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 Elisabeth Eriksson  
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 2017-11-22 

Datum då anslaget sätts upp 2017-11-28 Datum då anslaget tas ned 2017-12-21 

Förvaringsplats för protokollet Arkivskåp tjänsterum 

 

Underskrift 

  

 Eva-Lena  Zetterdahl  

 



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(18) 

Sammanträdesdatum 

2017-11-22 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 112 Dnr 2017/00007 
Godkännande av dagordningen .......................................................................... 3 

§ 113 Dnr 2017/00008 
Allmänhetens frågestund ..................................................................................... 4 

§ 114 Dnr 2017/00009 
Rapporter .............................................................................................................. 5 

§ 115 Dnr 2017/00189 
Försäljning del av fastighet Norra Edsbyn 50:1 - Parkering Fölet .................. 6 

§ 116 Dnr 2017/00154 
Uthyrning av Folkets Hem ................................................................................... 7 

§ 117 Dnr 2017/00155 
Fiske och vattenvårdskoordinator ...................................................................... 9 

§ 118 Dnr 2017/00159 
Redovisning av Nöjdkundindex för kommunens lokaler enligt 

styrkort ................................................................................................................ 12 

§ 119 Dnr 2017/00263 
Förlängning av färdtjänst .................................................................................. 13 

§ 120 Dnr 2017/00175 
Ombud för investeringar inom fastighetsområdet .......................................... 14 

§ 121 Dnr 2017/00176 
Delegeringsordning för tekniska nämnden ...................................................... 15 

§ 122 Dnr 2017/00158 
Sammanträdesdagar 2018 .................................................................................. 16 

§ 123 Dnr 2017/00022 
Delegeringsbeslut ................................................................................................ 17 

§ 124 Dnr 2017/00011 
Meddelanden ....................................................................................................... 18 

 



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(18) 

Sammanträdesdatum 

2017-11-22 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 112 Dnr 2017/00007  

Godkännande av dagordningen 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner dagordningen med tillägg av ärende: 

Förlängning av färdtjänst. 
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§ 113 Dnr 2017/00008  

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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§ 114 Dnr 2017/00009  

Rapporter 

- Julaktiviteten är flyttad till 18 december. Inbjudan är utskickad. 

- Samhällsbyggnadschefen arbetsleder sen den 4 november även miljö- 

och byggavdelningen. 

- Tekniska nämnden har fått en ny ekonom, Martina Eriksson. 

- Samhällsbyggnadschefen har deltagit i kvalitetsmässan, årets största 

mässa för offentlig sektor. 

- Samhällsbyggnadschefen Johan Ljung tackade för samarbetet med 

tekniska nämnden. 

- Ordförande Mikael Jonsson har deltagit i ägarsamråd med Helsinge 

Vatten,  BORAB och Bollnäs kommun.  
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§ 115 Dnr 2017/00189  

Försäljning del av fastighet Norra Edsbyn 50:1 - Parkering 

Fölet 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att erbjuda Alfta Edsbyn fastigheter AB(Aefab) 

att köpa en del av fastigheten Norra Edsbyn 50:1 för en köpeskilling på 

femtiotusen kronor (50 000) kr.  

 

Tekniska nämnden uppdrar till mark- och exploateringsingenjör Mikael 

Bomark att underteckna nödvändiga handlingar för försäljning 

Sammanfattning av ärendet 

Alfta Edsbyn fastigheter AB(Aefab) vill köpa parkeringen vid förskolan 

Fölet.  

 

Tidigare har en värdering av parkeringen Söderlunds färg gjorts till ett värde 

av femtiotusen. Parkeringen vid Söderlunds färg är i princip samma storlek 

som parkeringen vid Fölet. Därför föreslås parkeringen erbjudas till samma 

pris som värderingen av parkeringen vid Söderlunds färg. 

 

Parkeringen har tidigare delvis brukats av Ica som personalparkering. Det 

avtalet är nu uppsagt och Aefab har hjälpt till med att hitta en ny lösning för 

Icas personalparkering. 

 

Försäljningen strider inte mot gällande detaljplan.  

Beslutsunderlag 

Karta med aktuellt område markerat upprättad 2017-11-09 

 

Beslut skickas till 

Mark- och exploateringsingenjör Mikael Bomark. 
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§ 116 Dnr 2017/00154  

Uthyrning av Folkets Hem 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden ber kommunstyrelsen utreda framtida behov av profana 

samlingslokaler.  

Ge i uppdrag till fritidsavdelningen att i samarbete med AEFAB ta fram en 

lathund om vad och hur utrustningen på Folkets Hem fungerar.  

Sammanfattning av ärendet 

Föreningen har i skrivelse till Tekniska nämnden påtalat ett flertal brister vid 

deras senaste hyra av Folkets hem. 

• Fritidsledarna hade inte plockat bort sina möbler. 

• Ostädat. 

• Lokalen saknar instruktioner omkring hur man tänder belysningen samt hur 

ljudanläggingen fungerar. 

• Ansvarig för lokalen borde finnas på plats för en genomgång eftersom det 

är ett årligt arrangemang att äta surströmming. 

• Köket är under all kritik; Varken spis eller kaffebryggare fungerade. 

• Diskmaskinen gick sönder under uthyrningstiden. 

PRO understryker att lokalen behandlas illa och ren misär råder. Pro tycker 

att eftersom dom som grupp betalat mer skatt än löntagarna så önskar dom 

mer respekt. 

Dom efterlyser en profan lokal som kan ta emot större grupper för 

sammankomster. 

 

Historien bakom varför fritidsgårdsverksamheten flyttade från Celsiuskola 

till Folkets Hem hör hemma hos Kulturavdelningen som har haft ansvaret 

tidigare. Under min ledning av verksamheten händer det att ca 5-8 gånger 

årligen kolliderer uthyrning till kultur- eller pensionärsföreningar med 

gårdens öppethållande. Personalen har alltid försökt vara tillmötesgående 

och försökt hitta på andra aktiviteter för våra ungdomar. Aktiviteter som 

kostar mellan 800-2000kr för en kväll samtidigt som lokalhyran är satt till 

550 kr för den som hyr. PRO har kvar sina ”förråd” på Folkets Hem, ett i 

källaren samt ett skåp i köket. Man har kvar sin nyckel trots att man flyttat 

sina möten till Smyrna. 
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Fritidsgårdspersonalen tycker att dom har en jättefin fritidsgård med ett 80-

tal ungdomar som stortrivs.  

Kvällen före uthyrningsdagen var det ingen verksamhet på Folkets Hem, 

förmodligen därför möblerna stod kvar på golvet. Enligt fritidsledarna har 

det aldrig hänt tidigare. Föreningens tro att personalen skulle ha lämnat kvar 

allt med den fula baktanken ”det kommer äldre som orkar” känns för mig 

helt främmande. 

Viktigast i skrivelsen från PRO är deras önskan om en profan lokal som kan 

ta emot större grupper för sammankomster.  

Hur Folkets Hems framtid kommer att se ut när fritidsgårdsverksamheten 

flyttar in i skolan och Folkets Hem avvecklas gör deras funderingar på en 

profan samlingslokal mycket aktuell och bör utredas.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse från PRO, 19 september 2017.  

 

Beslut skickas till 

Fritidschef Eva Holm 

PRO Ovanåker 
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§ 117 Dnr 2017/00155  

Fiske och vattenvårdskoordinator 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden inväntar svar på Life-ansökan innan ställningstagande 

sker angående tillsvidareanställning av en resurs som ansvarar för 

vattenvårdsfrågor. 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Ingemar Ehn (L) yrkar att tekniska nämnden inväntar svar på Life-ansökan 

innan ställningstagande sker angående tillsvidareanställning av en resurs som 

ansvarar för vattenvårdsfrågor.  

Beslutsgång 

Det finns två förslag till beslut, samhällsbyggnadsförvaltningens förslag och 

Ingermar Ehn (L) förslag. Tekniska nämnden beslutar enligt Ingemar Ehn 

(L) förslag.  

Sammanfattning av ärendet 

Ovanåkers kommun är väldigt känslig för översvämningar och är med på 

MSBs lista över översvämningsdrabbade områden. Idag sitter tjänstemän 

och planerar utifrån detta. 

Översvämningsrisken kommer dock ligga kvar på samma nivå i kommunen 

om man inte väljer att gå till botten med en stor del av problemet, nämligen 

skicket på våra vattendrag. 

Sedan våren 2016 pågår arbetet med att ta fram en ny fiskevårdsplan för 

Ovanåkers kommun. Planen berör främst Voxnans avrinningsområde. 

Projektet utförs i samarbete med Ljusdals och Bollnäs kommuner och 

delfinansieras av länsstyrelsen.  

Fiskevårdsplanen beräknas vara klar i slutet av oktober 2017 men för att 

säkra upp skrivandet av den har en gemensam ansökan till LEADER 

GÄSTRIKLAND (Fiskefrågor) har också lämnats in för att möjliggöra en 

förlängning av projekttiden, där de också nu har godkänt ansökan och 

beviljat pengarna.  

Detta innebär att Ovanåkers kommun får ytterligare 200 000 kronor att 

använda till fiskevårdsplanen. Det granskas i skrivande stund av 

jordbruksverket som snart kommer med ett slutgiltigt besked angående 

finansieringen. 
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Inventeringsarbetet som gjorts visar att vattendragen i kommunen är i 

mycket dåliga skick, främst pga. flottledsrensningar och kanaliseringar. 

Massiva stenvallar lämnat från flottningstiden stänger av stora arealer av 

vattendragen, och hindrar därmed vattnet att svämma ut. Detta har medfört 

att strömfårorna trängts ihop, tappat sina vattenhushållande funktioner och 

markant ökat risken för översvämningar. 

Istället för att svämma över på det naturliga svämplanet forsar nu alltså 

vattnet fram utan motstånd (så kallad ”stuprörseffekt”) och det medför att 

naturen inte hinner ta hand om vattenmassorna innan de är nere i 

centralorterna, och då är skadan redan skedd.  

Vattenmyndigheterna tillsammans med länsstyrelsen har också kommit med 

direktiv och krav på att vattendragen ska uppnå en viss ekologisk status, i 

många fall innan år 2021.  

Biotopåterställningar i form av att skapa fria vandringsvägar, miljöanpassa 

vattenkraften och åtgärda flottledsrensningar utgör en stor del för att kunna 

nå dessa krav.   

Sedan tidigare är kommunen med i FIMS (Fishing In The Middle Of 

Sweden) och är ett projekt finansierat av samtliga kommuner i länet 

tillsammans med Region Gävleborg. Projektet går ut på att utveckla 

sportfiskedestinationer där predatorfiske efter gädda, abborre och gös står 

högst på agendan. 

Projektet har visat sig vara väldigt lyckat och Stefan Barenfeld (projektledare 

för FIMS) skriver i ett mejl att den 29 september 2017 var det totalt 436 

sportfiskare från nord-och mellaneuropa som köpt sportfiskeupplevelser i 

Hälsingland som tillsammans utgör över 3000 gästnätter.  

Detta visar att sportfisket i Hälsingland är högintressant för flera europeiska 

länder, och här finns chans att skapa förutsättningar för sportfisketurism 

även i strömmande vatten.  

Ljusdals, Bollnäs, Hudiksvalls & Nordanstigs kommuner har redan börjat 

jobba med dessa frågor och kommer få också ett försprång gentemot 

Ovanåkers kommun om det inte börjar arbetas med konkreta åtgärder även i 

kommunens strömmande biotoper. 

 

För det fortsatta arbetet med att genomföra åtgärderna i fiskevårdsplanen, att 

följa vattendirektiven, delaktigheten i LIFE-projektet, och för 

turismutvecklingen, samt kopplingen till översiktsplanen måste kommunen 

få kontinuitet i sitt arbete med fiske och vattenvård.  
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Konsekvensbeskrivning hållbarhet 

Biotoprestaureringar, främst i form av flottledsåterställningar, skulle alltså 

göra en enorm samhällsnytta genom att bidra till att översvämningsrisken 

minskar rejält. Även grundvattennivåerna gynnas av detta då marken lättare 

blir mättad och fyller på just grundvattnet.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Anders Persson 

 

 

 

Beslut skickas till 

Fritidschef Eva Holm 

Anders Persson 
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§ 118 Dnr 2017/00159  

Redovisning av Nöjdkundindex för kommunens lokaler enligt 

styrkort 

Fastighetsstrateg David Persson informerade. 

Tekniska nämnden tackar för informationen.  
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§ 119 Dnr 2017/00263  

Förlängning av färdtjänst 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beviljar förlängning av färdtjänst för sökande kund  

nr 22877.  

Sammanfattning av ärendet 

Det har inkommit en ansökan om förlängning av färdtjänst från en anhörig 

till delegationsbeslutaren varför beslutet bör tas som tjänsteärende istället för 

delegationsbeslut.  

Sökande har haft färdtjänsttillstånd sedan 2014-08-21 som nu har gått ut och 

ansöker därför om förnyat tillstånd. 

Sökandes funktionsnedsättning är densamma som vid senaste utredningen 

2014-08-19 och är av sådan grad att denne inte på egen hand kan utnyttja de 

övriga allmänna kommunikationerna. Det är därför befogat att bevilja 

fortsatt färdtjänst.  

 

 

Beslut skickas till 

Trafiksamordnare Emil Backastrand 
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§ 120 Dnr 2017/00175  

Ombud för investeringar inom fastighetsområdet 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar utse kommunchef Christer Engström till ombud 

för Ovanåkers kommuns investeringar inom fastighetsområdet från och med 

2017-12-01. 

Sammanfattning av ärendet 

För Ovanåkers kommuns investeringar inom fastighetsområdet behöver ett 

ombud finnas. I samband med att samhällsbyggnadschefen slutar behöver ett 

nytt ombud utses och förslaget är att utse kommunchef Christer Engström. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-07 

 

Beslut skickas till 

Samhällsbyggandsförvaltningen 

Kommunchef Christer Engström 

Fastighetsstrateg David Persson 
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§ 121 Dnr 2017/00176  

Delegeringsordning för tekniska nämnden 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden antar ”Delegeringsordning för tekniska nämnden” att 

gälla från och med 2018-01-01 

Sammanfattning av ärendet 

Delegeringsordningen för tekniska nämnden behöver vid vissa tillfällen 

aktualiseras. I förslaget som finns nu görs en större översyn där det anges en 

delegat och redan i delegeringsordningen anges en vidaredelegering för att i 

de ärendena ha möjlighet att fatta beslut om delegaten eller den som fått 

vidaredelegeringen är frånvarande. Det anges även i delegeringsordningen 

vilka beslut som är verkställighet och inte behöver rapporteras som 

delegationsbeslut till nämnden. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-09 

Förslag till ”Delegeringsordning för tekniska nämnden”  

 

Beslut skickas till 

Samtliga delegater enligt delegeringsordningen 
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§ 122 Dnr 2017/00158  

Sammanträdesdagar 2018 

Tekniska nämndens beslut 

Månad Beredning  Tn sammanträde Prioritet 

                      måndag  onsdag   

                      kl 08:00  kl 09:00 

Februari 5 februari  14 februari  Bokslut. 

                         Detaljbudget 2018. 

Mars 5 mars  14 mars  Budgetplanering 

                           2019-2021. 

                                                                                       Investeringsplanering. 

                                                                                       5-årig.  

                                                                  

April   tisdag 3 april  11 april   

Maj 14 maj  23 maj  Tertialbokslut. 

Juni 11 juni  20 juni   

Augusti 13 augusti  22 augusti  Budget 2019-2021. 

September 17 september  26 september Delårsbokslut. 

Oktober   8 oktober  17 oktober   

November   5 november  14 november   

December   3 december  12 december 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden ska fastställa sina sammanträdesdagar för 2018. Handlingar till 

nämnden ska vara inlagda i Ciceron senast torsdag innan beredning.  

Beslutsunderlag 

Denna tjänsteskrivelse 2017-11-01 

Beslut skickas till 

Samhällsbyggandsförvaltningen 
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§ 123 Dnr 2017/00022  

Delegeringsbeslut 

Tekniska nämndens beslut 

 Utfärdade parkeringstillstånd för rörelsehindrade 170901-171031. 

 Färdtjänstärenden 170901-171031. 
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§ 124 Dnr 2017/00011  

Meddelanden 

Inga meddelanden finns.    

    

 

 


