. 

2. Tekniska nämnden uppdrar till samhällsbyggnadsförvaltningen att de avtal 

som ingåtts med tidigare anställda ska fullföljas men i framtiden ska 

alternativet med timanställning väljas i första hand. 

3. Tekniska nämnden uppdrar till samhällsbyggnadschefen att införa rutiner 

för uppföljning och utvärdering av ingångna avtal. 

4. Tekniska nämnden lämnar ovanstående tre beslutspunkter som svar på 

revisionsrapporten ”Granskning av kostnader för konsulter”.  

Sammanfattning av ärendet 

Tekniska nämnden har att yttra sig över KPMG:s granskningsrapport 

”Granskning av kostnader för konsulter”. Granskningsrapporten har 

identifierat några förbättringsområden. Samhällsbyggnadsförvaltningen har 

redan tagit till sig några av förbättringsområdena men kan bli bättre på några 

av dem. 

Ovanåkers kommuns revisorer har gett KPMG i uppdrag att granska 

kostnader för konsulter. Granskningen har utmynnat i granskningsrapporten 

”Granskning av kostnader för konsulter”. 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjufrågor 

samt stickprovskontroll av fakturor under 2014 och fram till och med maj 

2015. Rapporten har identifierat följande förbättringsområden: 

• Säkerställa att framtagen mall för direktupphandling används i 

                      verksamheten. 

• Säkerställa att inköpssamordnaren erhåller efterfrågad 

                      dokumentation enligt riktlinjer för direktupphandling. 

• Se över om mall för direktupphandlingar bör kompletteras med 

                      åtgärder i de fall en tidigare anställd anlitas som konsult. 

• Säkerställa att rutiner införs för uppföljning och utvärdering av 

                      ingångna avtal, inklusive konsultavtal. 
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Genom av kommunstyrelsen 2015-04-14 antagna ”Riktlinjer för användning 

av direktupphandling” har hanteringen tydliggjorts och gjort det enklare att 

göra rätt. Inköpssamordnaren har också gjort ett upplägg på kommunens 

Intranät som gör att genom att besvara några frågor så hamnar man på rätt 

informationssida på Intranätet. Samhällsbyggnadsförvaltningen följer nu 

antagna riktlinjer. 

Samarbete har också inletts med Inköp Gävleborg för att ytterligare förbättra 

upphandlingshanteringen. Bland annat har Inköp Gävleborg hållit en 

information för ledningsgruppen för samhällsbyggnadsförvaltningen den 22 

mars 2016. 

Tidigare anställda besitter en stor kunskap som det i vissa fall är värt att ta 

tillvara. De har dock av olika anledningar valt att avsluta sin anställning vid 

Ovanåkers kommun och borde bara i undantagsfall anlitas efter att de slutat. 

Hittills har detta oftast gjorts som att de anlitats som konsulter men 

hanteringen kan också ske genom att de anställs per timme. När en specifik 

persons kunskaper är det som efterfrågas borde de istället anlitas med en 

timanställning istället för konsultupphandling. 

Rutiner för uppföljning och utvärdering av ingångna avtal bör införas och 

samhällsbyggnadschefen är den som borde vara ansvarig för att de införs. Ett 

uppdrag om detta borde därför ges till samhällsbyggnadschefen. 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Ingen påverkan. 

Konsekvensbeskrivning jämställdhet 

Ingen påverkan.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-07 

Granskningsrapport ”Granskning av kostnader för konsulter”, KPMG AB 2 

februari 2016.  

 

Beslut skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Ovanåkers kommuns revisorer 

KPMG, Eva From och Magnus Larsson 
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§ 46 Dnr 2016/00060  

Tillägg till miljö- och byggnämndens reglemente 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar föreslå att följande mening införs i 1 § i Miljö- 

och byggnämndens reglemente: 

”Miljö- och byggnämnden är den kommunala nämnd som avses i 

fastighetsbildningslagens 4:e kapitel 15 § och som fullgör uppgifter inom 

plan- och byggväsendet.”  

Sammanfattning av ärendet 

För att tydliggöra och förenkla kontakterna mellan Ovanåkers kommun och 

Lantmäteriet föreslås ett tillägg i Miljö- och byggnämndens reglemente. 

Lantmäteriet har vid vissa lantmäteriförrättningar kontakt med Ovanåkers 

kommun. Kontakt ska tas med den eller de kommunala nämnder som fullgör 

uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet. Detta finns reglerat i 

fastighetsbildningslagens 4:e kapitel 15 §. Likaså har samma nämnd enligt 

fastighetsbildningslagens 15:e kapitel 7 § möjlighet att överklaga tillstånds- 

och fastighetsbildningsbeslut på sätt och inom tid som gäller för sakägare. 

För att tydliggöra vilken nämnd som avses och förenkla för Lantmäteriet i 

sina kontakter med Ovanåkers kommun föreslås att en mening som lyder 

”Miljö- och byggnämnden är den kommunala nämnd som avses i 

fastighetsbildningslagens 4:e kapitel 15 § och som fullgör uppgifter inom 

plan- och byggväsendet.” 

införs i 1 § i Miljö- och byggnämndens reglemente. 

Den interna hanteringen inom samhällsbyggnadsförvaltningen mellan miljö- 

och byggavdelningen och planeringsavdelningen kommer att läggas fast i en 

rutinbeskrivning.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-05. 

 

Beslut skickas till 

Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen 

Miljö- och byggnämnden 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 47 Dnr 2016/00003  

Delegeringsbeslut 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner redovisade delegeringsbeslut. 

 

-  Utfärdade parkeringstillstånd för rörelsehindrade 160218-160412. 

-  Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter. 

-  Lotteritillstånd. 

-  Köpekontrakt: Del av fastigheten Ovanåker Östanå 3:24,  

   Bygg och Motor AB. 

-  Markavtal: Ovanåkers kommun – IP-Only Networks AB. 

-  Markavtal: Ovanåkers kommun – Helsinge Net Ovanåker AB.  
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§ 48 Dnr 2016/00002  

Meddelanden 

-  Lokala trafikföreskrifter. 

-  Beslut om tillsättande av tillförordnad fritidschef. 

-  Protokoll Ks au § 38, Kf § 10, BUN §§27, 30. 

-  Anmälan om Jäv.  

 


