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§ 98 Dnr 2017/00007  

Godkännande av dagordningen 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner dagordningen.  
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§ 99 Dnr 2017/00008  

Allmänhetens frågestund 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämndens sammanträden är öppna för allmänheten helt eller 

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

frågestund”. 

Inga frågor finns.  
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§ 100 Dnr 2017/00009  

Rapporter 

Tekniska nämndens beslut 

 Ny delegeringsordning håller på att arbetas fram. Den ska antas på 

tekniska nämnden i november. 

 Julaktivitet sker torsdag den 7 december. Planeringsavdelningen 

anordnar och återkommer med inbjudan. 
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§ 101 Dnr 2017/00146  

Inneklimatpolicy 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden föreslår Fullmäktige att anta Inneklimatpolicyn. 

Sammanfattning av ärendet 

Inneklimatpolicyn innebär riktlinjer för temperatur och ventilation. Med en 

inneklimatpolicy finns det tydligare ramar att utgå från när systemen för 

ventilation och värme justeras för en bättre och effektivare funktion. 

Inneklimatpolicyn ska gälla för hela koncernen. 

 

Just nu pågår ett arbete för att minska energianvändningen i kommunens 

fastigheter. Det område där det finns mest att göra och där arbetet redan är 

gång är i att trimma befintliga system. Det handlar om att justera både 

driftstider och nivåer för både värme och ventilation. För att inte riskera 

trimma systemen ”för hårt” och verksamheterna ska känna sig trygga med att 

få ett bra inneklimat är en inneklimatpolicy ett viktigt dokument som saknas 

idag.  

 

Nivåerna som bestäms i inneklimatpolicyn är driftmål. Vid vissa väderlekar 

kan vissa fastigheter ha otillräckliga tekniska system för att nå nivåerna i 

policyn. Inneklimatpolicyn är alltså en policy för fastighetsdriften och ska 

inte ses som mer än en guide vid investeringar. 

 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Inneklimatpolicyn gäller de offentliga lokaler barn och unga vistas i (skolor, 

simhallar, fritidsgårdar och förskolor) och påverkar därmed barn och unga. 

Syftet med policyn är att inneklimatet ska bli bättre alternativt inte bli sämre 

och konsekvensen för barn och unga är alltså positiv alternativ ingen 

konsekvens. 

Konsekvensbeskrivning jämställdhet 

Inneklimatpolicyn påverkar inte jämställdhet. 

Konsekvensbeskrivning hållbarhet 

Inneklimatpolicyn kommer underlätta arbetet med att trimma och 

effektivisera värme- och ventilationssystemen offentliga lokaler och har 

därmed en påverka en hållbar utveckling positivt.  
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Beslutsunderlag 

Inneklimatpolicy 

 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 

Aefab 

Energirådgivare Fia Johannessen 

Fastighetsstrateg David Persson 
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§ 102 Dnr 2017/00129  

Medborgarförslag - Skapa cykelgenomfart på väg skyltad 

med "Ej genomfart" 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att bygga ut Ungmansvägen enligt gällande 

detaljplan A43 samt utföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Pell-

Persvägen och Västra Kyrkogatan under förutsättning att 

Kommunfullmäktige anvisar pengar för åtgärden. 

2. Tekniska nämnden begär en utökning med 1 000 tkr i investeringsplan 

2018-2022 hos Kommunfullmäktige för utbyggnad av Ungmansvägen i 

Alfta. 

 

Medborgarförslaget anses därmed besvarat.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats in av Jonas Nyholm där han beskriver en 

osäker trafiksituation på Pell-Persvägen i Alfta.  

Gatuavdelningen delar förslagsställarens uppfattning om att det råder en 

mycket osäker trafiksituation på gatan. Gatan är smal och har en skarp kurva 

där sikten är mycket dålig. Kommunen beslutade om förbud mot genomfart 

för något år sedan, men efterlevnaden är tyvärr låg. 

 

Bakgrunden till problematiken är att kommunen inte har byggt ut gatan som 

det en gång var planerat. I detaljplanen som antogs 1965 (nr A6) skulle 

kommunen köpa in mark och göra en riktig gatusektion med bra sikt, men 

detta genomfördes aldrig. 

Trafiksituationen aktualiserades i samband med antagande av detaljplan A 

43 under år 2000. Då beslutades att bredda Ungmansvägen och leda ut 

trafiken på Västra Kyrkogatan. Marken köptes in relativt omgående för att 

kunna bygga gatan enligt detaljplanen. Man till och med planterade om träd i 

parken vid Gästis för att förbereda arbetet. Dock anvisades inte pengar för att 

bygga ut gatan på det sätt som detaljplanen angav. 

Inför investeringsbudget 2014 påtalade förvaltningen behovet och begärde 

pengar för att kunna genomföra åtgärden. Den togs dock inte med i 

investeringsplanen. 
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Gatuavdelningen anser att det finns stora skäl till att bygga gatan som det är 

planerat. I samband med det bör kommunen utföra åtgärder på Pell-

Persvägen, som förslagsställaren till medborgarförslaget föreslår, med ett 

skapande av en bostadsgata som omöjliggör genomfartstrafik, men att cyklar 

ska kunna ta sig fram på ett säkert sätt. När man leder fram all trafik på 

Västra Kyrkogatan behöver säkerheten för de oskyddade trafikanterna 

säkerställas med en separerad gång- och cykelväg utmed del av Västra 

Kyrkogatan. 

 

Total kostnad för de här åtgärderna bedöms till 1 000 tkr.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag från Jonas Nyholm. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 4 oktober 2017 med bilaga. 

 

Beslutet ska skickas till 

Gatuchef Ulf Stålberg 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 

Jonas Nyholm  

 

 

 



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(20) 

Sammanträdesdatum 

2017-10-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 103 Dnr 2017/00145  

Medborgarförslag - Bygg ett äventyrsbad i Edsbyn 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att kommunen i dagsläget inte kan bygga något 

äventyrsbad vid Celsiushallen i Edsbyn. 

Medborgarförslaget anses därmed besvarat.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats in av Camilla Vikström med en önskan att 

kommunen bör bygga ett äventyrsbad i Edsbyn. Placeringen skulle vara vid 

Celsiushallen och det ska även finnas ett utomhusbad som kan nyttjas 

sommartid eftersom det finns dåligt med badställen i Edsbyn. 

 

Förslag med efterföljande utredningar har avlöst varandra sedan 1980-talet 

gällande önskemål om utebad vid Celsiushallen i Edsbyn. Alla utredningar 

har konstaterat att markförhållandena är besvärliga och med Voxnans 

ojämna vattenflöde så är det komplicerat och kostsamt att anlägga ett utebad 

vid Voxnan. Därför har en byggnation aldrig aktualiserats hittills. 

 

Mot bakgrund av det faktum att kommunens två simhallar nyligen renoverats 

och kommer att ha fortsatt renoveringsbehov de närmaste åren anser 

förvaltningen att det inte finns någon ekonomisk möjlighet att utöka med ett 

äventyrsbad.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag från Camilla Vikström. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 4 oktober 2017. 

 

  

Beslut skickas till 

Gatuchef Ulf Stålberg 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 

Camilla Vikström 
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§ 104 Dnr 2017/00017  

Nya lokala trafikföreskrifter 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att införa ny lokal trafikföreskrift 2017:08, 

gångfartsområde på del av Västra Centralgatan, samt införa ny lokal 

trafikföreskrift 2017:10, nya hastigheter på del av väg 678. Samtidigt 

upphävs den lokala trafikföreskriften 2011:09. 

 

Föreskrifterna ska träda i kraft den 1 november 2017.  

Sammanfattning av ärendet 

Nytt gångfartsområde i Edsbyn: 

En omfattande ombyggnation av gaturummet har skett på Västra 

Centralgatan från Långgatan och förbi korsningen med Västergatan.  

Projektets syften har varit att skapa ett trafiksäkert och vackert område i 

Edsbyns centrum.  

Utformningen är helt anpassad som gångfartsområde med taktil visning för 

synskadade i både plattläggning och annan gatuutrustning som till exempel 

pollare. 

 

Nya hastigheter på väg 678: 

Trafikverket Region Mitt föreslår att Ovanåkers kommun beslutar om 

ändrade hastigheter på väg 678 inom tättbebyggt område, där kommunen är 

beslutande myndighet. 

Trafikverket håller på att färdigställa ombyggnad av väg 678 i Ullungsfors. 

Väg 678 och kortare del av väg 681 genom Ullungsfors utformas som en s.k. 

bygdeväg, vilket är en ny vägtyp som prövas i Sverige. Vägen målas med en 

dubbelriktad körbana i mitten med plats för ett fordon, vid möte mellan 

motorfordon använder man tillfälligt vägrenen. Vägrenen är bredare än 

vanligt så att de oskyddade trafikanterna förfogar över en tydligare plats. 

Utmed sträckan byggs några s.k. portar/timglas där bl. a. skolbussen ska 

stanna för att hämta upp skolbarnen. 

 

På grund av detta behöver hastigheterna ändras på sträckan genom 

Ullungsfors. Trafikverket har i samband med det samtidigt sett över hela väg 

678 inom Ovanåkers kommun.  
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Utöver Trafikverkets förslag till Ovanåkers kommun har man skickat ett 

förslag till Länsstyrelsen, som beslutar om hastigheter utanför tättbebyggt 

område, med förslag till beslut som gör att det blir jämna hastighetssteg på 

hela väg 678 inom Ovanåkers kommun. 

 

Förvaltningen anser att förslaget från Trafikverket är bra och förbättrar 

säkerheten för de oskyddade trafikanterna på vägsträckan.  

Beslutsunderlag 

Lokal trafikföreskrift 2017:08 

Lokal trafikföreskrift 2017:09 

Lokal trafikföreskrift 2017:10 

Förslag från Trafikverket, e-post till Ulf Stålberg 

 

 

 

Beslut skickas till 

Gatuchef Ulf Stålberg 

Irene Lodell Trafikverket Region Mitt 
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§ 105 Dnr 2017/00081  

Information om vattenskada Alfta simhall 

Fastighetsstrateg David Persson informerade.  

Tekniska nämnden tackar för informationen.   
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§ 106 Dnr 2017/00139  

Tekniska nämndens reglemente 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige besluta 

att det i tekniska nämndens reglemente läggs till en punkt nummer 9 under  

1 § med lydelsen: ”Nämnden ansvarar för lokalförsörjning för alla 

kommunens verksamheter och äger rätt att teckna hyresavtal med extern 

part.”  

Sammanfattning av ärendet 

För att tydligöra att det är tekniska nämnden som fullgör kommunens ansvar 

för lokalförsörjning och äger rätt att teckna hyresavtal med extern part 

behöver en punkt läggas till i reglementet för tekniska nämnden. Punkten 

anges som nummer 9 (rödmarkerad) under 1 § i bifogat förslag till 

reglemente. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-20 

Tekniska nämndens reglemente 

 

 

Beslut skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
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§ 107 Dnr 2017/00150  

Information om ny avfallstaxa 2018 

Tekniska nämndens beslut 

Ida Blomqvist, renhållningschef BORAB informerade. 

Tekniska nämnden tackar för informationen.    
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§ 108 Dnr 2017/00147  

Avfallstaxa 2018 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner av BORAB redovisat förslag till Avfallstaxa 

för vidare hantering och beslut i kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 

BORAB som administrerar och hanterar den renhållning som kommunen är 

skyldig att utföra redovisar ett förslag till ny avfallstaxa. 

  

Samhällsbyggnadskontoret har granskat förslaget till ny avfallstaxa samt fått 

information om det nya förslaget och dess förändringar. 

 

Huvudsyftet med den nya taxan är att möjliggöra för insamling av matavfall 

med hjälp av ett till kärl, ofta kallad ”brun tunna”. 

 

Insamlingen av matavfall kommer att generera ökade kostnader i 

avfallskollektivet som måste balanseras av en ny taxa. Det nya förslaget 

innebär en ökning av de totala intäkterna med 19% jämfört med år 2016 då 

taxan var helt opåverkad av kostnader för matavfallsinsamling. 

 

Taxemodellen baseras på branschorganisationen Avfall Sveriges riktlinjer 

för avfallstaxa. Källsortering av matavfall är infört i 212 av landets 290 

kommuner. 

 

Taxan är mer miljöstyrande än tidigare på så vis att det är större skillnader 

mellan olika kärlstorlekar samt att det blir en tydlig skillnad på om 

abonnenten källsorterar matavfall eller inte. 
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Nedan finns en jämförelse av kostnader i dagens taxa och föreslagen ny taxa 

för två typer av standardabonnemang. (kostnader ink. moms) 

Abonnemang     Kostnad     Abonnemang     Kostnad     Förändring 

2017                                        2018 

Grön 140 liter     1 918 kr       Grön 140 liter +  2 180 kr      262 kr 

                                                Brun 140 liter 

Grön 240 liter     2 202 kr       Grön 240 liter +  2 538 kr      336 kr 

                                                Brun 140 liter 

Grön 240 liter     2 202 kr       Grön 140 liter +  2 180 kr      -22 kr 

                                                Brun 140 liter 

 

Beslutsunderlag 

PM om avfallstaxa – Ida Blomqvist, BORAB 

Avfallstaxa 

 

 

 

 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 

BORAB 

Planeringschef Johan Olanders 

 



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(20) 

Sammanträdesdatum 

2017-10-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 109 Dnr 2017/00148  

VA-taxa 2018 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner av Helsinge Vatten AB redovisat förslag till 

VA-taxa för vidare hantering och beslut i kommunfullmäktige. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Driftbolaget Helsinge Vatten AB som sköter Ovanåkers kommuns allmänna 

VA-anläggningar redovisar ett förslag till ny VA-taxa. 

  

Samhällsbyggnadskontoret har vid möten med Helsinge Vattens AB fått 

information om de föreslagna förändringarna. Avgifterna i taxan är 

oförändrade, förändringarna består av förtydliganden samt att: 

 

 i § 13.7 har tillägg gjorts i sista stycket gällande felkopplat dagvatten. ”För 

stuprör eller annan hårdgjord yta som va-bolaget konstaterat avleds till 

spillvattennätet skall fastigheten erlägga en årlig avgift på 40 

kr/kvadratmeter takyta.” 

 

i § 16 har en avgift för förgävesbesök införts. 

 

  

Beslutsunderlag 

PM – Om föreslagna förändringar 

Förslag till VA-taxa 

 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 

Helsingevatten AB 

Planeringschef Johan Olanders 
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§ 110 Dnr 2017/00022  

Delegeringsbeslut 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner redovisade delegeringsbeslut. 

 Beslut om lotteritillstånd. 
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§ 111 Dnr 2017/00011  

Meddelanden 

 Protokoll Kf §§ 60-61 och 66. 

 

 

 


