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§ 77 Dnr 2018/00093  

Godkännande av dagordningen 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner dagordningen med undantag av ärende:  

- Delegeringsordning för tekniska nämnden -  revidering, som utgår.   
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§ 78 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.”  

Inga frågor finns.   
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§ 79 Dnr 2018/00092  

Rapporter 

Ordförande Mikael Jonsson informerade:  

- Om kollektivtrafiksamrådet 2018-09-14. 

- Regeringen har godkänt vår ansökan om Biosfärsområde och skickat 

den till Unesco för vidare hantering.    
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§ 80 Dnr 2018/00248  

Avfallstaxa 2019 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta om en reviderad 

avfallstaxa och att den skall gälla från 1 januari 2019.     

Sammanfattning av ärendet 

Kommunerna får ta ut avgift för den renhållning som kommunen är skyldig 

att utföra enligt Miljöbalken eller enligt andra föreskrifter. Denna rätt 

omfattar såväl insamling och transport som återvinning och bortskaffande av 

avfallet i respektive kommun.       

 

Bakgrund för taxan: 

Den kommunala avfallsplanen innehållande gemensamma strategier och mål 

för Hälsingland beslutades 2014. I planen beslutades att matavfall skall 

sorteras ur hushållsavfallet med start 2017-2018. Taxan 2019 är baserad på 

matavfallsinsamling i en- och tvåfamiljshus samt i flerfamiljshus. 

För att på bästa möjliga sätt kunna uppnå mål gällande källsortering 

skapades 2018 en miljöstyrande taxemodell med tydligare skillnad mellan 

huruvida abonnenten källsorterar matavfall eller ej samt ökade 

kostnadsskillnader mellan kärlstorlekar. Taxan 2019 är baserad på samma 

miljöstyrning. 

Taxemodellen baseras på branschorganisationen Avfall Sveriges riktlinjer 

för avfallstaxa. Källsortering av matavfall är sedan 2018 infört i Ovanåkers 

kommuns villahushåll. Taxan 2019 är baserad på införande av 

matavfallsinsamling i flerfamiljshus och uppbyggd på liknande sätt som 

taxan för 2018. 

Målsättningen har varit att: 

Skapa en miljöstyrande taxa där matavfall och tidnings- och 

förpackningsmaterial ej förekommer i det brännbara restavfallet. 

Skapa en taxemodell som är ekonomiskt motiverande för Ovanåkers 

kommuninnevånare och fastighetsägare att välja det mest miljörätta 

alternativet vid avfallshanteringen samt uppmuntra till källsortering. 

Sträva mot en mer rättvis taxa där samtliga som nyttjar BORABs tjänster är 

med och betalar för dessa och där abonnenter som källsorterar sitt avfall 

uppnår mer fördelaktiga avgifter. 
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Konsekvensbeskrivning hållbarhet 

Beslutet gynnar en mera miljöriktig och hållbar hantering av vårt 

hushållsavfall 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse   BORAB 

Förslag till Avfallstaxa 2019 BORAB 

 

 

  

 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 

BORAB 

Planeringschef Johan Olanders 

 



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(23) 

Sammanträdesdatum 

2018-09-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 81 Dnr 2018/00203  

Inriktningsbeslut samverkan BORAB - Helsinge Vatten 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska Nämnden föreslår Kommunstyrelsen godkänna att BORAB och  

Helsinge Vatten tecknar samverkansavtal.     

 

Sammanfattning av ärendet 

Borab och Helsinge Vatten önskar samverka i syfte att uppnå en bättre miljö 

i enlighet med EU:s avfallsdirektiv, miljömål och i Bollnäs/Ovanåker 

beslutade mål och visioner. 

Parterna kan med detta inriktningsbeslut som grund teckna samverkansavtal 

inom de områden som parterna överenskommer.  

Ärendet 

Samverkan ska utgå och så långt möjligt tillmötesgå de ägardirektiv 

respektive bolag har och i övrigt så långt möjligt verka för optimal 

koncernnytta. 

Samverkan ska bygga på följande gemensamma principer; 

Parterna ska i de delar där båda parter berörs gemensamt verka för att vatten 

och avlopp samt avfallshantering utvecklas på bästa sätt för hushåll och 

kommunala verksamheter i syfte att tillmötesgå fastställda ägardirektiv.  

Samverkan ska över tid vara fördelaktigt för båda parter. Med fördelaktigt 

avses sammanvägda aspekter rörande ekonomi, miljönytta och 

samhällsnytta. 

Ersättningar mellan parterna ska baseras på självkostnadsprincipen. 

Samverkan ska årligen utvärderas och återkopplas på lämpligt sätt 

företrädesvis som del i ägarsamråd föranlett ägardirektiven. 

Samverkan avser att utvecklas stegvis av berörda parter utifrån parternas 

bedömning av hur fördelaktigt utvidgad samverkan är och dess juridiska 

tillämplighet.  

Samverkan kan även initieras till fler berörda förvaltningar och bolag i 

Bollnäs och Ovanåker 

 

Konsekvensbeskrivning hållbarhet 

Beslutet främjar hållbarhet. 
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Beslutsunderlag 

Utkast 2018-04-16  BORAB / Helsinge Vatten 

 

  

 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 

Planeringschef Johan Olanders 

BORAB 

Helsinge vatten AB 
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§ 82 Dnr 2018/00252  

Delårsbokslut VA-verksamheten 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner redovisat delårsbokslut för VA-verksamheten.     

 

Sammanfattning av ärendet 

Driftbolaget Helsinge Vatten AB som sköter Ovanåkers kommuns allmänna 

VA-anläggningar redovisar ett negativt resultat om 689 tkr för VA-

verksamheten per sista augusti 2018.       

Samhällsbyggnadskontoret har granskat driftbolaget Helsinge Vattens 

ekonomi och resultat för perioden januari till augusti 2018. VA-

verksamheten har fungerat bra och redovisningen visar generellt normala 

driftkostnader. 

Periodens resultat ligger något bättre än budget och för helåret 

prognostiseras ett underskott om 650 tkr att jämföras med budgeterat 

underskott om 1 190 tkr. Den positiva avvikelsen beror främst av lägre 

underhållskostnader samt lägre kapitalkostnader jämfört med budget. 

Underskottet kommer att regleras mot den tidigare ackumulerade kortfristiga 

skulden gentemot VA-kollektivet, så att resultatet blir 0. 

Investeringarna fortlöper enligt investeringsplan utan större avvikelser. 

 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport VA-verksamheten 

Investeringsuppföljning VA-verksamheten 

 

 

Beslut skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 

Helsinge Vatten AB 

Planeringschef Johan Olanders 
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§ 83 Dnr 2018/00249  

Delårsbokslut januari - augusti 2018 - tekniska nämnden 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner delårsbokslut för tekniska nämndens 

verksamhetsområde.     

     

Sammanfattning av ärendet 

I bifogade handlingar framgår tekniska nämndens/ 

samhällsbyggnadsförvaltningens bedömda måluppfyllnad, ekonomiskt utfall 

och ekonomisk prognos för helåret. Måluppfyllnaden bedöms vara medelgod 

med viss möjlighet till positiv utveckling fram till årsskiftet och det 

prognosticerade ekonomiska utfallet negativt, ca – 229 (tertial 1 + 1 692 tkr.) 

Orsaken till det ekonomiska utfallet är främst orsakat av konsekvenser på 

vägar efter den stränga vintern och fördyringar i förvaltningsavtalet som i 

viss mån kompenseras av minskade kostnader p g a föräldraledighet och 

vakanser. I övrigt hänvisas till bilagorna/beslutsunderlaget. 

       

 

Beslutsunderlag 

Tertialuppföljning 2018 Tekniska nämnden 

 

 

  

 

Beslut skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelse/Kommunfullmäktige 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 84 Dnr 2018/00251  

Ändring av detaljplan för EDSBYNS SYDÖSTRA område 2, 

Brånavägen 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden ger planbesked för ändring av detaljplan för Edsbyns 

sydöstra område 2, (Brånavägen) och att genomföra samråd.     

 

Sammanfattning av ärendet 

Ändringen av detaljplanen syftar till att plocka bort bestämmelser om 

lokalgata och GC-väg inom detaljplanen ”Detaljplan för Edsbyn sydöstra 

område 2 (Brånavägen)”. Lokaliseringen av dessa vägar försvårar för ett 

flexibelt användande av planområdet och hindrar en effektiv, uppdelning av 

fastigheterna inom området. Utbyggnad av dessa vägar är därför inte länge 

aktuellt och kommunen önskar ta bort dessa ur detaljplanen.  

I planändringen tas också det markreservat för underjordisk ledning som 

finns i en del av området bort. En ledning har redan anlagts inom 

planområdet, men på annan plats och området behövs inte längre säkerställas 

i detaljplan. Detaljplaneändringen påverkar även placering på utfartsförbud. 

Planändringen bedöms rymmas inom syftet för den ursprungliga detaljplanen 

och kan därför hanteras som en ändring av detaljplan.        

Detaljplan för området är Detaljplan för EDSBYN SYDÖSTRA område 2 

(Brånavägen) som vann laga kraft 2008-02-25. Detaljplanen har 15 års 

genomförandetid och det innebär att det fortfarande finns genomförandetid 

för planen. 

I ursprungsplanen är användningen allmän plats lokalgata och GC-väg samt 

småindustri, lager och handel (J). I planen finns även u-områden som 

innebär att marken skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska 

ledningar och inte får bebyggas (se bifogad figur 1).  

Syftet med planen är att möjliggöra detaljplanerad och exploateringsklara 

områden som tillgodo ser behovet av mark för näringslivsetableringar och ge 

möjlighet till komplettering av befintliga verksamheter, nyetablering av 

småindustri, handel, kontor och service 
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Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-13 

Bifogad: Figur 1 

Bifogad: Figur 2 

  

 

Beslut skickas till 

Fysisk planerare Patrik Svärd 
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§ 85 Dnr 2018/00253  

Inbjudan till samråd -Fördjupad översiktsplan för  

Bollnäs stad 

Tekniska nämndens beslut 

Fördjupad översiktsplan för Bollnäs stad är väl genomarbetad och Ovanåkers 

kommun ställer sig positiv till följande fördjupning av den 

kommunomfattande planen. 

• Bollnäs kommun lyfter vikten av att tillgodose de allmänna intressena, 

därav mellankommunala och regionala förhållanden. Ovanåkers kommun är 

positiv till en tät samverkan och god kommunikation av viktiga 

mellankommunala frågor och angelägenheter.  

• Ovanåkers kommun anser likt fördjupad översiktsplan för Bollnäs stad att 

riksväg 50 är betydelsefull för tillgängligheten mellan regionerna. Riksväg 

50 är av stor vikt för arbetspendling, genomfartstrafik, godstransporter och 

lokala resor. 

• Bollnäs kommun beskriver Bollnäs stad som centrumbildande knytpunkt i 

regionen och lyfter vikten av Bollnäs resecentrum och stationssamhället. En 

väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik är grundläggande för att 

erhålla ett hållbart regionalt och nationellt resande i framtiden. Ovanåkers 

kommun välkomnar all sorts utveckling av knutpunkten och 

stationssamhället.   

• I fördjupad översiktsplan för Bollnäs stad benämns behovet för 

utvecklingen av godstrafiken och under punkt 12 ”Transporter” i 

planförslaget nämner Bollnäs kommun Orsabana, mellan Orsa - Bollnäs. 

Ovanåkers kommun ser en potential i Orsabanan och även den som en 

framtida samarbetsfråga som kan gynna alla angränsande kommuner och 

regionen i stort. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Bollnäs kommuns fördjupade översiktsplan är ute på samråd. ”Fördjupad 

översiktsplan för Bollnäs stad”. Ovanåkers kommun har därav blivit 

inbjuden att yttra sig om FÖP Bollnäs stad. 

 

 

När den kommunövergripande översiktsplanen antogs år 2015 fick 

Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en ny fördjupad 

översiktsplan för Bollnäs stad (FÖP Bollnäs stad). Fördjupningen innebär att 
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översiktsplanens vision och mål konkretiseras för att visa hur Bollnäs stad 

ska utvecklas under de kommande 15 till 20 åren. Förslaget finns att ladda 

ner på Bollnäs kommuns hemsida. 

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-24 

Del 1 planeringsförutsättningar, vision och övergripande strategier 

Del 2 planförslag 

Del 3 konsekvenser och genomförande 

Plankarta 

Följebrev 

Ditt Bollnäs 2030 – Fördjupad översiktsplan  

 

 

Beslut skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Samhällsbyggnadskontoret Bollnäs kommun 
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§ 86 Dnr 2018/00256  

Reglemente för tekniska nämnden - revidering 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att reglementet 

kompletteras med avsnittet  ”5b Arbetsmiljö” med texten ”Arbetsmiljöansvar 

för den verksamhet som bedrivs inom nämndens verksamhetsområde”.     

 

Sammanfattning av ärendet 

Med arbetsmiljöansvar menas en skyldighet att vara aktiv och vidta åtgärder 

för att ta bort eller minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet så att 

arbetsmiljön blir bra. Detta regleras framför allt i arbetsmiljölagen, 

arbetsmiljöförordningen, arbetsmiljöverkets författningssamlingar samt i 

lokala policys och kollektivavtal om samverkan. 

 

Huvudprincipen är att den högsta ledningen har arbetsmiljöansvaret såsom 

representant för den juridiska personen, om inte arbetsmiljöarbetet  har 

tilldelats någon annan person  eller funktion på ett klart och tydligt sätt.  

 

Även om så har skett har den högsta ledningen ändå det yttersta ansvaret för 

att försäkra sig om att verksamhetens arbetsmiljöförhållanden är 

tillfredställande genom att följa upp verksamheten och att reagera och 

ingripa om något inte fungerar som det ska. 

  

I kommuner, landsting och regioner är det obligatoriskt att det finns en 

skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter som ska vara undertecknad av 

båda parter, både den som fördelar uppgiften och den som tar emot den. Om 

den som mottagit arbetsmiljöansvaret saknar kompetens eller resurser kan 

den anställde frånsäga sig ansvaret. 

 

Arbetsmiljöansvaret är alltså kopplat till rollen som arbetsgivare. 

Fullmäktige bestämmer vilken styrelse eller nämnd som har 

arbetsmiljöansvar genom att tillföra området ”arbetsmiljöansvar för 

nämndens verksamhetsområde” i respektive nämnds reglemente. Detta 

avsnitt föreslås nu komplettera tekniska nämndens reglemente. Respektive 

nämnd ska sedan utse en eller flera personer som ansvarar för att 

arbetsmiljöarbetet verkställs i organisationen.  
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Beslutsunderlag 

Reglemente för tekniska nämnden daterat 2018-09-24 

  

 

Beslut skickas till 

Tekniska nämnden 

Nämndsekreterare för att lägga in på intranätet 
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§ 87 Dnr 2018/00257  

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter - tekniska nämnden 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden överlämnar nämndens arbetsmiljöuppgifter till 

förvaltningschef. 

 

Förvaltningschefen är den som, när skriftlig uppgiftsöverlämning skett,  

 

• företräder arbetsgivaren och har ett övergripande tjänstemannaansvar för 

arbetsmiljön inom tekniska nämnden.  

 

• ansvarar på uppdrag av tekniska nämnden för att förvaltningens 

verksamheter uppfyller intentionerna i personalpolicyn, det lokala 

samverkansavtalet FAS 10 samt kraven i arbetsmiljölagen, 

arbetsmiljöförordningen och arbetsmiljöverkets föreskrifter.  

 

• ser till att handlingsplan för förvaltningens arbetsmiljöarbete upprättas och 

att den följs upp  

 

• genomför årlig uppföljning av förvaltningens systematiska 

arbetsmiljöarbete och rapporterar resultatet av arbetsmiljöarbetet till tekniska 

nämnden 

 

• ser till att tillräckliga resurser avsätts till arbetsmiljöarbetet årligen i 

budgetplaneringen.   

 

• bevakar att gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter finns, är känd och 

fungerar inom förvaltningen  

 

• följer upp att det finns rutiner för utredning av ohälsa, olyckor och tillbud  

 

• ser till att det inom förvaltningen finns en väl fungerande organisation för 

arbetsanpassning och rehabilitering.  

 

Uppdrag ges till nämndens ordförande att teckna skriftlig vidarefördelning 

av arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef.  

 

Till ersättare för förvaltningschef utses kommunchefen. 
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Uppdrag ges till förvaltningschef att föreslå erforderliga förändringar i 

delgeringsordning. 

     

Sammanfattning av ärendet 

Med arbetsmiljöansvar menas en skyldighet att vara aktiv och vidta åtgärder 

för att ta bort eller minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet så att 

arbetsmiljön blir bra. Detta regleras framför allt i arbetsmiljölagen, 

arbetsmiljöförordningen, arbetsmiljöverkets författningssamlingar samt i 

lokala policys och kollektivavtal om samverkan. 

 

Huvudprincipen är att den högsta ledningen har arbetsmiljöansvaret såsom 

representant för den juridiska personen, om inte arbetsmiljöarbetet har 

tilldelats någon annan person ellerfunktion på ett klart och tydligt sätt.  

 

Även om så har skett har den högsta ledningen ändå det yttersta ansvaret för 

att försäkra sig  om att verksamhetens arbetsmiljöförhållanden är 

tillfredställande genom att följa  upp verksamheten och att reagera och 

ingripa om något inte fungerar som det ska. 

  

I kommuner, landsting och regioner är det obligatoriskt att det finns en 

skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter som ska vara undertecknad av 

båda parter, både den som fördelar uppgiften och den som tar emot den. Om 

den som mottagit arbetsmiljöansvaret saknar kompetens eller resurser kan 

den anställde frånsäga sig ansvaret. 

 

Arbetsmiljöansvaret är alltså kopplat till rollen som arbetsgivare. 

Fullmäktige bestämmer vilken styrelse eller nämnd som har 

arbetsmiljöansvar. Respektive nämnd ska sedan utse en eller flera personer 

som ansvarar för att arbetsmiljöarbetet verkställs i organisationen.  

 

I Ovanåkers kommun är hur det ska ske inte tillräckligt tydligt reglerat och 

det ser olika ut för olika nämnder. För att tydlighet ska uppnås och att 

fördelningen ska vara tillfyllest utifrån Arbetsmiljölagens krav föreslås 

därför att respektive nämnd ändrar i sina delegationsordningar utifrån 

ovanstående förslag till beslut och att respektive nämndordföranden fördelar 

nämndernas arbetsmiljöuppgifter till respektive förvaltningschef.       
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Beslutsunderlag 

Fördelning av arbetsuppgifter till förvaltningschef 

 

 

 

 

Beslut skickas till 

Förvaltningschef 
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§ 89 Dnr 2018/00250  

Antagande av Tekniska nämndens dokumenthanteringsplan 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden antar dokumenthanteringsplanen som avser tekniska 

nämndens verksamhetsområden. 

Dokumenthanteringsplanen börjar gälla när protokollet är justerat.     

 

Sammanfattning av ärendet 

Tekniska nämndens rådande dokumenthanteringsplan är föråldrad. Tekniska 

nämnden antog sin senaste dokumenthanteringsplan 2005. Sedan dess har 

stora förändringar skett, bland annat upphörde tekniska nämnden att existera 

och återuppstod.  

Dataskyddsförordningen började gälla 25 maj 2018. Den ställer krav på att 

varje personuppgiftsansvarig har koll på hanteringen av personuppgifter. 

Genom att uppdatera dokumenthanteringsplanen så uppfyller vi i högre grad 

lagen.  

Vid en eventuell kommande organisationsförändring så kommer planen att 

uppdateras igen.      

 

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens dokumenthanteringsplan 

Tjänsteskrivelse 2018-09-11 

 

  

 

Beslut skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Arkivmyndigheten 
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§ 90 Dnr 2018/00091  

Meddelanden 

 Protokoll Kf §§ 54-55, 59 och Ks au § 82. 

 Tillstånd enl ordningslagen – Prideparad 2018-09-29. 
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§ 91 Dnr 2018/00090  

Delegeringsbeslut 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner redovisade delegeringsbeslut. 

 Utbetalda verksamhetsbidrag till föreningar. 

 


