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§ 88 Dnr 2016/00007  

Godkännande av dagordningen 

Tekniska nämndens beslut 

 Tekniska nämnden godkänner dagordningen.   
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§ 89 Dnr 2016/00006  

Allmänhetens frågestund 

 Tekniska nämndens sammanträden är öppna för allmänheten helt eller 

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

frågestund”.   
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§ 90 Dnr 2016/00001  

Rapporter 

Tekniska nämndens beslut 

- Den 8 september släpptes en remissversion av ansökan om Biosfär 

Voxnadalen. 

- Information om deltagande i rådslag Bergslagsdiagonalen i 

Askersund den 27 september. 

- Torsdag den 15 december blir det julaktivitet för 

samhällsbyggnadsförvaltningen, miljö- och byggnämnden och 

tekniska nämnden. 

- Samhällsbyggnadsförvaltningen förbereder sig för kommunhusets 

”Öppet hus” på skyltsöndagen den 27 november. 

- Hanteringen av inkommande fakturor håller på att ses över. Syftet är 

att göra fakturahanteringen ännu säkrare och säkerställa att betalning 

bara sker av fakturor som är korrekta. 

- En andra omgång av utbildningen Smarttime har startat. 

Utbildningen syftar till att effektivisera handläggningen 

- Den 5 september visade samhällsbyggnadsförvaltningen upp sin 

verksamhet gör KL-gruppen (koncernövergripande ledningsgrupp). 

- Den 21 september var det en förvaltningsaktivitet för hela 

samhällsbyggnadsförvaltningen i Ekopark Grytaberg. Miljö- och 

byggavdelningen ansvarade för aktiviteten. Vi fick information om 

deras verksamhet samt om Ekopark Grytaberg samt att 

gemensamhetsskapande aktiviteter utfördes. 

- Den 21 september invigdes också laddstolpen för elbilar på 

”Raggarparkeringen” av kommunstyrelsens ordförande  

Yoomi Renström. Laddstolpen är ett samarbete mellan Ovanåkers 

kommun och Elektra med finansiering av det statliga 

investeringsprogrammet ”Klimatklivet”. 

- Information on hantering av fordonsflytt. 
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§ 91 Dnr 2016/00142  

Försäljning del av fastigheten Nordanå 1:56 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att försälja fastigheten Nordanå 1:56 till Alfta 

Edsbyn fastighets AB för köpeskillingen fyrahundranittioentusen kronor 

(491 000) kr.  

 

Tekniska nämnden uppdrar till mark- och exploateringsingenjör Mikael 

Bomark att underteckna nödvändiga handlingar för försäljning 

    

Sammanfattning av ärendet 

Alfta Edsbyn fastighets AB vill köpa fastigheten Nordanå 1:56 som är 

detaljplanelagd för bostadsändamål. Kommunen har vid tidigare tillfälle sålt 

en fastighet för flerbostadshus enligt samma taxa som för småhus och den 

borde även här kunna tillämpas. 

 

I kommunfullmäktiges beslut § 72 år 2005 antogs en prissättningsprincip för 

kommunen tomter. Priset är 39 kr per kvadratmeter plus 1615 för varje meter 

mot gata. 

 

Enligt kommunfullmäktiges beslut § 64 år 2014 så får tekniska nämnden 

besluta om ett pris som avviker upp till 50 %.  

 

Den del som Alfta Edsbyn fastighets AB kan köpa skulle med principen 

antagen i kf § 72 år 2005 prissättas till 981 997 kr men kan enligt kf § 64 år 

2014 sänkas maximalt till 490 998,5 kr. avrundat uppåt blir det 491 000 kr. 

Beslutsunderlag 

Karta över fastigheten upprättad 2016-09-15 

 

Beslut skickas till 

Mark- och exploateringsingenjör Mikael Bomark 
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§ 92 Dnr 2016/00141  

Försäljning del av fastigheten Norra Edsbyn 6:38 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att försälja en del fastigheten Norra Edsbyn 6:38 

till Alfta Edsbyn fastighets AB för köpeskillingen etthundranittiofyratusen 

kronor (194 000) kr.  

 

Tekniska nämnden uppdrar till mark- och exploateringsingenjör Mikael 

Bomark att underteckna nödvändiga handlingar för försäljning 

Sammanfattning av ärendet 

Alfta Edsbyn fastighets AB vill köpa den norra delen av fastigheten Norra 

Edsbyn 6:38 vilken är detaljplanelagd för bostadsändamål. Kommunen har 

vid tidigare tillfälle sålt en fastighet för flerbostadshus enligt samma taxa 

som för småhus och den borde även här kunna tillämpas. 

 

I kommunfullmäktiges beslut § 72 år 2005 antogs en prissättningsprincip för 

kommunen tomter. Priset är 39 kr per kvadratmeter plus 1615 för varje meter 

mot gata. 

 

Enligt kommunfullmäktiges beslut § 64 år 2014 så får tekniska nämnden 

besluta om ett pris som avviker upp till 50 %.  

 

Den del som Alfta Edsbyns fastighets AB kan stycka av och köpa skulle med 

principen antagen i kf § 72 år 2005 prissättas till 387 316 kr men kan enligt 

kf § 64 år 2014 sänkas maximalt till 193 658 kr. Avrundat uppåt blir det 194 

000 kr 

Beslutsunderlag 

Karta med aktuellt område markerat upprättad 2016-09-15 

 

Beslut skickas till 

Mark- och exploateringsingenjör Mikael Bomark 
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§ 93 Dnr 2016/00074  

Beslut om nya lokala trafikföreskrifter om gångfartsområde 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att införa två nya lokala trafikföreskrifter om 

gångfartsområde vid Forsparksvägen i Alfta och längs del av Celsiusgatan i 

Edsbyn. 

    

Sammanfattning av ärendet 

En del av den befintliga gång- och cykelvägen mellan Forsparksvägen och 

Långgatan i Alfta görs om till gångfartsområde med den lokala 

trafikföreskriften 2121 2016:9. Den östra delen av Celsiusgatan i Edsbyn 

görs om till gångfartsområde för att trafiksäkerheten ska öka för de 

oskyddade trafikanterna med den lokala trafikföreskriften 2121 2016:10.        

Ärendet 

En pendlarparkering har byggts av Trafikverket intill hållplats Västanå vid 

Långgatan i Alfta, för att kunna köra in med bil till pendlarparkeringen 

behöver en del av gång- och cykelvägen göras om till gångfartsområde för 

att det även i fortsättningen ska vara trafiksäkert för de som går och cyklar 

längs gc-vägen. 

På den västra delen av Celsiusgatan smalnades körbanan av för några år 

sedan och det byggdes parkeringsplatser och trottoarer längs sidorna. När nu 

den östra delen av gatan ska få ny beläggning är det inte möjligt att fortsätta 

med trottoar längs gatan så för att det även ska bli trafiksäkert för de 

oskyddade trafikanterna i framtiden byggs delen mellan Bärstavägen och 

Strömbrogatan om till gångfartsområde. 

Beslutsunderlag 

Denna tjänsteskrivelse 

 

Beslut skickas till 

GIS-ingenjör Annika Ottenbäck 
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§ 94 Dnr 2016/00138  

VA-taxa 2017 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta VA-Taxa 2017 

    

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har granskat av Helsinge Vatten AB 

tillhandahållet förslag till VA-taxa 2017. Det nya förslaget innebär inga 

höjda avgifter förutom en höjning av avgiften för sönderfrusen mätare som 

höjs så att Helsinge Vatten får täckning för deras självkostnad. I övrigt 

handlar det i huvudsak om förtydliganden runt avgiftsuttag för dagvatten och 

tolkningar av taxan. Ändringar i texten har också behövt göras på grund av 

att Statens VA-nämnd ej längre finns. För tydlighetens skull har även de 

indexreglerade beloppen i taxan justerats så att de stämmer överrens med 

den senaste indexuppräkningen som gjordes 2015. 

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-14 

Beskrivning av ändringar i VA-taxa 

 

Beslut skickas till 

Planeringschef Johan Olanders 

Helsinge vatten AB 

Kommunstyrelsen 
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§ 95 Dnr 2016/00139  

Delårsbokslut VA-verksamheten 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner av Helsinge Vatten AB redovisat 

delårsbokslut för VA-verksamheten. 

Sammanfattning av ärendet 

Driftbolaget Helsinge Vatten AB som sköter Ovanåkers kommuns allmänna 

VA-anläggningar redovisar ett positivt resultat om 1 114 tkr för VA-

verksamheten per 2016-08-31. 

 

 

Ärendet 
Av Helsinge Vatten tillhandahållen verksamhetsberättelse och ekonomisk 

sammanställning för perioden januari till augusti 2016 har granskats. VA-

verksamheten har fungerat bra och kostnaderna följer budget väl. Överlag 

redovisas något lägre kostnader än budgeterat varför ett positivt resultat om 

1 114 tkr redovisas för perioden januari till och med augusti 2016. 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk sammanställning från Helsinge Vatten AB. 

 

Beslut skickas till 

Helsinge Vatten AB 

Planeringschef Johan Olanders 

Kommunstyrelsen 

Ekonomiavdelningen 
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§ 96 Dnr 2016/00140  

Delårsbokslut 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att förvaltningens delårsuppföljning med 

tillhörande verksamhetsberättelse och styrkort för perioden januari-augusti 

2016 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för delårsbokslut januari-augusti 

2016. 

Ärendet 

Det ekonomiska utfallet efter augusti 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, dock är sommaren nu avklarad 

utan några större avvikelser inom sommarverksamheterna. 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 totalt sett bedrivits med ett 

överskott och allt pekar på att tekniska nämnden kommer att göra ett 

överskott om cirka 852 tkr för budgetåret 2016 varav 569 tkr kommer från 

försäljningar av mark och tomträtter. Några verksamheter har 

prognostiserade överskott och dessa är större än andra verksamheters 

prognostiserade underskott. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 september 2016 

Verksamhetsberättelse tekniska nämnden delår januari-augusti 2016 

Styrkort 2016 

Ekonomisk rapport januari – augusti 2016 

 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 

Ekonomiavdelningen 

Samhällsbyggnadschef Johan Ljung 
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§ 97 Dnr 2016/00028  

Rutiner för uppföljning och utvärdering av ingångna avtal 

inom inköpsområdet 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden antar ”Rutiner för uppföljning och utvärdering av 

ingångna avtal inom inköpsområdet inom tekniska nämndens verksamhet” 

att gälla från och med 2016-10-01. 

2. Tekniska nämnden anser att genom antagandet av rutinerna så är samtliga 

förbättringsområden i revisionsrapporten ”Granskning av kostnader för 

konsulter” åtgärdade.  

Sammanfattning av ärendet 

Tekniska nämnden gav 2016-04-27, § 45, samhällsbyggnadschefen i 

uppdrag att införa rutiner för uppföljning och utvärdering av ingångna avtal. 

Rutiner har arbetats fram och borde antas av Tekniska nämnden och börja 

gälla så fort som möjligt. 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Ingen påverkan. 

Konsekvensbeskrivning jämställdhet 

Ingen påverkan. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-09 

Tekniska nämndens beslut 2016-04-27, § 45, punkt 3 

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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§ 98 Dnr 2015/00040  

Tekniska nämndens budget 2016-2018, uppdragsredovisning 

Kf § 120/2015 

Tekniska nämndens beslut 

- Tekniska nämnden godkänner fritidsavdelningens redovisning av 

punkterna 2, 4 och 6.  

- Tekniska nämnden godkänner de av fritidsavdelningen framtagna förslagen  

på nya taxor och avgifter för extern verksamhet med undantag av taxa 

Folkets hem som föreslås ska vara oförändrad 550 kr/tillfälle.  

- Redovisningen lämnas till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för 

beslut. 

Förslag till beslut under sammanträdet 

 Det finns två förslag till beslut. 

1. Fritidsavdelningens förslag till beslut. 

2. Elisabeth Eriksson (C) och Ingemar Ehn (L) förslag till beslut enligt 

fritidsavdelningen med undantag av taxa Folkets Hem som föreslås 

ska vara oförändrad 550 kr/tillfälle. 

Beslutsgång 

 Tekniska nämnden antar Elisabeth Eriksson (C) och Ingemar Ehn (L) 

förslag till beslut.   

    

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har i sin § 120/2015 gett tekniska nämnden i uppdrag 

att: 

Punkt 1. Ta fram reviderade taxor av förhyrning av kommunala lokaler 

till externa. 

Punkt 2. Tydliggöra tillfällen då bilpoolsbil inte finns att tillgå. 

Punkt 4. Presentera alternativa lösningar för sommaröppna fritidsgårdar 

i samarbete med föreningslivet. 

Punkt 6. Integrationsprojekt föreslås hanteras inom anslaget för 

integration (2 milj). 

Som ansvarig tjänsteman har jag fått till uppgift att besvara uppdragen. 
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Ärendet 

Punkt 1.  Taxor för uthyrning till externa föreslås att gälla från och med 

1 januari 2017 enligt följande: 

  

Hel sporthall, privatperson, företag, extern förening 

Nuvarande hyra: 260 kr 

Förslag på ny hyra: 400 kr 

 

Barnkalas simhall 

Nuvarande hyra: 600 kr/2 tim. 

Förslag på ny hyra: Ingen ändring 

 

Simhallshyra utanför ord öppethållande 

Nuvarande hyra: 700 kr/tim. 

Förslag på ny hyra: Ingen ändring 

 

Uppställningsplats tivoli, cirkus Forsparken 

Nuvarande hyra: Förhandling dock lägst 500 kr 

Förslag på ny hyra: 1000 kr/dygn, fast pris 

 

Torgplats 

Nuvarande hyra: 545 kr, index uppräknas årligen 

Förslag på ny hyra: Ingen ändring 

 

Lokalhyra med avtal/år  

Nuvarande hyra: 500 kr/m2 

Förslag på ny hyra: Förhandling, beroendes på vad som ingår i hyran, läge 

och tillgänglighet 
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Folkets hem, förening 

Nuvarande hyra: 550 kr/tillfälle 

Förslag på ny hyra: 1 200 kr/tillfälle veckorna 35-19, 

700 kr veckorna 20-34 

 

Folkets Hem, kommersiellt syfte 

Nuvarande hyra: 1 400 kr/ tillfälle 

Förslag på ny hyra: 1 600 kr/tillfälle, max 2 dygn per tillfälle veckorna 20-34 

 

Bord, ca 17 st. placerade på Folkets Hem 

Nuvarande hyra: 0 kr 

Förslag på ny hyra: 40 kr/st. 

 

 Stolar, ca 90 st. placerade på Folkets Hem 

Nuvarande hyra: 0 kr 

Förslag på ny hyra: 10 kr/st. 

 

Gradänger, okänt antal placerade på Folkets Hem 

Nuvarande hyra: 0 kr 

Förslag på ny hyra: 10 kr/ st. 

 

Hyreshöjningarna kommer att innebära ökade intäkter på högst 6 000 kr. 

Punkt 2. Fritidsavdelningen har övertagit leasingkostnaderna för en 

begagnad KIA som socialtjänsten ”skrotat”. Finansiering kommer att göras 

inom ramen för fiskeprojektet där bilen kommer att behövas stor del av 

sommarhalvåret. Resterande del av året används den för de 

brandkårsutryckningar som fritidsavdelningen drabbas av under veckorna 

och som dessutom faller utanför bilpoolens användningsområde. Får nog 

anses som verksamhet. 

Punkt 4. Frågan har varit aktuell ett flertal gånger. Verksamheten har 

hittills varit religiöst och politiskt obunden. I kommunens föreningsregister 

finns idag 135 föreningar, som toppas av idrott – religiösa – hembygd och 

bygdeföreningar.  
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Tidigare försök att hitta en förening som är intresserad av 

ungdomsfrågor/utveckling och som vill engagera sig ideellt i våra ungdomar 

har misslyckats. Sommarmånaderna ställer också stora krav på kontinutet 

och uppföljningsarbeten då vi vet att det finns allt för många frestelser i form 

av alkohol och droger. Ansvarig tjänsteman anser att inga seriösa allternativ 

finns att föreslå. 

 

Punkt 6. Fritidsförvaltningen önskan om 60 tkr finns nu på en egen rad 

inom anslaget för integration. 

 

 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Punkt 1. Förslaget på att höja hyran för externa och föreningar som vill 

hyra Folkets Hem under fritidsgårdens öppethållande innebär att 

verksamheten måste köpa in sig på något annat ställe för att inte ”ställa in”. 

Idag får vi  550 kr en uthyrd kväll samtidigt som det kostar oss ca 1-2000 kr 

att gå på bio med ungdomarna. För övrigt inga direkta kosekvenser för barn 

och unga. 

Punkt 2. Inga direkta kosekvenser för barn och unga. 

Punkt 4. I ungdomsdialogen har önskemål framförts om mer att göra på 

sommaren. Utvecklingsavdelningen har under de senaste åren låtit 

sommarjobbarna arbetet med frågan och ett antal arrangemang har tillförts 

centralorterna. ”Öppna fritidsgårdar” sommartid skulle kunna vara en viktig 

del inte minst i det drogförebyggande arbetet. Tankarna hos personalen har 

varit att inte sitta fast i sina lokaler/hus utan kliva lite utanför boxen.  

 

Konsekvensbeskrivning jämställdhet 

Punkterna 1, 2, 4, och 6 inga direkta kosekvenser för jämnställdheten.  

Beslutsunderlag 

Fritidsavdelningens tjänsteskrivelse daterad 2016-08-31 
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Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 

Fritidsavdelningen 
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§ 99 Dnr 2016/00144  

Ansökan om bidrag till friskvårdsprojektet "Hittaut" 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden ser positivt på Alfta-ÖSA OKs ambition att starta upp 

”hittaut” i Ovanåker under 2017, ett viktigt projekt för folkhälsan. Tekniska 

nämnden begär således 210 000 kr för åren 2017-2019 samt ytterligare  

100 000 kr för åren 2020-2021, i utökad budgetram och lämnar över ansökan 

för beslut i kommunstyrelsen. 

Paragrafen direktjusteras..  

    

Sammanfattning av ärendet 

Alfta-ÖSA OK har den 22 september presenterat ett koncept på hur 

friskvårdsprojektet skulle kunna se ut i vår kommun. Idag finns projektet på 

18 orter. Projektet föreslås pågå under 5 år. Kostnaden för år 1-3 är 70 000 

kr årligen och år 4-5 är budgeten 50 000 kr årligen. Kostnaderna ska täcka 

kartframställning inkl. tryck, material till checkpoints, distribution, 

marknadsföring mm. För att täcka de kostnader som finns i projektet söks 

bidrag fån kommunen, fonder och sponsorer/företag.  

Ärendet 

Hitta ut är ett nationellt hälso- och friskvårdsprojekt. Målet med projektet är 

att få deltagarna att öka sin motion och välbefinnande, vistas mer i skog och 

mark, samtidigt som dom upptäcker nya platser i sin närmiljö. Karta och 

teknik står i fokus. Projektet är tänkt att till största delen drivas ideellt av 

Alfta- ÖSA OK i samarbete med Edsbyns OK och innefatta tätorterna Alfta 

och Edsbyn, samt på sikt även mindre tätorter. På hemsidan finns mer 

information; hittaut.nu 

 

 

 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Det är gratis, det är lättgängligt, man kan gå, springa, cykla. ”Hittaut” är en 

perfekt aktivitet för kompisgäng, skolklasser och familjer. 

Konsekvensbeskrivning jämställdhet 

Jämn fördelning mellan kön och åldrar. Passar även rörelsehindrade.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2016-09-23 

Ansökan från Alfta-ÖSA OK, daterad 2016-09-15 

 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 

Fritidsavdelningen 
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§ 100 Dnr 2016/00130  

Medborgarförslag - Skyltar som hälsar välkommen till 

Hälsingland 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att Ovanåkers kommun är positiv till 

medborgarförslaget men styr inte över frågan eftersom det är Trafikverket 

som väghållare som är ansvarig för skyltningen. Tekniska nämnden ber 

Ovanåkers kommuns representanter i Hälsingerådet ta med frågan dit så att 

Hälsingerådet kan försöka påverka Trafikverket att sätta upp skyltar för 

"alla" infarter till Hälsingland. Medborgarförslaget är härmed besvarat. 

    

Sammanfattning av ärendet 

Hällpetters Maria Bergström har lämnat in ett medborgarförslag om att 

skyltar som hälsar besökaren välkommen till Hälsingland ska sättas upp vid 

större vägar. Förslaget innehåller även en önskan om att Ovanåker ska föra 

dialog med övriga Hälsingekommuner om att de också ska sätta upp 

likadana skyltar. Förslaget har skickats av kommunfullmäktiges ordförande 

till Tekniska nämnden för beslut. 

Ovanåkers kommun bör ställa sig positiv till förslaget med anledning av att 

varumärket Hälsingland förmodligen blir än viktigare att föra fram när vi nu 

är på väg mot större regioner. Ovanåkers kommun styr dock inte över 

skyltningen då det är Trafikverkets ansvar som väghållare. Ett lämpligt 

forum att få med sig övriga Hälsingekommuner på förslaget är 

Hälsingerådet. Ovanåkers kommun representanter bör därför ta med sig 

frågan dit. Det är förmodligen lättare att få Trafikverket att sätta upp 

skyltarna om hela Hälsingland står enat. 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Inga konsekvenser för barn och unga. 

Konsekvensbeskrivning jämställdhet 

Inga konsekvenser på jämställdheten. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-26 

Kommunfullmäktiges ordförandes beslut 2016-08-16 

Medborgarförslag från Hällpetters Maria Bergström 
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Beslut skickas till 

Hällpetters Maria Bergström 

Samhällsbyggnadschef Johan Ljung 

Ovanåkers kommuns representanter i Hälsingerådet: Christer Engström, 

Yoomi Renström och Hans Jonsson 
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§ 101 Dnr 2016/00003  

Delegeringsbeslut 

Tekniska nämndens beslut 

 Tekniska nämnden godkänner redovisning av delegeringsbeslut.   

- Färdtjänstärenden 160501-160831. 

- Verksamhetsbidrag 2016. 

- Beslut om lotteritillstånd.   
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§ 102 Dnr 2016/00002  

Meddelanden 

- Sammanträdesprotokoll Ks §§ 110, 112, Ks au § 77 och Mbn § 56.   

 


