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§ 73 Dnr 2016/00007  

Godkännande av dagordningen 2016 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner dagordningen. 
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§ 74 Dnr 2016/00006  

Allmänhetens frågestund 2016 

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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§ 75 Dnr 2016/00001  

Rapporter 

Tekniska nämndens beslut 

- Avtackning av Christer Andersson har skett. 

- Diskussionerna med WSP fortgår om bygghandlingar för Kulturrum och 

Södra skolan. 

- Förvaltningen deltar i arbetet med att ta fram en internkontrollplan för 

Ovanåkers kommun. Dels för tekniska nämnden men också som expert inom 

det kommunövergripande IT-området.  

- Samarbetet med AEFAB om att bygga bostäder har fortsatt. 

Förhoppningsvis kan förvaltningen snart återkomma till nämnden med 

köpekontrakt där AEFAB köper mark för att bygga bostäder på. 

- Vi har gått in i ny organisation från och med 15 augusti och första veckan 

har löpt på bra. Vi håller på att förbereda så att simhallarna kan öppna som 

planerat. 

- Samhällsbyggnadschefen har deltagit i Kommunalekonomiska mässan i 

Malmö. 
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§ 76 Dnr 2016/00074  

Beslut om ny lokal trafikföreskrift i Edsbyn 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att införa en ny lokal trafikföreskrift om 

parkering vid Hans Lidmans väg i Edsbyn. 

Sammanfattning av ärendet 

En laddplats har byggts i centrala Edsbyn och för att fler ska kunna utnyttja 

laddplatsen begränsas parkeringstiden med den lokala trafikföreskriften 2121 

2016:8. 

 

Ärendet 

Den lokala trafikföreskriften reglerar att fordonet bara får parkeras under 

högst 8 timmar i följd och att det endast är fordon med möjlighet till extern 

laddning av elektricitet för fordonets framdrivning som får parkera på de 

markerade platserna. 

Beslutsunderlag 

Denna tjänsteskrivelse 

 

Beslut skickas till 

Annika Ottenbäck, samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 77 Dnr 2016/00118  

Särskilt boende Edsbyn - Planuppdrag 

Tekniska nämndens beslut 

* Tekniska nämnden godkänner att upprätta en detaljplan för ett särskilt 

boende i Edsbyn. I första hand ska en placering ske i anslutning till 

Peresvändan eller i anslutning till infarten vid Östra Centralgatan i Edsbyn.  

* Detaljplanens intention, inriktning och omfattning ska innan samråd  

stämmas av med Tekniska nämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden begär Tekniska nämnden att upprätta en ny detaljplan för ett 

särskilt boende med 48 lägenheter. Byggnationen med tillhörande 

infrastruktur avses vara klar under 2018. Bakgrunden till byggnationen är att 

möta behovet av äldre 2020-2025. 

 

För att underlätta samarbetet med befintliga vårdanläggningar, 

omvårdnadspersonal och hälso- och sjukvårdspersonal på Gyllengården 

och/eller Backa är en placering i norra Edsbyn den bästa placeringen enligt 

socialnämndens bedömning.  

 

I första hand önskar socialnämnden en byggnation i anslutning till 

Peresvändan i norra Edsbyn. Vid en prövning av en byggnation bör särskild 

hänsyn tas till ”Gamla Pappershandeln” som är ett byggnadsminne. Gamla 

Pappershandeln bör även inkluderas i detaljplanen för att ge den ett juridiskt 

skydd enligt plan- och bygglagen, vilket den saknar idag.  I andra hand 

önskar socialnämnden en placering i anslutning till Östra 

Centralgatan/Östergatan vid infarten från 301:an. Planområdenas ungefärliga 

omfattning presenteras i bilaga. 

 

Beroende på utfallet i planprocessen av de två förslagna områden kan andra 

placeringsalternativ bli aktuella.  

Beslutsunderlag 

*2016-07-06 SN 2015/00174, Framtidens Säbo, Begäran om upprättande av 

detaljplan för att bygga särskilt boende 
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Beslut skickas till 

Anette Forsblom, socialförvaltningen 

Erik Lundh, samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 78 Dnr 2016/00128  

Anmälan om engagemang i idrottsförening 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar ta till sig informationen att 

samhällsbyggnadschefen ingår i tränarstaben för Alfta GIF handbolls 

damlag.  

Sammanfattning av ärendet 

Inom tekniska nämndens område ligger att förvalta Ovanåkers kommuns 

idrottshallar. I detta ingår att fördela halltider, köpa in fast monterad 

utrustning med mera. Arbetet hanteras enligt delegeringsordningen av 

fritidschefen och fritidskonsulenten (från och med 15 augusti 2016 

enhetschef anläggningar). Fritidschefen arbetsleds direkt av 

samhällsbyggnadschefen. 

Det ankommer på varje anställd vid Ovanåkers kommun att anmäla om det 

finns privata engagemang eller bisysslor som kan skada förtroendet för den 

anställde i sin roll som företrädare för Ovanåkers kommun och anmäla detta 

till sin arbetsledare. Samhällsbyggnadschefen lyder direkt under tekniska 

nämnden och ska anmäla detta dit. 

Samhällsbyggnadschef Johan Ljung ingår sen juni 2016 i tränarstaben för 

Alfta GIF handbolls damlag och anmäler härmed detta till tekniska 

nämnden.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-08. 

 

Beslut skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 79 Dnr 2016/00052  

Arbetsledarenkät - analys och åtgärdsplan 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar skicka dokumentet ”Analys arbetsledarenkät 

samhällsbyggnadsförvaltningen, 2016-06-30” som svar på personalutskottets 

begäran om analys och åtgärdsplan för arbetsledarenkäten.  

Sammanfattning av ärendet 

Personalutskottet har uppdragit till respektive nämnd att redovisa en analys 

och åtgärdsplan i enlighet med det systematiska arbetsmiljöarbetet för 

arbetsledarenkäten som genomfördes 2015. 

Enkäten har analyserats av ledningsgruppen för samhällsbyggnadsförvalt-

ningen ihop med företagshälsovården och har utmynnat i ”Analys 

arbetsledarenkät samhällsbyggnadsförvaltningen, 2016-06-30” där också en 

åtgärdsplan finns med. 

Uppdraget från personalutskottet är riktat till nämnderna men på 

samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar 1 chef under miljö- och 

byggnämnden, 4 chefer under tekniska nämnden och 1 chef arbetsleder hela 

förvaltningen men arbetsleds själv av kommunchefen. Det är därför svårt för 

respektive nämnd att göra en specifik analys och åtgärdsplan utan samma får 

gälla för både miljö- och byggnämnden och tekniska nämnden.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-06-30 

Personalutskottets beslut 2016-01-19, § 4, ”Resultatredovisning 

arbetsledarenkät”  

 

Beslut skickas till 

Personalutskottet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 80 Dnr 2016/00071  

Tertialbokslut januari-april 2016 - Återrapportering av 

uppdrag 

Tekniska nämndens beslut 

1.Tekniska nämnden godkänner samhällsbyggnadsförvaltningens förslag på 

besparingsåtgärder enligt bilaga ”Åtgärder för att få ett resultat i balans för 

Tekniska nämnden 2016” samt godkänner att förvaltningen inte behöver 

åtgärda prognostiserat underskott inom ansvar 180 Teknisk nämnd och 

ansvar 182 Mark & expl. ansvarig. 

2.Tekniska nämnden uppdrar till samhällsbyggnadsförvaltningen att fortsätta 

besparingsarbetet så att ansvar 18 (hela tekniska nämndens verksamhet 

förutom fastighet) gör ett resultat i balans.  

Sammanfattning av ärendet 

I samband med att tekniska nämnden behandlade tertialbokslutet januari-

april 2016 uppdrogs det till samhällsbyggnadschefen att senast till tekniska 

nämnden den 24 augusti 2016 återkomma med förslag på åtgärder så att det 

prognostiserade underskottet kan åtgärdas till ett resultat i balans. Uppdraget 

återrapporteras härmed. 

Ärendet 

När tekniska nämnden behandlade tertialbokslutet januari-april 2016 pekade 

prognosen på ett kraftigt underskott för tekniska nämnden, 1178 tkr. Ett 

prognostiserat underskott så tidigt på året måste åtgärdas och tekniska 

nämnden gav samhällsbyggnadschefen i uppdrag senast till tekniska 

nämnden 24 augusti 2016 återkomma med förslag på åtgärder. 

Det prognostiserade underskottet har minskat på grund av 

fastighetsförsäljningar där realisationsuträkningen gett ett överskott och 

genom kommunfullmäktiges beslut 2016-06-13, § 57, där tekniska 

nämndens ram utökats med 468 tkr. Vidare har allmän sparsamhet rått. 

I samband med att nytt arvodesreglemente infördes för Ovanåkers kommuns 

politiker gjordes ingen utökning av tekniska nämndens ram för detta och 

vidare har inte budgeten för politikernas arvoden räknats upp för 2015 och 

2016. Det prognostiserade underskottet inom verksamhet 180 Teknisk 

nämnd är därför inget de anställda inom samhällsbyggnadsförvaltningen kan 

påverka och detta underskott kommer därför att lämnas utan åtgärd. 

Det finns ett uttalat politiskt mål att Ovanåkers kommun ska tillhandhålla 

mark för etablering av verksamheter till ett lågt pris. 

Exploateringskostnaderna överstiger därför i flera industri- och 

handelsområden markpriset som tas ut. Detta leder till en realisationsförlust. 
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Det prognostiserade underskottet inom verksamhet 182 Mark & Expl. 

ansvarig är därför inget de anställda inom samhällsbyggnadsförvaltningen 

kan påverka eftersom det är ett uttalat politiskt mål och detta underskott 

kommer därför att lämnas utan åtgärd. Ett exploateringsreglemente håller på 

att utarbetas för att kommande exploateringar inte ska påverka resultatet på 

samma sätt. 

Övriga åtgärder som föreslås framgår av bilagan ”Åtgärder för att få ett 

resultat i balans för Tekniska nämnden 2016”. Föreslagna åtgärder leder till 

ett prognostiserat underskott om cirka 200 tkr. Dessutom finns ett underskott 

om 110 tkr för kapitaltjänstkostnader som inte behöver åtgärdas. Fortsatta 

åtgärder med besparingar kommer att göras och ny prognos kommer i 

samband med delårsbokslutet januari-augusti 2016. 

Det finns en risk för att underskottet inom idrotts- och simhallsverksamheten 

samt fritidsgårdsverksamheten kommer att öka framöver på grund av lägre 

intäkter som orsakas av ett lägre utnyttjande. Förvaltningen förvarnar nu för 

att vid framtagandet av kommande års budgetar så kan öppettiderna inom 

dessa verksamheter behöva minskas, till exempel genom säsongsförkortning, 

om inte mer pengar tillförs. 

I uppdraget till samhällsbyggnadschefen fanns också uppdraget att studera 

om man kan göra samma verksamhet till lägre kostnad med andra arbetssätt. 

Detta är något som pågår kontinuerligt genom det förbättringsarbete som 

görs på förvaltningen och några speciella åtgärder har inte gjorts i detta 

uppdrag.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-11 

Bilaga ”Åtgärder för att få ett resultat i balans för Tekniska nämnden 2016” 

Budgetuppföljning 2016 Tekniska nämnden juli 2016 

 

Beslut skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 81 Dnr 2016/00032  

Tekniska nämndens budget 2017 - Kostnadsökningar och 

äskanden 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner förvaltningens förslag till kostnadsökningar, 

äskanden och verksamhetsförändringar för 2017 utöver av 

kommunfullmäktige 2016-05-02, § 23, beslutade budgetposter. 

Kostnadsökningarna uppgår till 702 tkr. 

Äskandena uppgår till 1025 tkr.  

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har beräknat kostnadsökningar och 

äskanden för 2017 enligt fastställda principer, se bilaga. Dessa 

kostnadsökningar och äskanden är utöver av kommunfullmäktige 

2016-05-02, § 23, beslutade budgetposter. 

Kostnadsökningarna för 2017 uppgår till 702 tkr och äskandena uppgår till 

1025 tkr. Motiv och konsekvensbeskrivning framgår av ”Bilaga – 

Anpassningar mellan 2016 och 2017”. 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Beslutet påverkar barn och unga på så sätt att om inte kostnadsökningarna 

godkänns kommer tekniska nämndens verksamhet inom barn och ungas 

område att minska. 

Konsekvensbeskrivning jämställdhet 

Beslutet påverkar jämställdheten på så sätt att om inte kostnadsökningarna 

godkänns kommer tekniska nämnden behöva prioritera inom sin verksamhet 

och det kan komma att drabba det ena könet mer än det andra beroende på 

hur prioriteringarna blir.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-11 

Verksamhetsbeskrivning 

Styrkort tekniska nämnden 

Bilaga – Anpassningar mellan 2016 och 2017 
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Beslut skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 
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§ 82 Dnr 2016/00127  

Budget och verksamhetsplan 2017 VA-verksamheten 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner verksamhetsbeskrivning för VA-

verksamheten enligt bilaga 1 och skickar den vidare till budgetberedningen. 

 

2.Tekniska nämnden godkänner förslag till VA-budget 2017 om 20 565 tkr 

med indexreglering för verksamhetsåren 2018-2019 och skickar den vidare 

till budgetberedningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt uppdrag ska tekniska nämnden redovisa verksamhetsbeskrivning och 

budget 2017 – 2019 för VA-verksamheten. Tekniska nämndens beslut ska 

sedan behandlas vidare av budgetberedning och kommunfullmäktige.  

 

Ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har kommunicerat med Helsinge Vatten AB 

samt granskat av dem tillhandahållen verksamhetsbeskrivning samt 

budgetprognoser för VA-verksamheten. 

 

VA-verksamheten har i dagsläget ett upparbetat överskott om 753 tkr. Enligt 

lagen om allmänna vattentjänster ska tillfälliga över- och underskott i VA-

verksamheten utjämnas inom en viss tid. 

 

För VA-verksamheten finns sedan cirka tio år tillbaka en konstruktion med 

indexreglering av taxan. Därutöver gjordes en extra taxehöjning utöver index 

för något år sedan. Bedömningen är att VA-verksamheten kan bedrivas utan 

några ytterligare taxehöjningar utöver indexreglering under perioden 2017 - 

2019.  

 

För 2017 föreslås en oförändrad VA-taxa utan nyttjande av indexreglering så 

att nivån blir oförändrad gentemot 2016. Budgeterade intäkter 2017 blir då 

20 365 tkr. Detta medför ett underskott om 200 tkr gentemot budgeterade 

kostnader. Underskottet balanseras mot det upparbetade överskottet om 753 

tkr.  
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Budgeten fördelas i huvudsak enligt posterna i tabellen nedan. 

 

Verksamhetens intäkter [tkr] 

     VA intäkter 19 565 

     Intäkter från externslam 800 

Verksamhetens kostnader  

     Administration - 1 670 

     Driftkostnad - 13 695 

     VA tjänst - 300 

     Kapitalkostnad - 4 900 

Resultat - 200 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 augusti 2016 

Verksamhetsbeskrivning VA-verksamheten, bilaga 1 

3-årig VA-budget, bilaga 2 

 

Beslut skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Budgetberedningen 

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 

Helsinge Vatten AB 
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§ 83 Dnr 2016/00033  

Medborgarförslag om möjlighet till frukostbad på 

Celsiushallen 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att återremittera ärendet till samanträdet den  

19 oktober för att invänta enkätsvaren och få en uppfattning av våra 

morgonsimmares behov. 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslaget har tilldelats Riggan´s café som muntligen har lovat att 

under september månad 2016 göra en enkätundersökning för att få en 

uppfattning av våra morgonsimmares behov. 

Medborgaren vill få en utökning av utbudet i simhallens caféteria genom 

frukostmöjligheter vid morgonsimningen.  

 

Ärendet 

Eftersom många föredrar att simma på morgonen tycker man att det skulle 

vara trevligt om det fanns fika och frukt att köpa. Frukost på fredagarna 

som i Alfta efterfrågas också.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslaget omkring Frukostmöjlighet vid morgonsimning, daterat  

17 feb. 2016  

Fritidsavdelningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-08-02 

 

Beslut skickas till 

Barbro Eklund 

Kommunstyrelsen 

Christian Granqvist 

 



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(21) 

Sammanträdesdatum 

2016-08-24 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 84 Dnr 2016/00025  

Medborgarförslag om utbudet i caféterian vid Celsiushallen 

Tekniska nämndens beslut 

Medborgarförslaget har tilldelats Riggan´s café, som muntligen har lovat att  

från och med hösten 2016 ändra sitt utbud något.  

Medborgarförslaget anses därmed besvarad. 

Tekniska nämnden lämnar över beslutet till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Motionären uttycker en önskan om att slipa skräpmaten vid café- 

verksamheten på Celsiushallen. Att koppla ihop idrott med dålig kost anses 

olyckligt. 

 

Ärendet 

Kommunen har sedan nittiotalet haft privata företag/arrendatorer till hjälp 

för att sköta kassan och caféterian. Cafetériorna drivs kommersiellt. Från 

kommunen sida har vi informerat våra arrendatorer om simhallarnas profil  

men har sedan överlåtit till deras kompetens och vinstsyften att välja  

utbudet.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslaget omkring utbudet i Celsiushallens café, daterat 2 feb.  

2016  

Fritidsavdelningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-08-02 

 

Beslut skickas till 

Bodil Karlström 

Kommunstyrelsen 

Christian Granqvist 

 



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(21) 

Sammanträdesdatum 

2016-08-24 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 85 Dnr 2016/00003  

Delegeringsbeslut 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner redovisade delegeringsbeslut.  

- Köpekontrakt S Edsbyn 4:43, Custom Parts-Service i Edsbyn AB – 

Ovanåkers kommun. 

- Beslut om vidaredelegering och tillsättande av tillförordnad 

förvaltningschef. 

- Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen. 

- Upplåtelse av plats för tillfällig handel. 

- Anställningsavtal. 

- Beslut om lotteritillstånd.  

 



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(21) 

Sammanträdesdatum 

2016-08-24 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 86 Dnr 2016/00002  

Meddelanden 

- Protokoll Kf §§ 55-57.  

 



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(21) 

Sammanträdesdatum 

2016-08-24 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 87 Dnr 2016/00129  

Studiebesök på Edsbyns Discgolfbana, Viksjöfors IF 

Frisbeesektion 

    

 

 


