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§ 36 Dnr 2018/00093  

Godkännande av dagordningen 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner dagordningen.  
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§ 37 Dnr 2018/00094  

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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§ 38 Dnr 2018/00092  

Rapporter 

Christer Engström informerade om Celsiusskolans/demensboendets 

styrgruppsmöte 2018-05-07. 

Christer Engström informerade om ett kommande möte 2018-05-25 med 

rådslag Bergslagsdiagonalen, han återkommer med mer information efter 

mötet. 

Mikael Jonsson informerade om en anbudsskola med ortens företagare och 

Inköp Gävleborg som blev uppskattad. 

Mikael Jonsson informerade om kollektivsamråd 2018-04-13. 

David Parhans informerade om välskötta och väl underhållna vindskydd 

utmed Voxnan.  
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§ 39 Dnr 2018/00173  

Beslut om att utse dataskyddsombud till Tekniska nämnden 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden utser Liv Zettergren till dataskyddsombud (DPO) för 

Tekniska nämnden i Ovanåkers kommun.  

Sammanfattning av ärendet 

2017-09-05 beslutade kommunstyrelsen att ett dataskyddsombud skulle 

anställas. För att uppfylla de olika kraven som ställs i och med 

dataskyddsförordningen bestämdes att ombudet organisatoriskt skulle 

placeras i Kommunalförbundet Södra Hälsingland. Dataskyddsombud delas 

även med övriga kommuner som är medlemmar i kommunalförbundet. 

Datainspektionen tog emot anmälan om att Liv är Kommunstyrelsens 

dataskyddsombud den 13:e april. Formellt sett måste dock kommunen i varje 

nämnd utse dataskyddsombud, frågan går inte att vidaredelegera. 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Ett stort fokus i dataskyddsförordningen handlar om hur man hanterar barn- 

och ungas personuppgifter. Barn- och utbildningsnämnden hanterar i 

särklass mest personuppgifter i kommunen. 

Konsekvensbeskrivning hållbarhet 

Ur aspekten ekonomisk hållbarhet är det relevant att kommunens nämnder 

och bolag utser DPO. Myndigheter som behandlar personuppgifter och inte 

har utsett DPO riskerar böter som maximalt uppgår till 10 mnkr.  

Beslutsunderlag 

Vägledning kring dataskyddsombud 

Mottagningsbekräftelse 

Tjänsteskrivelse Eva-Lena Zetterdahl, 2018-04-26 

Beslut skickas till 

För handläggning Tekniska nämnden 

För kännedom DPO 
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§ 40 Dnr 2018/00198  

Information - Återupptagande av detaljplanearbete, 

Kvarteret Svanen 

Christer Engström informerade om att planerinsavdelningen har haft ett möte 

med AEFAB och diskuterat framtida möjliga byggnationer av bostäder. Som 

ett resultat av detta möte önskar AEFAB att planeringsavdelningen 

återupptar arbetet med detaljplan för kvarteret Svanen i centrala Edsbyn 

(mitt emot ICA och in mot Öjeparken). 

Tekniska nämnden tackar för informationen.  

 



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(28) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-23 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 41 Dnr 2018/00179  

Medborgarförslag - Äldreboendets placering 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner planeringsavdelningens förslag till yttrande 

över medborgarförslaget.  

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Elisabeth Eriksson (C) yrkar att medborgarförslaget avslås. Demensboendet 

ska byggas på den kommunägda fastigheten Norra Edsbyn 6:38 och därmed 

behöver inte kommunen köpa in någon ytterligare mark. Vintervägen kan 

också vara kvar i befintlig sträckning. Byggnaden ska utformas och 

dimensioneras efter behov. 

Beslutsgång 

Det finns två förslag till yttrande. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag 

och Elisabeth Eriksson (C) yrkande. Tekniska nämndens ordförande ställer 

förslagen mot varandra och finner att tekniska nämnden bifaller 

samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 

Lena Woxberg (S) deltar inte i beslutet. 

  

Reservation 

David Parhans (C) och Elisabeth Eriksson (C)  reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Elisabeth Eriksson (C) yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att kommunen placerar äldreboendet på 

Persersvändan och köper in mark från fastigheten Norra Edsbyn 23:1 för att 

möjliggöra byggnationen. Alternativt bygger äldreboendet norr om 

Gyllengården.  

 

Kommunens planeringsavdelning har utrett denna fråga före och under 

arbetet med detaljplan för Näskullen. Man kom under detta arbete fram till 

att det var bättre att lokalisera boendet vid Näskullen än Peresvändan. Det 

fanns flera skäl för detta, som inte gällde att kommunens markinnehav var 

för litet. Dessa skäl har tidigare utförligt beskrivits i planhandlingar och på 

informationsmöte.  
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För det första skulle byggandet av denna mycket stora enplansbyggnad 

påverka bebyggelsemiljön i denna del av tätorten negativt då den har en helt 

annan skala och ett annat uttryck än bebyggelsen i övrigt i området som 

främst utgörs av äldre bebyggelse. Detta skulle därmed även vara negativt 

för attraktiviteten i tätortsmiljön med dess kulturhistoriska miljövärden. 

 

För det andra är markområdet vid Peresvändan något kuperat vilket ger 

svårigheter med de höga krav på bra tillgänglighet och lämplig utformning 

av tomtmarken/trädgårdsanläggningen som gäller runt det särskilda boendet. 

De schakter och fyllningar som sannolikt skulle bli nödvändiga skulle även 

komma att förstärka den negativa påverkan på bebyggelsemiljön. 

 

För det tredje skulle en större fjärrvärmeledning som går i nord-sydlig 

riktning samt en större VA-ledning i öst-västlig riktning behöva läggas om 

och dras runt det särskilda boendet vilket kräver markytor och är relativt 

kostsamt. 

 

Av ovan nämnda skäl anses inte Peresvändan som en lämplig plats för 

lokalisering av det särskilda boendet. Det är samma skäl som vid tidigare 

medborgarförslag om att expropriera fastigheten Norra Edsbyn 37:1. 

 

Den alternativa plats medborgarförslaget förespråkar var inte aktuell under 

planprocessen, då detta område delvis då var avsett att bebyggas med 

bostäder. Området/platsen har dock uppenbara nackdelar. 

 

Om Gyllengårdens parkering kan utnyttjas och privat mark kan förvärvas 

kan det vara möjligt att rymma det särskilda boendet på platsen men det är i 

så fall ”med skohorn”. Bl a kommer därför anläggningens omgivande staket 

att då ligga mycket nära flera villor vilket sannolikt innebär stora risker för 

negativa reaktioner från de boende.  

 

Vidare kommer den nära kopplingen till Gyllengården också vara negativ då 

det särskilda boendet enligt Socialförvaltningen inte bör lokaliseras så att 

institutionskaraktären förstärks. Gyllengårdens samlingssal är vidare idag 

ombyggd och finns inte kvar att samnyttja. 
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Vintervägen måste stängas och delvis utgå som lokalgata och de vatten-, 

avlopps,- dagvatten- och fiberledningar som ligger nedgrävda måste läggas 

om. Den norra tredjedelen av det föreslagna området är privatägt och måste 

förvärvas. Detta bedöms idag som mindre sannolikt att vara möjligt. Då 

Gyllengårdens parkering flyttas kommer avståndet dit att bli avsevärt längre 

än idag vilket kan vara till nackdel för verksamheten. 

 

Av ovan nämnda skäl anses inte området norr om Gyllengården som en 

lämplig plats för lokalisering av det särskilda boendet.  

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag. 

Förslag till detaljplan för Näskullen.  

 

Beslut skickas till 

Fysisk planerare Patrik Svärd 

Kommunstyrelsen 
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§ 42 Dnr 2018/00189  

Utköp av tomträtt Södra Edsbyn 12:70 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att göra 

undantag från prismodellen antagen i kf § 35/15 och försälja 

tomträttsfastigheten Södra Edsbyn 12:70 till Alfta Industricenter AB för 

köpeskillingen 176 372 kr enligt förslaget från Alfta Industricenter AB. 

 

Tekniska nämnden uppdrar till mark- och exploateringsingenjör Mikael 

Bomark att underteckna nödvändiga handlingar för försäljning och 

dödningsansökan 

Sammanfattning av ärendet 

Alfta Industricenter AB har i skrivelse till Samhällsbyggnadsförvaltningen 

frågat om att få köpa tomträttsfastigheten Södra Edsbyn 12:70 till en 

köpeskilling på 176 372 kr.  

 

Kommunfullmäktige har i principbeslut § 35/14 angett att de tomträttshavare 

som så önskar skall ges möjlighet att lösa in tomträtten genom ett köp av 

fastigheten. Principen är att priset sätts genom att summera aktuellt pris vid 

försäljning av industrimark, hälften av aktuell kostnad för VA-anslutning 

samt oavskrivet investeringsbelopp. I detta fall finns inte några investeringar 

i ekonomisystemet men det finns dokumenterade fakturor som ger att de 

oavskrivna investeringarna uppgår till 582 000 kr. I och med att de 

oavskrivna investeringarna inte kan anses spegla marknadsvärdet och inte är 

med i den ekonomiska redovisningen kan det vara skäligt att bortse från dem 

i detta fall. Enligt den nuvarande prismodellen skulle priset bli 793 283 kr 

varav 125 980 kr är marken, 170 606 kr anslutningsavgift för VA samt 582 

000 kr oavskrivna investeringar.  

 

Det pris Alfta Industricenter AB föreslår bör anses vara skäligt med tanke på 

det rådande pris för industrimark.  

 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från AICAB 2018-04-20 

Karta över fastigheten 
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Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 

Mark- och exploateringsingenjör Mikael Bomark 
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§ 43 Dnr 2018/00190  

Ämnebo 16:16 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar ge i uppdrag till Tekniska nämndens ordförande 

Mikael Jonsson och mark- och exploateringsingenjör Mikael Bomark att 

slutföra förhandling samt genomföra köpa av fastigheten Ovanåker  

Ämnebo 16:16 för det erbjudna priset på 750 000 kr. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Ovanåkers kommun har fått erbjudande att 

köpa fastigheten Ovanåker Ämnebo 16:16. Den aktuella marken är i 

närheten av befintlig industrimark och delar av fastigheten vore lämplig att 

planeras för industriändamål. Fastighetsägarna har tagit kontakt med 

samhällsbyggnadsförvaltningen och frågat om det finns intresse att köpa 

fastigheten. Fastigheten har en areal på 55 154 kvadratmeter och ligger norr 

om befintligt industriområde vid Bråna. Fastighetsägarna har i samråd med 

LRF erbjudit kommunen att köpa fastigheten till priset 750 000 kr. 

 

Den föreslagna köpeskillingen bör rymmas inom investeringsbudget för 

markförsörjning 

Beslutsunderlag 

Karta över fastigheten upprättad 2018-05-16 

 

Beslut skickas till 

Mark- och exploateringsingenjör Mikael Bomark 
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§ 44 Dnr 2018/00174  

Försäljning av fastigheten Norra Edsbyn 10:93 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att erbjuda AT-Träkomponent AB att få köpa 

fastigheten Norra Edsbyn 10:93 för 142 000 kronor samt ge i uppdrag till 

mark- och exploateringsingenjör att förhandla och sälja fastigheten. 

Köper inte AT-Träkomponent AB fastigheter Norra Edsbyn 10:93 ska 

arrendeavtalet sägas upp för omförhandling av arrendeavgiften. Den nya 

arrendeavgiften ska vara marknadsmässig. 

Sammanfattning av ärendet 

AT-Träkomponent AB arrenderar i dagsläget fastigheten Norra Edsbyn 

10:93 av Ovanåkers kommun. De använder fastigheten som 

uppställningsyta. At-Träkomponent har även ett skärmtak stående på 

fastigheten. Arrendet skrev 2014 och förlängs med sex månader om det inte 

sägs upp tre månader innan förlängning. Arrendeavgiften ligger på 1800 kr 

per halvår.  

 

Det har inkommit en förfrågan om att få köpa fastigheten av kommunen från 

ett lokalt företag men eftersom AT-Träkomponent använder fastigheten och 

vill i framtiden fortsätta använda den bör de få förtur att köpa fastigheten. 

AT-Träkomponent har sagt att de helst vill fortsätta arrendera men om 

kommunen ställer krav på försäljning får de ta upp det till styrelsen. 

Eftersom det redan finns en annan intressent som vill köpa fastigheten bör 

kommunen överväga att ställa krav på köp av fastigheten om de vill fortsätta 

nyttja den. Kommunen har ett markinnehav för industri med syfte att kunna 

erbjuda företag möjligheten att köpa mark så de kan bedriva/utveckal sin 

verksamhet. Att då ha mark som arrenderas ut och inte vara till försäljning 

kan ses motverka syftet med markinnehavet.  

 

 

Fastigheten Norra Edsbyn 10:93 har en areal på 11129 kvadratmeter dock är 

en stor del av fastigheten impediment och vatten. Därför föreslås att bara 

mark som kan användas som industrimark tas med i prisberäkningen. Priset 

skulle då bli beräknat från en yta på 7100 kvadratmeter vilket ger ett pris på 

142000 kronor. 
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Om kommunen beslutar att sälja fastigheten bör AT-Träkomponent få tid att 

ta upp det till deras styrelse. Och om de inte vill köpa kan kommunen sälja 

till annan intressent. Det finns då frågor som t.ex. tillfartsväg och skärmtak 

som behöver lösas vid försäljning till annat företag än AT-Träkomponent 

 

Om kommunen inte väljer att sälja fastigheten kan AT-Träkomponent 

fortsätta att arrendera.  

Beslutsunderlag 

Karta över fastigheten 

 

Beslut skickas till 

Mark- och exploateringsingenjör Mikael Bomark 
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§ 45 Dnr 2018/00176  

Nya priser för uthyrning av vandrarhemmet i Alfta 

Tekniska nämndens beslut 

Att tekniska nämnden godkänner förslaget till uppdaterade priser för 

uthyrning av vandrarhemmet i Alfta och lämnar över ärendet till 

kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag på uppdatering av priser för övernattning i Vandrarhemmet i Alfta: 

300 kr per person och natt i tvåbäddsrum. 

400 kr per person och natt ensam i tvåbäddsrum. 

1000 kr per natt i familjerum (fyra bäddar). 

 

Vandrarhemmet i Alfta har renoverats och är klart för att tas i bruk. I 

vandrarhemmet finns 22 bäddar uppdelat på två-bäddsrum eller familjerum 

om fyra bäddar. Nya priser per uthyrning skall komma att gälla från och med 

säsongstarten 2018. Priserna är jämförda med andra närliggande 

vandrarhem.  

 

 

Beslut skickas till 

Enhetschef Monica Liljemark 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
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§ 46 Dnr 2018/00195  

Revidering av investeringsplan 2019-2023 - Byggnation av 

boxar till Edsbyns ridklubb 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden förordar Edsbyns ridklubb att 2019 inleda byggnation av 

boxar. Tekniska nämnden vill att kommunstyrelsen omprövar sin investering 

till att gälla från 2019 och ej som tidigare beslutats med byggstart år 2023. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Edsbyns ridklubb har äskat 300 000 kr för en investering och byggnation av 

boxar som vid en flytt av verksamheten skall flyttas med. Äskandet av 

investeringen är beviljad och skall börja gälla 2023. Föreningen har lämnat 

in bygglovsansökan som när den är beviljad innebär byggstart inom 2 år, 

med slutredovisning om 5 år. 

 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

 

Ridskolans verksamhet har i dag 120 deltagare varav de flesta är flickor. Det 

finns 20 hästar i stallet varav 10 är ridhusets. I sommar, som varje sommar, 

anordnas två sommarläger som tar 15 deltagare var. De är upplaggda som 

dagläger med egen självhushållning men med tillgång till hästar och 

instruktörer. De flesta deltagarna på sommarlägret är skolungdom och flickor 

från vår kommun. 

 

Konsekvensbeskrivning jämställdhet 

 

Detta är en verksamhet som är mycket viktig att upprätthålla i god kvalité 

och kontinuitet. Då pojkar i allmänhet har ett större utbud av fritidsaktiviteter 

så är detta en verksamhet att värna om. Ridning är ett intresse hos många 

flickor och övervägande delen av aktiva är också flickor. Det är därför är det 

viktigt att vi i vår kommun kan ha ett så brett utbud som möjligt.  

 

Beslutsunderlag 

Edsbyns Ridklubb ansökan. 

Tjänsteskrivelse 2018-05-16 
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Beslut skickas till 

Enhetschef Monica Liljemark 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 

Edsbyns Ridklubb 
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§ 47 Dnr 2018/00177  

Revidering av investeringsplan 2018-2022 - Uppbyggnad av 

vägg Rotebergs skola 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden begär 40 000 kr investering till att bygga en vägg och 

skärma av del av korridor i Rotebergs skola hos Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Att genomföra lektioner utan att bli avbrutna av spring och rörelse i korridor 

i ett slutet grupprum. 

 

Ett grupprum skapas av den tilltänkta väggen i slutet av en korridor där 

musikelever sitter helt öppet idag och har lektioner. Det nya rummet är också 

tänkt att fungera som ett grupprum med annan undervisning än musik. Den 

nya väggen hindrar inte nuvarande verksamhet på skolan.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-26 

 

 

 

Beslut skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
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§ 48 Dnr 2018/00191  

Revidering investeringsplan 2018-2022 - Om- och tillbyggnad 

av Celsiusskolan F-9 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att begära ytterligare 55 000 000 kr hos 

kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för om- och tillbyggnad av 

Celsiusskolan F-9.  

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Centerpartiet yrkar avslag på förslaget att tillskjuta 55 000 000 kr för om- 

och tillbyggnad av Celsiusskolan F-9. 

För ovanstående investering har 115 000 000 kr avsatts. Ett kontrakt via 

formen partnering har därefter tecknats med en entreprenör. Avtalsformen 

innebär att parterna i samarbetsformen har en dialog över vilka åtgärder som 

ska göras. Hela uppdraget har också tecknats sedan den budgetram som 

kommunfullmäktige har avsatt blev beslutad. Fördelen med avtalsformen är 

just att bygget anpassas till avsatta medel. Nu görs avsteg från den fördelen 

utan att vi har fått ta del av vad som de beslutade medlen ger för skola för 

våra elever och lärare. I handlingarna till ärendet finns uppgivet att en 

beräkningskonsult gjorde en kalkyl på 165 000 000 kr samt att någon gjort 

en beräkning efter att entreprenaden upphandlats som också hamnade på 

167 000 000 kr. Det är uppenbart att anpassningar då måste göras direkt på 

omfattningen för att komma inom ramen 115 000 000 kr. 

För att kunna ta ställning till de extra 55 000 000 kr så vill vi därför först se 

det förslag som byggherren presenterar för de beslutade 115 000 000 kr. 

Elisabeth Eriksson (C) 

David Parhans (C)    

 

Beslutsgång 

Det finns två förslag till beslut Centerpartiets yrkande och 

samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. Tekniska nämndensordförande 

ställer förslagen mot varandra och finner att tekniska nämnden bifaller enligt 

samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.     
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Reservation 

Vi reserverar oss mot beslutet att tillskjuta 55 000 000 kr extra till om- och 

tillbyggnation av Celsiusskolan F-9 till förmån för vårt eget förslag. 

Motivering till reservationen är att det inte presenterats vad som de beslutade 

115 000 000 kr kommer att ge för lokaler. Innan vi tar ställning till att skjuta 

till extra pengar måste vi ha en beskrivning över vad de beslutade pengarna 

leder till så att vi har olika förslag att ta ställning till. 

Elisabeth Eriksson (C) 

David Parhans (C) 

Tjänstgörande ledamöter i Tekniska nämnden 

    

Sammanfattning av ärendet 

Investeringskostnaden beräknas uppgå till 170 000 000 kr för om- och 

tillbyggnad av Celsiusskolan F-9, alltså en ökning med 55 000 000 kr utöver 

de redan beslutade 115 000 000 kr. 

 

En tidig kalkyl på om- och tillbyggnaden av Celsiusskolan visade på 

entreprenadkostnader på 111 000 000 kr. Inklusive byggherrekostnader 

gjordes en bedömning att begära 115 000 000 kr i kommunfullmäktige. 

En senare kalkyl av en beräkningskonsult visade på kostnader motsvarande 

165 000 000 kr. När entreprenaden hade upphandlats gjordes en kalkyl på 

samma utseende på den planerade ombyggnaden som landade på i stort sett 

samma kostnad (167 000 000 kr). 

 

Vissa förändringar har under perioden till nu framkommit. 

I timplanen för skolan har antalet timmar slöjd utökats. Det innebär att 

slöjdlokalerna behöver utökas. 

Mängden asbestsanering har hittills i entreprenaden varit betydligt större än 

budgeterat. 

Det har inte funnits ritningsunderlag på befintliga konstruktioner vilket har 

inneburit att ny stomme och grundläggning har fått utföras för att vara säker 

på att få ner laster från de nya konstruktionerna. 

Totalt sett betyder det att en av de byggnadskroppar som var tänkt att rivas 

blir kvar och kommer att fungera för slöjdundervisning. 
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Samtliga funktioner och den av referensgruppen framarbetade visionen för 

den planerade skolan finns kvar i det nya förslaget. Verksamheten har 

informerats om förändringarna. 

En beräknad kostnad för det nya förslaget landar på 170 000 000 kr inklusive 

byggherrekostnader. Tillsammans med redan beslutade 115 000 000 kr 

behöver 55 000 000 kr ytterligare tillföras investeringen. 

 

Ett statligt stöd för upprustning av skollokaler och utemiljö har sökts hos 

Boverket motsvarande 15 000 000 kr. Om detta stöd erhålls kommer 

investeringskostnaden att minska med motsvarande summa.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 maj 2018. 

 

 

 

Beslut skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
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§ 49 Dnr 2018/00192  

Revidering av investeringsplan 2018-2022 - Belysning arenan 

Ön 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden ställer sig bakom förslaget att tidigarelägga investeringen 

omkring en LED belysning på Bandyarenan. Tekniska nämnde begär hos 

kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 1 800 000 kr,  

år 2019.  

Sammanfattning av ärendet 

Nuvarande belysning över bandybanan införskaffades år 2002. Nu är lux-

värdet (ljusstyrkan) från lamporna mycket låg. Bytet måste ske under 

perioden april-maj då bra förutsättningar att genomföra arbetet finns. 

 

Investeringen är upptagen i kommunens investering plan, 2018-2022, då till 

en kostnad på 1 050 000 kr. Efter att ha gjort ett studiebesök i Söderhamn, 

förening och kommun tillsammans förstår vi att kostnaden kommer bli  

1 800 000 kr. Bytet till LED belysning kommer att ge en besparing på minst 

40 000 kr per år. 

   

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Anläggningen använda främst av barn och unga, genom föreningens 

verksamheter, bandygymnasiet samt bandysommarskolan. 

 

Konsekvensbeskrivning hållbarhet 

Ett led i att nå de energi- och klimatrelaterade miljömålen är LED belysning 

ett resurssnålt alternativ.  

Beslutsunderlag 

Del av skrivelsen ”Underlag för diskussion med kommunen om förändring 

av driftersättning, bandybanan Ön. Daterad 2018-03-05 

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-05-15 
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Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 

Edsbyns IF Bandyförening 

Fritidschef Eva Holm 

 



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(28) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-23 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 50 Dnr 2018/00175  

Tertialbokslut januari-april tekniska nämnden 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner tertialuppföljning 1 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 möjlighet till positiv utveckling och det prognosticerade ekonomiska 

utfallet positivt, ca 1 692 tkr. Orsaken till det ekonomiska utfallet är främst 

orsakat av föräldraledighet och vakanser. I övrigt hänvisas till 

bilagorna/beslutsunderlaget. 

      

  

Beslutsunderlag 

Tertialuppföljning 2018 Tekniska nämnden 

Avdelningarnas tertialuppföljning 2018 Tekniska nämnden 

 

 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 

Ekonomiavdelningen 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 51 Dnr 2018/00194  

Tertialbokslut januari-april VA-verksamheten 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner av Helsinge Vatten AB redovisat 

tertialbokslut för VA-verksamheten.  

Sammanfattning av ärendet 

Driftbolaget Helsinge Vatten AB som sköter Ovanåkers kommuns allmänna 

VA-anläggningar redovisar ett negativt resultat om 474 tkr för VA-

verksamheten per 2018-04-30. 

 

Samhällsbyggnadskontoret har granskat driftbolaget Helsinge Vattens 

ekonomi och resultat för perioden januari till april 2018. VA-verksamheten 

har fungerat bra och redovisningen visar generellt normala driftkostnader. 

 

Periodens resultat ligger i linje med budget och för helåret prognostiseras ett 

underskott om 922 tkr som kommer att regleras mot den tidigare 

ackumulerade kortfristiga skulden gentemot VA-kollektivet, så att resultatet 

blir 0.  

Beslutsunderlag 

Verksamhetsberättelse Tertialbokslut VA-verksamheten 2018 

 

 

 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 

Helsinge Vatten AB 

Planeringschef Johan Olanders 
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§ 52 Dnr 2018/00090  

Delegeringsbeslut 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner redovisade delegeringsbeslut. 

 Färdtjänstärenden 180401-180430. 

 Riksfärdtjänstärenden 180401-180430. 

 Utfärdade parkeringstillstånd för rörelsehindrade 180401-180430. 

 Tillstånd enl ordningslagen: Alfta centrumförening, 

Socialdemokraterna  ochVischans bygdeförening. 

 Verksamhetsbidrag 2017. 
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§ 53 Dnr 2018/00091  

Meddelanden 

 

 Protokoll Pu § 4. 

 Protokoll KS §§ 26-29, 32-33, 35 och 58. 

 


