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§ 18 Dnr 2016/00007  

Godkännande av dagordningen 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner dagordningen med tillägg av ärende: VA-

Budget 2017, ärende Ekonomisk rapport VA-verksamheten utgår.. 
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§ 19 Dnr 2016/00006  

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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§ 20 Dnr 2015/00009  

Förvaltningsavtal direktiv 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att fastighetsstrategen får i uppdrag att förhandla 

om och underteckna en förlängning av uppsagt förvaltningsavtal med 

AEFAB för kommunens fastigheter. Förlängning får som längst ske till och 

med 2016-10-31. Tekniska nämnden avser att kommande avtal löper på helt 

budgetår.  

Sammanfattning av ärendet 

Fastighetsförvaltningsavtalet mellan Ovanåkers kommun och Aefab har 

sagts upp för omförhandling och upphör att gälla 2016-03-31. Ett nytt avtal 

har ännu inte åstadkommits. 

Det föreslås att förhandlingar upptas om att befintligt förvaltningsavtal med 

AEFAB förlängs som längst till och med 2016-10-31. 

 

Tekniska nämnden har sagt upp förvaltningsavtalet med Aefab för 

omförhandling och förhandlingar om ett nytt avtal pågår. Då avtalet kanske 

inte hinner framförhandlas i tid behöver ställning tas om en lösning i 

övergången. 

Det föreslås att förhandlingar upptas om att förlänga befintligt 

förvaltningsavtal med AEFAB och att förlängningen får bli som längst till 

och med 2016-10-31. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 17 februari 2016. 

 

Beslut skickas till 

AEFAB 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 21 Dnr 2016/00001  

Rapporter 

-  Rapport om Tekniska nämndens möte med revisionen den 8 februari. 

-  Rapport om att KPMG har gjort en granskning av kommunens 

    konsultkostnader. En granskningsrapport ska besvaras som Johan Ljung 

    redovisar nästa tekniska nämnd 2016-04-27. 

-  Rapport om möte angående kommunens samarbete med Lantmäteriet 

    gällande lantmäteriförrättningar. 

     

-  Rapport om startmöte om detaljplan angående ett förslag på nytt 

    demensboende i kommunen.  

-  Rapport om ett möte med Edsbyns IF Alpina angående den svåra 

    ekonomiska situationen bland annat på grund av minskade liftkorts- 

    försäljningar 

Tekniska nämnden tackar för rapporterna..  
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§ 22 Dnr 2015/00078  

Information - Detaljplan för centrala Edsbyn 

Planeringschef Johan Olanders och fysisk planerare Erik Lundh informerade. 

Tekniska nämnden tackar för informationen.  
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§ 23 Dnr 2016/00031  

Information - Skötsel av kommunens personbilar 

Gatuchef Ulf Stålberg informerade och ska till nästa tekniska nämnd 

2016-04-27 upprätta ett förslag till beslut om fortsatt skötsel av kommunens 

personbilar. 

Tekniska nämnden tackar för informationen.  
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§ 24 Dnr 2016/00009  

 Medborgarförslag - Ett övergångsställe vid ICA Alftahallen 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att Trafikverkets svar får utgöra svar på 

medborgarförslaget: Övergångställen är inte någon trafiksäkerhetsåtgärd. 

Man åstadkommer inte säkerhet genom att anordna övergångställen, däremot 

kan man förbättra trafiksäkerheten genom fysiska åtgärder exempelvis 

refuger eller gupp – som det idag finns på aktuell plats vid skolan/ICA i 

Alfta. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats in av Susanne Rosenqvist. 

Förslagsställaren önskar ett övergångsställe vid ICA Alftahallen. 

Kommunfullmäktiges ordförande har beslutat att medborgarförslaget ska 

beredas och beslutas av Tekniska nämnden. 

  

Det är Trafikverket som är väghållare på väg 610 Långgatan i Alfta. 

Övergångsställen är väghållarbeslut, därmed kan inte kommunen ta beslut 

angående anläggande av övergångsställe längs väg 610 Långgatan.  

 

Kommunen har varit i kontakt med Trafikverket som gett beskedet att de inte 

kommer att anlägga något övergångsställe på väg 610 vid ICA i Alfta. 

 

Trafikverket svarar följande vid kommunens förfrågan: 

”Trafikflödena på väg 610, Långgatan genom Alfta är på aktuell sträcka ca 

2100 fordon/årsmedeldygn. Hastigheten är 40 km/h, trottoar samt belysning 

finns på sträckan. 

Övergångsställen är inte någon trafiksäkerhetsåtgärd – utan en 

framkomlighetsåtgärd. Man åstadkommer inte säkerhet genom att anordna 

övergångsställen, däremot kan man förbättra trafiksäkerheten genom fysiska 

åtgärder exempelvis refuger eller gupp – som det idag finns på aktuell plats 

vid skolan/ICA i Alfta. Övergångsställen kan finnas där trafikmängderna är 

så stora att väntetiden för att kunna få möjlighet att passera vägen överstiger 

20 sek – ca 4000 fordon/årsmedeldygn per riktning där man avdelat trafiken 

med en refug. Med de trafikflödena som råder på väg 610 torde det inte vara 

svårt att finna en tidslucka för att kunna korsa vägen. 
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Att oskyddade trafikanter rör sig utmed och korsar vägen är normalt 

förekommande trafikmiljö längs allmänna vägar såväl på landsbygden som i 

tätortsmiljöer, denna blandning av trafikslag är tyvärr något vi utmed 

allmänna vägar tvingas acceptera. Det åligger alltid fordonsföraren att inom 

ramen för högsta tillåtna hastighet med hänsyn till rådande förhållanden 

anpassa hastigheten till vad trafiksäkerheten kräver. En sådan anpassning ska 

ske oberoende av vilken hastighet som är den högst tillåtna på platsen. Som 

fordonsförare har man alltid skyldighet att anpassa hastigheten till rådande 

förhållanden – och då särskilt när det finns barn med i bilden.”  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag från Susanne Rosenqvist. 

 

Beslut skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Kommunfullmäktige 

Susanne Rosenqvist 
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§ 25 Dnr 2015/00142  

Arbetsmarknadsprojekt Forsparken 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden begär att kommunstyrelsen inrättar ett 

arbetsmarknadsprojekt för hela eller delar av Forsparken och 

Kvarnsvedensbadet i Alfta. Gränsdragningen mellan 

arbetsmarknadsprojektets ansvar och fritidsavdelningens ansvar ska utredas 

och läggas fast i samband med inrättandet av projektet. 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan 2015 är Forsparksområdet och Kvarnsvedensbadet i kommunal drift. 

Tekniska nämnden gav ett uppdrag till Fritidsavdelningen att utreda 

möjligheterna till ett arbetsmarknadsprojekt på hela eller delar av området. 

Utredningen påvisar att detta är möjligt och att förutsättningarna finns att 

sköta driften av hela eller delar av området Forsparken och 

Kvarnsvedensbadet som ett arbetsmarknadsprojekt med kommunstyrelsen 

som ansvarig. Gränsdragningen mellan arbetsmarknadsprojektets ansvar och 

fritidsavdelningens ansvar ska utredas och läggas fast i samband med 

inrättandet av projektet. 

 

Forsparksområdet och Kvarnsvedensbadet i Alfta har varit i föreningsdrift 

genom Forsparksföreningen mellan åren 1998 och 2014. Sedan 2015 är 

området åter i Ovanåkers kommuns drift. Under 2015 drevs området med en 

förlust om ca 100 000 kr. På tekniska nämnden 2016-02-03 gavs 

fritidskonsulent Christian Granqvist i uppdrag att återkomma med ett förslag 

till beslut om fortsatt drift av Forsparksområdet och att inriktningen ska vara 

ett arbetsmarknadsprojekt i Ovanåkers kommuns regi. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utrett möjligheterna till drift av området 

Forsparken och Kvarnsvedensbadet som ett arbetsmarknadsprojekt ihop med 

näringslivskontorets arbetsmarknadsansvarige och arbetsförmedlingen. 

Förutsättningarna finns att sköta driften av hela eller delar av området 

Forsparken och Kvarnsvedensbadet som ett arbetsmarknadsprojekt med 

kommunstyrelsen som ansvarig. Gränsdragningen mellan 

arbetsmarknadsprojektets ansvar och fritidsavdelningens ansvar ska utredas 

och läggas fast i samband med inrättandet av projektet. 

 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Med ett arbetsmarknadsprojekt skulle vi kunna skapa en bättre mötesplats 

för barn och ungdomar i Ovanåkers kommun. 

 

Konsekvensbeskrivning jämställdhet 

Kan inte se att detta beslut gör någon skillnad för jämställdheten. 
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Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-17 

Tekniska nämndens uppdrag 2016-02-03, § 5 

 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 26 Dnr 2015/00127  

Ansökan om bidrag - Edsbyns SK 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att bidra Edsbyns Skidklubb med 25 000 kronor 

för att anlägga ett utegym vid Kygelvallen. 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Det finns två förslag till beslut: 

1.  Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut att avslå Edsbyns 

      skidklubbs bidragsansökan. 

2.  Lena Woxbergs (S) och David Parhans (C) förslag till beslut att bidra 

     Edsbyns skidklubb med 25 000 kronor för att anlägga ett utegym 

     vid Kygelvallen.  

Beslutsgång 

Tekniska nämnden antar Lena Woxbergs (S) och David Parhans (C) förslag 

till beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

I skrivelse har Edsbyns SK genom Kjell Hasselqvist, ordf. Edsbyns SK, 

lämnat in en ansökan om bidrag. Årligen lämnas anläggningsbidrag till 

föreningen utifrån kommunens bidragsnormer som är fastställda av 

kommunfullmäktige. Samhällsbyggnadsförvaltningen saknar medel för 

denna typ av bidragsansökningar. 

 

Edsbyns SK äger och sköter anläggningen Kygelvallen som består av 

grusplan, belysta motionsspår för löpning/skidåkning, klubblokal och 

omklädningsrum. 

Edsbyns SK har under de senaste åren beviljats anläggningsbidrag, inom 

fritidsavdelningens budgetansvar, och fått ett årligt anläggningsbidrag på; 

År 2013 39 000 kr 

År 2014 39 000 kr 

År 2015 39 000 kr 

 

Föreningen ansöker nu om ett bidrag för att anlägga ett utegym vid 

Kygelvallen. 

Föreningen beräknar att kostnaden för detta utegym är 75 000 kr.  

 

Finansieringen ser ut som följer;  

Egen insats   25 000 kr 

Sponsring   25 000 kr 

Bidrag Ovanåkers kommun 25 000 kr. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen saknar medel för denna typ av 

bidragsansökan. 

Beslutsunderlag 

Fritidsavdelningens tjänsteskrivelse den 16 februari 2016 

Bidragsansökan, daterad 2015-11-02 

 

Beslut skickas till 

Edsbyns skidklubb 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 27 Dnr 2016/00038  

VA-Budget 2017 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna en VA-budget 

för 2017 inom ramen för det utrymme som en oförändrad VA-taxa tillåter. 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har samrått med Helsinge Vatten AB 

angående budgetramar för 2017. Bedömningar gör gällande att VA-

verksamheten klaras inom ramen för befintlig VA-taxa. Befintlig VA-taxa 

tillåter en indexreglering men då interräntan kommer att vara fortsatt låg är 

det sannolikt att ingen indexreglering behövs för att klara VA-verksamheten 

2017. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 februari 2016 

 

Beslut skickas till 

Helsinge Vatten AB 

Ekonomikontoret 

Planeringschef Johan Olanders 
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§ 28 Dnr 2016/00005  

Ekonomisk rapport 

Inga avvikelser i förhållande till budget i de olika verksamheterna. 

Samhällsbyggnadschef Johan Ljung informerade. 

 

Tekniska nämnden tackar för informationen.  
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§ 29 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. 

 

Kostnadsökningarna uppgår till 1 307 tkr exklusive höjning av politiker-

arvoden och löneökningar. 

Äskandena uppgår till 3 075 tkr. 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har beräknat kostnadsökningar och 

äskanden för 2017 enligt fastställda principer, se bilaga. Förvaltningen har 

också tagit hänsyn till ingångna avtal där det förekommer indexreglering. 

Intäktsökningar och/eller lägre kostnad för tekniska nämnden i 

samarbetsavtal och driftsavtal är också medräknade. 

Kostnadsökningarna för 2017 uppgår till 1 307 tkr exklusive höjning av 

politikerarvoden och löneökningar och äskandena uppgår till 3 075 tkr. 

Motiv och konsekvensbeskrivning framgår av bilagan. 

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 2016-02-18 

Bilaga Kostnadsökningar 2017 och Äskanden 2017 

Beslut skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 30 Dnr 2016/00023  

Internkontrollplan 2015 - Uppföljning 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner uppföljning av internkontrollplanen för 2015. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt reglemente och tillämpningsanvisningar för internkontroll ska varje 

nämnd årligen följa upp plan för internkontroll. 

 

Kontroller har utförts av utsedda kontrollanter.       

     

Kontrollmomenten inom alla kontrollområden är utförda. 

Kontrollpunkt: 

1a: Attestrutiner fungerar men behöver utvecklas. 1b: Budgetuppföljning, 

inga avvikelser. Uppföljning gjord månadsvis över hela året och dag för dag 

från och med 2015-12-22. 1c: Inköp, ingen kontroll har gjorts för 2015, 

omtag vad gäller rutinerna bör göras inför 2017. 1e: Stöldbegärlig egendom, 

rutiner och listor bör uppdateras. 3a: Rutiner vid anställning är bra men kan 

alltid förbättras. 3b: Ersättare för personal med särskild kompetens finns inte 

på grund av att all personal har fullt upp med egna arbetsuppgifter och inte 

har tid att lära sig nya uppgifter. Åtgärder som kan vidtas är utökning av 

antalet anställda, samverkan med andra kommuner eller att låta sårbarheten 

bestå. 3c: Bisysslor, ändras till att respektive chef ansvarar för kontroll av 

underställd personal och att det sker vid LUS. 4c: Hantering av 

styrdokument. Rutin finns ej, uppföljningen sker vid tertial-, delårs- och 

helårsbokslut enligt ekonomiavdelningens anvisningar. 

Beslutsunderlag 

Plan för internkontroll 2015 

Tjänsteskrivelse 2016-02-23 

 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunrevisorerna 
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§ 31 Dnr 2016/00024  

Internkontrollplan för 2016 

Tekniska nämndens beslut 

1.  Tekniska nämnden antar plan för internkontroll 2016, 

     daterad 2016-02-17. 

2.  Planen överlämnas till kommunstyrelsen och kommunrevisorerna. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt reglemente och tillämpningsanvisningar för internkontroll ska varje 

nämnd årligen anta en plan för internkontroll. 

Årets plan innehåller inga nya kontrollområden jämfört med planen för 

2015. 

Beslutsunderlag 

Förslag till plan för internkontroll 2016, 2016-02-17. 

Tjänsteskrivelse 2016-02-17 

 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunrevisorerna 

 



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(20) 

Sammanträdesdatum 

2016-03-02 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 32 Dnr 2016/00003  

Delegeringsbeslut 2016 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner redovisade delegeringsbeslut. 

 

-  Upplåtelse av kommunal mark. 

-  Utfärdade parkeringstillstånd för rörelsehindrade 151208-160217. 

-  Fastighetsreglering berörande fastigheter som omfattas av detaljplan för 

    N torget i Edsbyn. 

-  Avtalsservitut Fotoreklam i Edsbyn AB. 

-  Köpekontrakt Alfta Kyrkby 19:51. 

-  Representation, avtackning av Mats Martinsson. 

-  Beslut om vidaredelegering och tillsättande av tillförordnad 

   förvaltningschef.  

 


