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§ 49 Dnr 2016/00007  

Godkännande av dagordningen 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner dagordningen.  
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§ 50 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”. 

Inga frågor finns.  
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§ 51 Dnr 2016/00001  

Rapporter 

- Rapport om tekniska nämndens budget 2017 som beslutades i 

kommunfullmäktige 2016-05-02. Ramen är 51 216 000 kr. 

- Rapport om att statens energimyndighet beviljar Ovanåkers kommun, 

samhällsbyggnadsförvaltningen 800 000 kr för att genomföra projektet 

”Integrering av energi och klimataspekter vid planarbeten” Klimat- och 

energirådgivare Fia Johannessen är projektledare. 

- Rapport om att samtliga chefer i kommunen har svarat på en 

ledarskapsenkät som är remitterad till nämnderna för yttrande i augusti. 

- Personalrapport: Fysisk planerare Erik Lundh har sagt upp sig och ska 

börja jobba i Bollnäs kommun, två nya planarkitekter ska rekryteras, även en 

It-tekniker och en Biosfärskordinator. 

- Rapport om att regionens politiker, företagare, föreningar, organisationer 

och tjänstemän samlades till en gemensam Målbildsdag Gävleborg 2030 i 

Gävle.  

- Rapport om ett studiebesök på ett nytt äldreboende i Sandviken.  
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§ 52 Dnr 2016/00042  

Medborgarförslag - Hundpark i Edsbyn 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska beslutar föreslå kommunfullmäktige att någon hundpark inte ska 

inrättas. Medborgarförslagen är därmed besvarade. 

    

Sammanfattning av ärendet 

Vanja Wiklund och Jenny har i två separata medborgarförslag föreslagit att 

en hundpark ska inrättas. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att någon 

hundpark inte ska inrättas. 

Ärendet 

Vanja Wiklund och Jenny har i två separata medborgarförslag föreslagit att 

en hundpark ska inrättas. Inom Ovanåkers kommun finns gott om områden 

där hundar kan vistas utan att de ska hållas kopplade. De ställen där hundar 

ska hållas kopplade enligt lokala ordningsföreskrifter är Edsbyns tätort, Alfta 

tätort och kyrkogårdar och begravningsplatser. På övriga platser gäller den 

tillsyn som måste ske enligt Lag om tillsyn över hundar och katter 

(2007:1150). Det finns därför inte något behov av en hundpark.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-20 

Medborgarförslag från Vanja Wiklund 

Medborgarförslag från Jenny 

Lokala ordningsföreskrifter för Ovanåkers kommun 

Lag om tillsyn över hundar och katter (2007:1150)  

 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Vanja Viklund, Fallrisgatan 39, 828 31 Edsbyn 

Jenny, Lillbo 242, 828 92 Edsbyn 
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§ 53 Dnr 2016/00076  

Reglemente tekniska nämnden 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige besluta 

att det i tekniska nämndens reglemente läggs fast att det är tekniska nämnden 

som fullgör kommunens uppgifter vad avser färdtjänst och riksfärdtjänst. 

2. Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige besluta 

att 1 §, punkt 7 (Kollektivtrafik och besluta om linjesträckning och turtäthet) 

i tekniska nämndens reglemente stryks.  

    

Sammanfattning av ärendet 

Region Gävleborg har skickat Regionalt trafikförsörjningsprogram 

Gävleborg 2030 på remiss till Ovanåkers kommun. I samband med 

upprättandet av tjänsteskrivelsen för Ovanåkers kommuns yttrande över 

remissen noterades att tekniska nämndens reglemente inte var uppdaterat. 

Bland annat saknas att det är tekniska nämnden som fullgör kommunens 

uppgifter vad avser färdtjänst och riksfärdtjänst. Det finns också med en 

punkt om att tekniska nämndens fullgör uppgifter vad avser kollektivtrafik 

och kan besluta om linjesträckning och turtäthet och detta är något som 

Region Gävleborg beslutar om. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-02 

Tekniska nämndens reglemente 

 

Beslut skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
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§ 54 Dnr 2016/00074  

Nya lokala trafikföreskrifter 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att upphäva en lokal trafikföreskrift och att anta 

en föreskrift om hastigheter på Lillboområdet i Edsbyn. 

    

Sammanfattning av ärendet 

Upphäva en lokal trafikföreskrift eftersom verksamheten har ändrats i 

fastighet på Nyrénsvägen och införa en ny hastighetszon där den högsta 

tillåtna hastigheten är 40 km/h på Lillboområdet i Edsbyn.       

Ärendet 

Enligt kommunens hastighetsplan ska hastigheten i centralområden med 

mycket trafik och oskyddade trafikanter vara högst 40 km/h och vid 

förskolor och skolor högst 30 km/h.   

Eftersom det inte längre är förskoleverksamhet vid Nyrénsvägen i Edsbyn så 

ska den tidigare lokala trafikföreskriften 2121 2013:04 om högsta tillåtna 

hastighet på 30 km/h upphävas och det görs i den lokala trafikföreskriften 

2121 2016:5. 

För att fortsätta arbetet med hastighetsplanen införs en ny hastighetszon över 

Lillboområdet i Edsbyn där den högsta tillåtna hastigheten är 40 km/h. 

Föreskriften får nummer 2121 2016:6 och utbredningen syns i kartbilagan 

till föreskriften.  

Beslutsunderlag 

Denna tjänsteskrivelse 

 

Beslut skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 55 Dnr 2016/00072  

Investeringsplanering 2017-2021 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att återremittera ärendet till nästa tekniska 

nämnd 2016-06-15 med direktjustering för att invänta barn- och 

utbildningsnämndens beslut 2016-05-25 angående ombyggnation av 

Celsiusskolan. 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

 

Elisabeth Eriksson (C) förslag till beslut: Att återremittera ärendet till nästa 

tekniska nämnd 2016-06-15 med direktjustering för att invänta barn- och 

utbildningsnämndens beslut 2016-05-25 angående ombyggnation av 

Celsiusskolan.  

Beslutsgång 

Tekniska nämnden antar Elisabeth Eriksson (C) förslag till beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Tekniska nämnden ska redovisa sin investeringsplan till kommunfullmäktige 

den 26 september. Samhällsbyggnadsförvaltningen har analyserat behovet av 

investeringar under perioden 2017-2021 och lämnar bifogat förslag. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 maj 2016. 

Förslag till ”Investeringsplan tekniska nämnden 2017-2021” 

Ekonomiavdelningens anvisningar, e-post 2016-02-19.  

 

Beslut skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
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§ 56 Dnr 2016/00071  

Tertialbokslut januari-april 2016 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att förvaltningens tertialuppföljning med 

tillhörande verksamhetsberättelse och styrkort för perioden januari-april 

2016 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. 

2. Tekniska nämnden beslutar ge uppdrag 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. Besparingar bör inte ske inom följande områden: 

Verksamhetsbidrag till föreningar och föreningsdrivna anläggningar. 

Förvaltningen bör studera om man kan göra samma verksamhet till lägre 

kostnad med andra arbetssätt. 

3. Tekniska nämnden begär att kommunstyrelsen arbetar fram riktlinjer för 

redovisning av markexploatering med utgångspunkten att markinköp och 

markförsäljning inte ska påverka utfallet för driftsresultatet. 

4. Tekniska nämnden begär att kommunstyrelsen i samband med 

markförsäljningar omedelbart räknar ut och bokför eventuella 

realisationsförluster så att dessa syns i resultatet omedelbart.  

    

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för tertialbokslut januari-april 2016 

och kommer med förslag på uppdrag som borde ges. 

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 över budget för vissa 

verksamheter och med fortsatt verksamhet på samma nivå kommer tekniska 

nämndens resultat för 2016 vara ett stort underskott. Åtgärder behöver vidtas 

omedelbart för att åtgärda fritidsavdelningens, kulturfastighetsverksamheten 

inom gatuavdelningens och mark- och exploateringsverksamheten inom 

planeringsavdelningens prognostiserade underskott.  
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Fastighetsverksamhetens underskott berör området kapitaltjänstkostnader 

och behöver inte åtgärdas. Uppdrag måste därför ges till 

samhällsbyggnadschefen att återkomma med förslag så att det 

prognostiserade underskottet kan åtgärdas till ett resultat i balans. Tekniska 

nämnden borde dock ange inom vilka områden besparingar främst ska tas 

fram. 

När Ovanåkers kommun idag säljer mark inom detaljplanelagda områden 

överstiger ofta det bokförda värdet försäljningspriset vilket gör att själva 

markförsäljningen blir en förlustaffär rent ekonomiskt för kommunen, 

realisationsförlust. En försäljning under det bokförda värdet medför en 

minuspost i resultatet. En förändring av redovisningen av detta borde till så 

att inte tekniska nämnden behöver täcka en minuspost i resultatet för 

markexploatering med ett överskott någon annanstans. En begäran borde 

därför ges till kommunstyrelsen att arbeta fram riktlinjer för redovisning av 

markexploatering med utgångspunkten att markinköp och markförsäljning 

inte ska påverka utfallet för driftsresultatet. 

I samband med tekniska nämnden 27 april rapporterade 

samhällsbyggnadschefen om det ekonomiska läget för tekniska nämndens 

verksamhet. Då nämndes endast en oro inom fritidsavdelningens område. I 

resultatet i kommunens ekonomisystem Saldo Online såg mark- och 

exploateringsverksamheten ut att gå med ett överskott på grund av att 

intäkten för markförsäljningar hade bokförts men inte 

realisationsförlustsuträkningen. Det gjorde att resultatet och prognosen såg 

bättre ut än vad den i verkligheten var. En begäran borde därför ske till 

kommunstyrelsen om att realisationsförluster omedelbart räknas ut och 

bokförs.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 maj 2016 

Verksamhetsberättelse tekniska nämnden tertial januari-april 2016 

Styrkort 2016 

Ekonomisk rapport januari – april 2016 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 

Ekonomiavdelningen 

Samhällsbyggnadschefen 

Avdelningschefer inom tekniska nämndens verksamhet 

Fastighetsstrateg 
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§ 57 Dnr 2016/00073  

Investeringsplanering 2017-2021 VA-verksamheten 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta investeringsplan för 

VA-verksamheten för åren 2017 till 2021. 

    

Sammanfattning av ärendet 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samarbete med Helsinge Vatten AB 

arbetat fram ett förslag till investeringsplan för VA-verksamheten för åren 

2017 till 2021. 

Ärendet 

Investeringsplanen för VA-verksamheten innehåller i stora delar 

rutinmässiga investeringar som syftar till att hålla VA-anläggningarna, (verk 

och ledningsnät) i gott skick så att akuta driftkostnader i samband med 

driftstörningar kan hållas nere. Vissa investeringar syftar också till att uppnå 

processförbättringar eller förenklingar så att kostnader i driften kan hållas 

nere samtidigt som en robust verksamhet upprätthålls. 

Något som i hög grad påverkar föreslagen investeringsplan är den önskade 

överföringsledningen av dricksvatten från Viksjöfors och vidare till Alfta. 

De totala kostnaderna för överföringsledningen är beräknade till 12 mkr. 

Föreslagen tidplan för projektet är upplagd så att omprioriteringar av medel 

kan göras inom redan beviljade investeringsmedel för perioden. Detta 

innebär att andra investeringar inom verk och ledningsnät får stå tillbaka 

under perioden. 

För investeringen i den nya överföringsledningen finns ett separat PM med 

bilagor framtaget som i närmare detalj beskriver förutsättningar och syftet 

med investeringen, (bifogas).  

Beslutsunderlag 

Investeringar VA-verk 2016-2021 

Investeringar VA-ledningsnät 2016-2021 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 9 maj 2016 

PM om överföringsledning Viksjöfors-Alfta 

Tidplan avseende överföringsledning Viksjöfors-Alfta 

PM avseende dricksvattenkapacitet vid G Homna vattenverk 

Förstudie avseende möjligheten till överföring av dricksvatten från Homna 

till grundvattentäkt till Alfta.  
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Beslut skickas till 

Helsinge Vatten AB 

Ekonomiavdelningen 

Planeringschef Johan Olanders 
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§ 58 Dnr 2015/00041  

Revidering investeringsplan 2016-2020 Va-verksamheten 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om reviderad 

investeringsplan för VA-verksamheten 2016. 

    

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen och Helsinge Vatten AB ser ett behov av 

revideringar i investeringsplanen för VA. 

Ärendet 

Revideringarna i investeringsbudgeten för VA handlar till en del om 

omfördelning av redan beviljade investeringsmedel inom VA-verksamheten 

för år 2016. De omfördelade medlen är tänk att läggas i projektet för den 

överföringsledning av dricksvatten från Viksjöfors till Alfta som planeras. 

Detta för att kunna komma igång med en delentreprenad redan under hösten 

2016. 

Den andra delen i revideringen är ett äskande om nya medel motsvarande 1 

365 000 kr för en dagvattenledning i centrala Edsbyn. Denna investering är 

initierad av kommunens gatuavdelning som också tidigare hade objektet 

upptaget i sin investeringsplan men där en utredning har visat att 

investeringen bör göras av VA-kollektivet och inte skattekollektivet.  

Beslutsunderlag 

Investeringar VA-verk 2016 – 2021 

Investeringar VA-ledningsnät 2016 – 2021 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 maj 2016 

 

Beslut skickas till 

Helsinge Vatten AB 

Ekonomiavdelningen 

Planeringschef Johan Olanders 
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§ 59 Dnr 2016/00070  

Tertialbokslut VA-verksamheten januari-april 2016 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner av Helsinge Vatten AB redovisat 

tertialbokslut för VA-verksamheten och att resultatet ska hållas inom 

budgetram som är tilldelad. 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 

Lena Woxberg (S) förslag: Enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag 

med tillägg att resultatet ska hållas inom budgetram som är tilldelad.  

Beslutsgång 

Tekniska nämnden antar Lena Woxberg (S) förslag till beslut.  

    

Sammanfattning av ärendet 

Driftbolaget Helsinge Vatten AB som sköter Ovanåkers kommuns allmänna 

VA-anläggningar redovisar ett positivt resultat om 665 tkr för VA-

verksamheten per 2016-04-30. 

 

Ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret har granskat driftbolaget Helsinge Vattens 

ekonomi och resultat för perioden januari till april 2016. VA-verksamheten 

har fungerat bra och driften har genomgående redovisat låga kostnader.  

Periodens positiva resultat beror främst på låga kostnader för reparationer 

och underhåll. 

 

För helåret prognostiseras ändå ett underskott om 215 tkr. Detta på grund av 

att man räknar med att under en period förstärka personalen för att få till en 

inskolningsperiod för en nyanställd inför en kommande pensionsavgång.  

Beslutsunderlag 

Verksamhetsbeskrivning VA-verksamheten 

Tjänsteskrivelse daterad den 8 maj 2016 
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Beslut skickas till 

Helsinge Vatten AB 

Planeringschef Johan Olanders 
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§ 60 Dnr 2016/00003  

Delegeringsbeslut 

Tekniska nämndens beslut 

- Tekniska nämnden godkänner redovisning av delegeringsbeslut. 

- Färdtjänstärenden 160101-160430. 

- Tekniska nämnden beslutar att begära 250 000 kr hos 

kommunstyrelse/kommunfullmäktige för tillbyggnad av 

uteplats/uteservering vid hotell Edsbyn. 

- Yttrande enligt ordningslagen. 

- Lotteritillstånd.  
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§ 61 Dnr 2016/00002  

Meddelanden 

Verksamhetsberättelse Alfta simhall.  

 


