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Plats och tid Sammanträdesrum B, kl. 13:00- 14:50 

Beslutande Ledamöter 

Hans Jonsson (C), Ordförande 
Bengt Forssén (S), 1:e vice ordförande 

Claes Häggblom (KD) 
Tony Sundberg (SD) 
 

 

 Tjänstgörande ersättare 

Erik Lindgren (S) ersätter David Parhans (C) 

Övriga närvarande Ersättare 

David Persson (V) 
 
Tjänstemän 

Ulf  Stålberg, teknisk chef   
Pär Liljemark, fastighetsingenjör §§ 11-12 

Anna Svedäng, nämndsekreterare 
Cecilia Kronberg, nämndsekreterare 

Justerare Claes Häggblom 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2023-03-15, kl 13:00 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 11-19 
 Anna Svedäng  

 Ordförande 

  

 Hans Jonsson  

 Justerare 

  

 Claes Häggblom  
 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2023-03-08 

Datum då anslaget sätts upp 2023-03-16 Datum då anslaget tas ned 2023-04-07 

Förvaringsplats för protokollet Nämndsekreterarens kontor 
 

Underskrift 

  

 Anna Svedäng  
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§ 11 Dnr 2023/00079 

Godkännande av dagordning 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner dagordningen med följande ändring: 

- Ärendet Detaljbudget 2023 utgår 
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§ 12 Dnr 2023/00114 

Redovisning av pågående investeringar till 

samhällsbyggnadsnämnden 

 

Pär Liljemark, fastighetsingenjör, informerar om förvaltningens arbete med 

underhållsplaner för kommunens fastigheter. Samarbete med Aefab pågår. Om 

intresse f inns kan nämnden få tillgång till underhållsplanerna och sammanställning 

för att kontinuerligt kunna uppdatera sig om fastigheternas investeringsbehov.  

 

Pär Liljemark presenterar också ett förslag på att eventuellt upphandla en 

kontrollansvarig och en arkitekt för att stärka upp bemanningen vid behov.  
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§ 13 Dnr 2023/00113 

Tekniska chefen informerar 

Ulf  Stålberg informerar om: 

- Kommunens snöröjningsrundor och sandningsrundor föregående år. 

Behovet var normalt i jämförelse med tidigare år. 

 

- I och med att förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar 

trädde i kraf t den 1 januari i år får kommunen en ny roll vid insamlingen av 

förpackningsavfall. Detta innebär bland annat nya krav på sorterad 

insamling på populära platser och tillställningar med mera. Kommunen 

jobbar tillsammans med BORAB.  
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§ 14 Dnr 2023/00220 

Budgetuppföljning för februari 2023 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godtar redovisningen av budgetuppföljningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Teknisk chef  Ulf  Stålberg redogör för budgetuppföljningen för februari 2023. 

 

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning samhällsbyggnadsnämnden februari 2023 
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§ 15 Dnr 2023/00214 

Budget och verksamhetsplan 2024-2026, äskande av 

kostnads-och volymökningar 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

 

1. Begära 1 370 tkr i kostnadsökningar som avser ökade kostnader av 

entreprenadavtal. 

 

2. Äska totalt 1 020 tkr i form av utökad verksamhetschef , parkpersonal, 

beredskapskostnader och handläggning av färdtjänst.  

 

Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med kommunens budgetprocess ska Samhällsbyggnadsnämnden 

inkomma med begäran om kostnadsökningar och äskanden/volymförändringar inför 

planeringsperioden 2024-2026. 

Kostnadsökningar som begärs avser entreprenadavtal (broar, gator, gång och 

cykelvägar, grönyteskötsel), förvaltningsavtal fastigheter, el samt någon mindre 

post. 

Äskanden/Volymförändring avser: 

* 498 tkr Utökning till verksamhetschef  och drif tchef  

* 192 tkr Anställa parkpersonal 

* 90 tkr Utökade kostnader för beredskap 

* 240 tkr Anlita Region Gävleborg för handläggningen av färdtjänst - och 

riksfärdtjänst hanteringen. 

 

Teknisk chef  Ulf  Stålberg lämnar redogörelse i ärendet.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2023-02-16 

Budget och verksamhetsplan 2024-2026: Planeringsförutsättningar Sbn 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(13) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-08 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 16 Dnr 2023/00215 

Investeringsplan 2024-2028 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

1. Begära investeringsmedel i enlighet med investeringsplanen för 2024-

2028 till ett belopp om 90,26 miljoner kronor 

2. Uppdra till Teknisk chef  att stämma av med Barn- och 

utbildningsförvaltningen om behovet av ett barnvagnsförråd på 

Rotebergs skola fortfarande f inns. Om inte tas investeringsobjektet bort 

f rån begärda investeringsmedel. 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Claes Häggblom (KD) gör följande tilläggsyrkande: 

Att uppdra till Teknisk chef  att stämma av med Barn- och 

utbildningsförvaltningen om behovet av ett barnvagnsförråd på 

Rotebergs skola fortfarande f inns. Om inte tas investeringsobjektet bort 

f rån begärda investeringsmedel.  

Beslutsgång 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande f rågar om samhällsbyggnadsnämnden 

antar eller avslår tilläggsyrkandet f rån Claes Häggblom (KD) och f inner att det 

antas. 

 

Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med kommunens investeringsprocess ska Samhällsbyggnadsnämnden 

inkomma med begäran om investeringsäskanden inför planeringsperioden 2024-

2028. En större skillnad jämfört med tidigare år är att det budgeterats ett större 

årligt belopp för ospecificerade investeringar i fastigheter.  

 

Investeringsplan för perioden 2024-2028 uppgår till totalt 90,26 miljoner kronor.  

Nedan beskrivs de förändringar som är i jämförelse med de förslag som fanns i plan 

för åren 2024-2027 i investeringsplan 2023-2027. 

Investeringarna är fördelade enligt följande: 

 

Fastigheter: 47,48 mnkr 
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Offentliga lokaler: 47,48 mnkr varav 6,58 mnkr funnits i investeringsplan sedan 

tidigare och resterande är nya medel. Investeringsobjekten är följande:  

* Viksjöfors skola, Golv i kök och matsal: 280 tkr år 2024 

* Viksjöfors skola, Ventilation och belysning: 600 tkr år 2024 (ny) 

* Knåda skola, Ny parkering och vändplan: 1 500 tkr år 2024 

* Knåda skola, Ventilation skola: 1 500 tkr år 2024 

* Roteberg skola, Hämta/lämna- parkering: 1 650 tkr år 2025 (belopp ändrat f rån 

1500 tkr till 1650 tkr) 

* Roteberg skola, Barnvagnsförråd: 450 tkr år 2025 

* Furan, Golv i kök: 200 tkr år 2024 (belopp ändrat f rån 150 tkr till 200 tkr) 

* Ventilation utbyte av styrenheter: 2 000 tkr varav 1 000 tkr år 2024 och 1 000 tkr 

år 2025 (ny) 

* Utbyte belysning: 3 500 tkr varav 2 000 tkr år 2024 och 1 500 tkr år 2025 (ny) 

* Alf taskolan, renovering kök 3 500 tkr 2024 

* Ospecif icerade investeringar i fastigheter: 35 400 tkr varav 2 000 tkr år 2024, 

4 900 tkr år 2025 och 9 500 tkr per år 2026-2028 (nya belopp tidigare 300 tkr per år 

2024-2027 och nytt år 2028) 

* Ledningscentral 400 tkr år 2024 

 

 

Inf rastruktur: 42,78 mnkr 

Gator och cykelvägar: 29,0 mnkr varav 23 mnkr funnits i investeringsplan sedan 

tidigare och resterande är nya medel. Investeringsobjekten är följande: 

* Gator gång och cykelvägar: 29 000 tkr varav 5 500 tkr per år 2024-2025 och 6 000 

tkr per år 2026-2028 (nytt år 2028) 

 

Broar: 0,4 mnkr varav 0,4 mnkr funnits i investeringsplan sedan tidigare,  

* Återinvestering broar 400 tkr år 2024  

 

Gatubelysning: 10 mnkr varav 10 mnkr funnits i investeringsplan sedan tidigare.  

* Återinvestering gatubelysning: 10 000 tkr varav 2,5 mnkr årligen 2024-2027  

 

Övrig inf rastruktur: 3,38 mnkr varav 3,38 mnkr funnits i investeringsplan sedan 

tidigare. Investeringsobjekten är följande: 

* Förnyelse centrummiljön Alf ta 2500 tkr år 2024  

* Förnyelse centrummiljön Edsbyn 880 tkr år 2024 

 

Teknisk chef  Ulf  Stålberg lämnar redogörelse i ärendet.  



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(13) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-08 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2023-02-16 

Investeringsplan 2024-2028 Samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Teknisk chef  
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§ 17 Dnr 2023/00082 

Utse dataskyddsombud för 

samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen att:  

* Kommunal förbundet Hälsingland, KFH köper tjänsten som dataskyddombud av 

JP Infonet AB f rån den 13 februari till och med 30 juni 2023. 

* Därmed utses Laura Gashi, anställd av JP Inonet AB, som dataskyddsombud för 

samhällsbyggnadsnämnden.    

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt förordning (EU) 2016/679 artikel 37.1 a ska den personuppgif tsansvarige 

under alla omständigheter utnämna ett dataskyddsombud om behandlingen 

genomförs av en myndighet eller ett of fentligt organ.  

 

Kommunalförbundet Hälsingland (KFH) har uppdraget att vara anställande 

myndighet för ett gemensamt dataskyddsombud (DSO) för Bollnäs, Söderhamn och 

Ovanåkers kommuner samt bolag.  

KFH kommer att, genom avtal, köpa tjänsten som DSO från en extern leverantör 

(JP Infonet AB) under tiden13 februari till och med 30 juni 2023. På så sätt fullföljer 

vi vårt uppdrag att svara för en gemensam DSO för våra medlemskommuner med 

tillhörande bolag och förbund. Processen med att lösa f rågan rörande avsaknaden 

av dataskyddsombud kommer att fortgå under våren. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2023-02-20 Cecilia Kronberg 

 

 

Skickas till 

Integritetsskyddsmyndigheten IMY 
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§ 18 Dnr 2023/00080 

Delegationsbeslut 2023, redovisning  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden tar emot redovisningen. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och 

tjänstemän enligt delegationsordningen antagen av nämnden den 8 februari 2023. 

Delegationsbeslut ska anmälas/redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte 

att nämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det 

nämnden f ritt att återkalla lämnad delegering. 

 

Anmälda delegationsbeslut: 

- Attestregister samhällsbyggnadsnämnden 

 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut 
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§ 19 Dnr 2023/00081 

Meddelanden  

Sammanfattning av ärendet 

Inför varje sammanträde sammanställs den information som inkommit till de olika 

verksamhetsområden eller har upprättats som berör samhällsbyggnadsnämnden: 

- Protokoll Central samverkansgrupp 

- Skrivelse Önskemål om toalett vid rastplats till infarten Voxnabruk vid den sk 

"Galttjärn" 

- Protokollsutdrag 2023-02-08 §6 reviderad: Sammanträdesdagar för 

samhällsbyggnadsnämnden 2023 

 

 


