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§ 48 Dnr 2017/00007  

Godkännande av dagordningen 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner dagordningen. 
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§ 49 Dnr 2017/00008  

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.  
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§ 50 Dnr 2017/00009  

Rapporter 

 2017-05-17 invigdes projektet HittaUt Ovanåker. 

 2017-05-19 deltog Johan Ljung och Mikael Jonsson på rådslag 

Bergslagsdiagonalen. 

 Tilldelningsbeslut avseende upphandling av entreprenör för 

strategisk partnering ”Nybyggnad omsorgsboende och om- och 

tillbyggnad skola F-9 Ovanåkers kommun”  fattades 2017-05-10. 

Antagen entreprenör blev Skanska Sverige AB. 

 Samhällsbyggnadschefen, fritidschefen och enhetschef 

fritidsanläggningar deltog 2017-05-11 i möte med SISU och 

Gävleborgs idrottsförbund. 

 

 



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(23) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-24 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 51 Dnr 2017/00069  

Inköp av toalettvagn, Alfta Ösa OK 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden ger uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen att 

prioritera 110 000 kr i budgeten 2018 för bidrag till Alfta Ösa OK för inköp 

av toalettvagn. 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Lena Woxberg (S) yrkar att tekniska nämnden ger uppdrag till 

samhällsbyggnadsförvaltningen att prioritera 110 000 kr i budgeten 2018 för 

bidrag till Alfta Ösa Ok för inköp av toalettvagn. 

Beslutsgång 

Tekniska nämnden antar Lena Woxberg (S) yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

Kaj Hoof skriver i ett mail att han redan i maj 2016 aktualiserat frågan 

omkring problemet med de sanitära lösningarna vid arrangemang. I början 

av år 2017 kom ett mail från Kaj Hoof Alfta Ösa OK till fritidsavdelningen 

Eva Holm. Han hade på förslag att det borde finnas två toalettvagnar på hjul 

i kommunen. I Bollnäs kommun finns två vagnar med fyra toaletter på varje 

vagn. Kostnaden för en vagn är ca 120 000 kr exkl. moms. 

 

Att tillhandaha bajamajor ingår inte längre i samhällsbyggnadsförvaltningens 

uppdrag. År 2008 auktionerades de av kommunen ägda toalettvagnar ut. 

Argumentet då var att kommunen inte skulle konkurera med uthyrnings-

firmor.  

Förslagställaren redovisar ett flertal föreningar och arrangörer/företag som 

skulle vara i behov av toalettvagnen/vagnarna. Ett samarbete med kommuner 

i OBS-regionen skulle också vara intressant.  

Inom fritidsavdelningen finns ingen avdelning/verksamhet som har utrymme 

för att administrera en eller två toalettvagnar. Socialtjänstens ”arbetslag” 

som tvättar kommunfordon har inte heller de någon möjlighet att ta på sig 

uppgiften.  

På uppdrag av tekniska nämndens ordförande önskar han frågan prövad i 

samband med kommande drift- och/eller investeringsbudgetar. 
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Olika förslag till lösningar: 

• Att kommunen avslår föreningens önskan om inköp av toalettvagnar. 

Eftersom när kommunen går in och gör det företag kan utföra snedvrids 

konkurrensen, här handlar det dessutom om en ”verksamhet” som 

subventioneras av skattemedel. Samhällsbyggnadsförvaltningens personal 

har inte någon möjlighet att ansvara för skötseln och uthyrningen av 

toalettvagnen med den bemanning som finns idag och det blir inte lättare 

med de anpassningar som finns föreslagna för budget 2018 och framåt. 

• Att kommunen lämnar ett bidrag till Alfta ÖSA OK på 150 000 per vagn, 

för inköp av nyproducerad vagn. Föreningen får sedan ta på sig 

skötselansvar och administration. Riktlinjer arbetas fram tillsammans med 

fritidsavdelningen. 

• Att kommunen lämnar ett bidrag till Alfta ÖSA OK på max 110 000 per 

vagn för inköp av nyproducerat släp samt fyra begagnade baja-major som 

föreningen platsbygger på släpvagnen, besiktar och börjar använda. 

Föreningen får sedan ta på sig skötselansvar och administration. Riktlinjer 

arbetas fram tillsammans med fritidsavdelningen. 

 

Väljer nämnden att lämna bidrag bör uppdrag lämnas om vart medlen ska 

tas. Pengarna betalas ut mot uppvisande av faktura. 

 

Föreningen låter meddela att man har för avsikt att söka pengar hos 

Idrottslyftet för att få ytterligare en vagn.  

Beslutsunderlag 

Denna tjänsteskrivelse från den 30 mars 2017. 

Div. mail mellan Kaj Hoof, Eva Holm och Johan Ljung under perioden 

oktober 2016 och 27 februari. 

Mail från Mikael Jonsson den 17 mars 2017.  

 

Beslut skickas till 

Fritidsavdelningen 

Alfta ÖSA OK 
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§ 52 Dnr 2017/00073  

Tertialbokslut januari - april 2017 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att förvaltningens tertialuppföljning med 

tillhörande verksamhetsberättelse och styrkort för perioden januari-april 

2017 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 

Det ekonomiska utfallet efter april månad har analyserats och prognos för 

resultatet vid årets slut har arbetats fram enligt ekonomiavdelningens 

riktlinjer. Tekniska nämndens verksamhet är årstidsbaserad och det går inte 

att göra en bra prognos för alla verksamheter, till exempel så har park- och 

uteidrottssäsongen för sommaridrotter precis startat. Tekniska nämndens 

verksamhet är också väderberoende, framförallt vintertid, vilket gör att en 

exakt prognos är svår att göra. 

Den verksamhet som bedrivits hittills i år har bedrivits något över budget för 

vissa verksamheter och med fortsatt verksamhet på samma nivå kommer 

tekniska nämndens resultat för 2017 att vara ett litet underskott. Åtgärder 

kommer att vidtas för att åtgärda det prognostiserade underskottet.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 maj 2017 

Verksamhetsberättelse tekniska nämnden tertial januari-april 2017 

Styrkort Tekniska nämnden 2017 

Ekonomisk rapport januari – april 2017 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 

Ekonomiavdelningen 

Samhällsbyggnadschefen 

Avdelningschefer inom tekniska nämndens verksamhet 

Fastighetsstrateg 
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§ 53 Dnr 2017/00074  

Tertialbokslut VA-verksamheten januari - april 2017 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner av Helsinge Vatten AB redovisat 

tertialbokslut för VA-verksamheten, men ser gärna att underskottet per 

årsbasis begränsas till maximalt de budgeterade 200 tkr. 

Sammanfattning av ärendet 

Driftbolaget Helsinge Vatten AB som sköter Ovanåkers kommuns allmänna 

VA-anläggningar redovisar ett positivt resultat om 437 tkr för VA-

verksamheten per 2017-04-30. 

 

Samhällsbyggnadskontoret har granskat driftbolaget Helsinge Vattens 

ekonomi och resultat för perioden januari till april 2017. VA-verksamheten 

har fungerat bra och redovisningen visar generellt normala eller låga 

driftkostnader. Speciellt kan nämnas låga kostnader för el och reparation och 

underhåll. Personalkostnaderna ligger däremot över budget. 

 

För helåret prognostiseras ett underskott om 306 tkr vilket är 106 tkr mer än 

budgeterat underskott om 200 tkr. Då verksamheten hittills uppvisar ett 

positivt resultat om 437 tkr kan det anses vara rimligt att åtgärder vidtas så 

att man ändå har möjlighet att nå budgeterat resultat eller bättre.  

Beslutsunderlag 

Verksamhetsberättelse Tertialbokslut VA-verksamheten 2017 

 

Beslut skickas till 

Helsinge Vatten AB 

Planeringschef Johan Olanders 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 

Ekonomiavdelningen 

 



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(23) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-24 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 54 Dnr 2017/00078  

Information om avsikt att förlänga avtal om slamtömning av 

enskilda brunnar 

Planeringschef Johan Olanders informerade om att avtalet med Foria 

angående slamtömning av privata avloppsanläggningar går ut 2018-12-31 

men kan förlängas med ett år i taget två gånger om båda parterna är överens. 

Eventuell förlängning ska ske senast 2017-12-31.  

Eftersom Foria utför ett bra arbete och upphandlingen är mycket 

komplicerad är vår avsikt att be Inköp Gävleborg att förlänga avtalet med ett 

år. 

 

Tekniska nämnden tackar för informationen.    
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§ 55 Dnr 2017/00083  

Knåda 11:3 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att inte försälja fastigheten Knåda 11:3, men att i 

stället erbjuda arrende på åkermarken uppdelat i två delar. Ett längre arrende 

på den östra delen om ca 0,7 hektar och ett kortare på resterande åkermark. 

Sammanfattning av ärendet 

Det har inkommit en förfrågan om att få köpa fastigheten Knåda 11:3. 

Intressentens avsikt ska vara att möjliggöra hästhållning vid en eventuell 

byggnation på en intilliggande fastighet, (Knåda 11:15). 

 

Fastigheten är belägen på en liten höjdrygg utefter Edmans väg i Ämnebo 

cirka 1,5 km från centrala Edsbyn och är ca 4,6 hektar stor. 

 

Fastigheten köptes av kommunen med syfte att möjliggöra försäljning av 

småhustomter och kommunen har tidigare nekat ägarna till fastigheterna 

Knåda 11:8 och 11:10 att köpa delar av fastigheten då dessa ville utöka sina 

fastigheter, med hänvisning till ovanstående syfte. 

 

Ovanåkers kommun har inte jättemånga småhustomter till salu. Tidigare har 

det inte varit något problem eftersom det har varit låg efterfrågan men med 

stigande fastighetspriser kan efterfrågan bli större och då har kommunen inte 

så många attraktiva alternativ att erbjuda. 

 

Fastighetens centrala läge och det faktum att all nödvändig teknisk 

försörjning så som el, gatubelysning, fiber samt kommunalt vatten och 

avlopp finns utbyggt till området gör att fastigheten enligt 

Planeringsavdelningens bedömning har ett stort strategiskt värde sett ur ett 

samhällsplaneringsyfte då det skulle gå att efter planläggning stycka av flera 

attraktiva tomter i landsbygdsmiljö. 
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Syftet med köpet som skulle vara att säkerställa betesmark för hästar bör 

enligt Planeringsavdelningen gå att lösa genom arrende på åkermark inom 

fastigheten i stället. Det skulle kunna gå att skriva ett längre arrendeavtal på 

den östra sidan av fastigheten om ca 0,7 hektar samt ett kortare arrendeavtal 

på resterande åkermark utan att hindra förutsättningarna för ett framtida 

planarbete. 

 

Mot bakgrund av ovanstående resonemang förordar Planeringsavdelningen 

att fastigheten förblir i kommunens ägo med syfte att i stället planera den för 

attraktiva tomter i landsbygdsmiljö.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbygnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-11 

Översiktskarta som visar fastighetens belägenhet 

Karta över fastigheten med förslag på arrende 

 

Beslut skickas till 

Mark- och exploateringsingenjör Mikael Bomark 
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§ 56 Dnr 2017/00072  

Information - GDPR Den nya dataskyddsförordningen 

Informationssäkerhetssamordnare KFSH Lisa Bäck och Kommunsekreterare 

Kristoffer Baas informerade. Den nya dataskyddsförordningen träder i kraft 

2018-05-25. 

 

Tekniska nämnden tackar för informationen.    
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§ 57 Dnr 2013/00110  

Antagande av detaljplan för Celsiusområdet 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar anta detaljplanen för del av centrala Edsbyn, 

Celsiusområdet. 

Sammanfattning av ärendet 

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. 

 

Samråd och granskning 

Under samråd och granskning har synpunkter framförts som föranlett en rad 

mindre ändringar av planförslaget.  

Beslutsunderlag 

* Plankarta med planbestämmelser 2017-05-11 

* Planbeskrivning 2017-05-11 

* Granskningsutlåtande 2017-05-11 

* Samrådsredogörelse  2017-03-30 

* Fastighetsförteckning 2017-04-18 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Fysisk planerare Bo Sundström 
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§ 58 Dnr 2016/00118  

Detaljplan Näskullen Särskilt boende Edsbyn - Beslut om 

granskning 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att utställning för granskning av detaljplanen 

för del av Barnängen, Näskullen, får ske. 

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

granskningshandlingen ställs ut på kommunens hemsida, i kommunhusets 

reception och på Edsbyns bibliotek. 

3. Tekniska nämnden beslutar att anordna ett extra sammanträde torsdag 29 

juni kl. 09.00 för att möjliggöra ett antagande av detaljplanen för särskilt 

boende.  

Sammanfattning av ärendet 

Behovet av boende för dementa är stort och förväntas öka i kommunen i 

framtiden. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för byggande 

av ett nytt särskilt boende för dementa med 48 platser i Edsbyn.  

Två alternativa lokaliseringar har utretts. Slutsatsen blev att Näskullen är 

lämpligaste platsen. Planförslaget har nu varit ute på samråd, med bl a ett 

allmänt samrådsmöte. Inkomna synpunkter på planförslaget med 

kommentarer och förslag till förändringar beskrivs i samrådsredogörelsen. 

 

Då byggandet av Celsiusskolan och det särskilda boendet är delvis 

samordnade är det viktigt att detaljplanen kan vinna laga kraft så snart som 

möjligt, särskilt i det fall den blir överklagad till högre instans. Genom att 

möjliggöra ett antagande 29 juni kan tiden komma att förkortas med 1-2 

månader.  

Beslutsunderlag 

Plankarta med planbestämmelser dat. 2017-05-16 

* Planbeskrivning dat. 2017-05-16 

* Samrådsredogörelse, dat. 2017-05-16 

* Fastighetsförteckning 2017-02-28 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Fysisk planerare Bo Sundström 
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§ 59 Dnr 2017/00017  

Nya lokala trafikföreskrifter 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att införa de lokala trafikföreskrifterna 2121 

2017:4 om enkelriktad trafik, 2121 2017:5 och 2121 2017:6 om 

tidsbegränsad parkering.  

Sammanfattning av ärendet 

För att öka trafiksäkerheten vid Södra skolan i Edsbyn ska trafiken 

enkelriktas så man bara får köra in på parallellvägen söder om Gamla 

Faluvägen från korsningen Gamla Faluvägen och Västergatan och sedan 

färdas mot nordost. För att underlätta för att lämna och hämta vid Södra 

skolan begränsas parkeringen till högst 10 minuter längs den södra sidan av 

parallellvägen. 

Vid del av Celsiusgatan i Edsbyn ska parkeringstiden begränsas till 2 timmar 

för att det ska finnas parkeringsplatser lediga för besökare.    

Gamla Faluvägen har flera utfarter på en kort sträcka och om den västra 

utfarten från Södra skolan stängs för utfart förbättras trafiksäkerheten på 

Gamla Faluvägen. Utformningen av parkeringen vid Södra skolan har 

ändrats så det numera är sneda parkeringsrutor närmast Gamla Faluvägen 

och för att underlätta när man ska backa ut från parkeringsfickorna är det 

säkrare om vägen enkelriktas. Den nya lokala trafikföreskriften om 

enkelriktad trafik får nummer 2121 2017:4. 

Längs den södra sidan av parallellvägen söder om Gamla Faluvägen finns 

det möjlighet till kantstensparkering. För att man där ska ges möjlighet att 

parkera för att lämna och hämta vid skolan begränsas parkeringstiden till 10 

minuter på markerade platser, det görs med den lokala trafikföreskriften 

2121 2017:5. 

Längs en del av den södra sidan av Celsiusgatan finns behov av att 

tidsbegränsa parkeringstiden för att underlätta för hyresgäster som har behov 

av att korttidsparkera och för kunder och besökande. Begränsar 

parkeringstiden till högst 2 timmar i följd på sex platser vid Celsiusgatan 4C 

– 4E och det görs med den lokala trafikföreskriften 2121 2017:6.  

 

Beslutsunderlag 

Denna tjänsteskrivelse 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut skickas till 

GIS/trafikingenjör Annika Ottenbäck 
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§ 60 Dnr 2017/00081  

Information om vattenskada Alfta simhall 

Samhällsbyggnadschef Johan Ljung informerade. 

 

Tekniska nämnden tackar för informationen.    
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§ 61 Dnr 2016/00072  

Revidering investeringsplan 2017-2021 - Renovering hotell 

Edsbyn 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att begära 1 800 000 kr hos 

kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för renovering av Hotell Edsbyn.  

Sammanfattning av ärendet 

Investeringskostnaden beräknas uppgå till 1 800 000 kr för nödvändig 

renovering av Hotell Edsbyn. 

 

Byggnaderna som omfattar Hotell Edsbyn har stora behov av renovering för 

att fungera ändamålsenligt. Dessutom har miljö- och byggnämnden utfärdat 

föreläggande om att åtgärda brister i lokalerna vid Hotell Edsbyn. En 

renovering av dessa lokaler tillsammans med de brister som bör åtgärdas 

under 2017 beräknas kosta 1 800 000 kr.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 maj 2017. 

 

Beslutet ska skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Aefab 

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
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§ 62 Dnr 2017/00065  

Medborgarförslag - Gång- och cykelväg på järnvägen 

Tekniska nämndens beslut 

Ovanåkers kommun anser att Orsabanan, bandel 251 Bollnäs-Furudal, kan 

utgöra en viktig del i södra Norrlands framtida järnvägssystem för 

godstransporter. Det förutsätter att banan rustas så att standardkrav för 

godstransporter kan uppfyllas. 

Ovanåkers kommun avvaktar ställningstagandet om järnvägens framtid 

innan diskussion förs om eventuell ändrad användning till gång- och 

cykelväg. 

Medborgarförslaget anses därmed besvarat.  

    

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats in av Ulf Johansson där han föreslår att en 

gång- och cykelväg ska anläggas på den idag oanvända järnvägen i centrala 

Edsbyn mot Gårdtjärnsområdet och Lillboskolan. Förslagsställaren påtalar 

ett behov av att höja säkerheten för de oskyddade trafikanterna som går eller 

cyklar i området. 

 

Ovanåkers kommun anser att Orsabanan, bandel 251 Bollnäs-Furudal, kan 

utgöra en viktig del i södra Norrlands framtida järnvägssystem för 

godstransporter. Det förutsätter att banan rustas så att standardkrav för 

godstransporter kan uppfyllas. 

Frågan om långsiktigt ställningstagande om järnvägen är aktuell och dialog 

förs mellan Trafikverket, region Gävleborg och kommunerna utmed 

sträckan.  

Ovanåkers kommun avvaktar ställningstagandet om järnvägens framtid 

innan diskussion förs om eventuell ändrad användning till gång- och 

cykelväg.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag från Ulf Johansson. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 12 maj 2017.  
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Beslut skickas till 

Gatuchef Ulf Stålberg 

Kommunfullmäktige 

Ulf Johansson 
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§ 63 Dnr 2017/00022  

Delegeringsbeslut 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner redovisade delegeringsbeslut. 

 Hyra torgplats södra torget Edsbyn. 

 Utfärdade parkeringstillstånd för rörelsehindrade 170315-170510. 

 Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen, begagnande av offentlig 

plats. 

 Färdtjänstärenden 170101-170430. 

 Ändring av detaljplan för kvarteret Hingsten m fl. 
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§ 64 Dnr 2017/00011  

Meddelanden 

 Kf protokoll §§ 18, 27, 29, 32-33 och 38. 

 


