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§ 85 Dnr 2017/00007  

Godkännande av dagordningen 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner dagordningen. 
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§ 86 Dnr 2017/00008  

Allmänhetens frågestund 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämndens sammanträden är öppna för allmänheten helt eller 

delvis. Besökande har då möjlighet att ställa frågor på ”Allmänhetens 

frågestund”. 

Inga frågor finns.  
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§ 87 Dnr 2017/00009  

Rapporter 

 Tillförordnad enhetschef Anna Hansson informerade om 

simhallarna i Alfta och Edsbyn. 

 Ordförande Mikael Jonsson informerade om budgetberedningen 

2018-2020. 

 Gatuchef Ulf Stålberg informerade om gatuarbeten. 

 Samhällsbyggnadschefen Johan Ljung är projektledare för 

framtagandet av nödvattenplan för Ovanåkers kommun. Två andra 

medarbetare från samhällsbyggnadsförvaltningen deltar varav en 

arbetar under tekniska nämnden och en under miljö- och 

byggnämnden. 

 Första spadtaget för ombyggnaden av Celsiusskolan har tagits den 

29 augusti. 

 Samhällsbyggnadschefen Johan Ljung deltog 1 september i en 

samverkansdag med Högskolan i Gävle gällande de 

utbildningsprogram som riktar sig mot befattningar inom tekniska 

nämndens verksamhet. 

 13 september ordnade fritidsavdelningen en höstaktivitet för hela 

förvaltningen. Vi fick fördjupade kunskaper om Hans Lidmans 

Svartån. 
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§ 88 Dnr 2017/00017  

Ny lokal trafikföreskrift 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att anta lokala trafikföreskriften 2017:07 enligt 

tillhörande bestämmelsetext. Föreskriften innebär sänkning av hastigheten på 

Nyrénsvägen från 40 km/h till 30 km/h. 

Den nya bestämmelsen skall träda i kraft den 1 oktober 2017. 

Sammanfattning av ärendet 

Tekniska nämnden har beslutat om riktlinjer för hastigheter i dess tätorter. 

Riktlinjerna anger att vid förskolor skall hastigheten vara 30 km/h. 

Under 2013 infördes en trafikföreskrift om sänkning till 30 km/h på 

Nyrénsvägen då förskoleverksamhet fanns utmed vägen. Verksamheten 

upphörde 2016 och då upphävdes föreskriften om 30 km/h. 

 

Då förskoleverksamhet åter finns utmed Nyréns väg föreslås att 30 km/h 

återinförs på gatan. 

 

Då det handlar om ett återinförande på samma sträcka har inte 

Polismyndigheten hörts. 

Beslutsunderlag 

Lokal trafikföreskrift 2017:07. 

 

 

 

 

Beslut skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Gatuchef Ulf Stålberg 
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§ 89 Dnr 2017/00133  

Detaljplan för Södra Edsbyn 50:1 m fl 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner planeringsavdelningens förslag att låta 

upprätta och samråda ett förslag till detaljplan för Södra Edsbyn 50:1 m. fl. 

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrund och planförutsättningar 

Näringslivet i Edsbyn har under senare år utvecklats positivt, vilket har 

medfört att den kommunalägda industrimarken successivt har minskat 

genom försäljningar. Det finns därför ett behov av mer planlagd 

industrimark i Edsbyn, i motsats till Alfta där planberedskapen är god vad 

gäller industrimark. Det bästa området i Edsbyn för ytterligare industri är 

söder om Faluvägen, i anslutning till befintliga industriområden. Vissa 

industriverksamheter är även sedan länge etablerade i området. 

 

Det aktuella planområdet består av två delområden, omfattande 4 fastigheter. 

Befintlig markanvändning är jordbruksmark och industrimark. Området är 

inte detaljplanelagt, förutom i liten omfattning i anslutning till en gång- och 

cykelundergång under Faluvägen. Större delen av marken är i kommunens 

ägo. 

 

I den nyligen antagna översiktsplan 2030 för Ovanåkers kommun är 

planområdet beläget inom område avsett för tätortsutveckling. Under de 

generella riktlinjerna för markanvändning och bebyggelseutveckling sägs att: 

”Bebyggelseutveckling för verksamheter och industrier sker genom 

förtätning eller utökning av befintliga industriområden.” 

 

I översiktsplanens allmänna del sägs det även bland annat att ” all 

nytillkommande bebyggelse ska prövas med hänsyn till andra utpekade 

allmänna intressen och riktlinjer avseende kommunikationer, teknisk 

försörjning, riskhänsyn, service med mera.” 
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Förvaltningens bedömning 

 

Planeringsavdelningen bedömer tillkomsten av denna detaljplan som viktig 

för att skapa tillräcklig planberedskap för möjlig ny framtida industri och 

verksamheter i Edsbyn.  

 

En gällande detaljplan kommer även att medföra en snabbare och enklare 

framtida behandling av bl. a. bygglov inom området.  

Beslutsunderlag 

Beslutsunderlag 

Bilaga Karta över föreslaget detaljplaneområde. 

Översiktsplan 2030 för Ovanåkers kommun. 

 

 

För kännedom 

Kommunstyrelsen 

 

Beslut skickas till 

Fysisk planerare Bo Sundström 
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§ 90 Dnr 2017/00123  

Regional cykelplan för Gävleborgs län - remiss 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden anser att den regionala cykelplanen är väl genomarbetad 

men lämnar följande inspel till Trafikverket: 

- Sträckan från Norra torget i Edsbyn via Öjungsvägen till Ullungsfors är i 

behov av gång- och cykelväg för att underlätta arbets- och studiependling till 

och från tätorten. Trafikverket har planer att bygga en miljöbyväg vilket 

denna sträcka kan ansluta till. 

- Sträckan genom Viksjöfors från skolan till centrum är i behov av gång- och 

cykelväg för arbets- och studiependling. 

- Sträckan mellan väg 605 i Ovanåker och Ämnebovägen är i behov av gång- 

och cykelväg för att underlätta arbets- och studiependling till och från 

tätorten. 

- Sträckan längs väg 301 från Viksjöforsvägen till Bornvägen är i behov av 

gång- och cykelväg för att underlätta arbets- och studiependling till och från 

tätorten. 

- Sträckan mellan Runemo och Alfta är i behov av gång- och cykelväg för att 

underlätta arbets- och studiependling till och från tätorten 

- Sträckan Ovanåker-Alfta längs med väg 301 är i behov av gång- och 

cykelväg för att underlätta arbets- och studiependling. Denna sträckning är 

en framtidsvision och inte högst prioretet just nu. 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 

Ingemar Ehn (L) yrkar att tekniska nämnden beslutar enligt bilaga A.   

Beslutsgång 

Tekniska nämnden beslutar enligt Ingemar Ehn (L) yrkande.   
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Sammanfattning av ärendet 

Trafikverket och Region Gävleborg har bjudit in Ovanåkers kommun att 

lämna synpunkter på remissversionen av Cykelplan för Gävleborgs län. 

Syftet med cykelplanen är att skapa ett konsekvent arbetssätt för 

prioriteringar av infrastrukturåtgärder för ett mer hållbart samhälle ur 

ekonomisk, social och ekologisk synvinkel. Cykelplanen ska även fungera 

som ett stöd till kommunens cykelstrategiska arbete. Trafikverket önskar 

dessutom att ta del av vilka gång- och cykelvägar som kommunen prioriterar 

högst, inklusive en beskrivning av dess lokala och regionala funktion. Det 

kommunala inspelet kommer att tas hand om i den pågående 

åtgärdsplaneringen inom infrastrukturområdet.          

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Av de sträckor i cykelplanen som är i behov av gång- och cykelväg hamnar 

alla inom det strategiska inriktningsområdet ”sammanhållande arbets- och 

studiependlingsstråk”. Inriktningsområdet syfte är att främja arbets- och 

studiependling och öka barn och ungdomars möjligheter att själva på ett 

säkert sätt ta sig till och från skola och studier, använda transportsystemet 

samt vistas i trafikmiljöer. 

Konsekvensbeskrivning jämställdhet 

En cyklande befolkning ger stora samhällsvinster. Fler säkra gång- och 

cykelvägar ger en ökad folkhälsa genom fysisk aktivitet och ett mer jämställt 

transportsystem med framkomlighet för människor i alla åldersgrupper. 

Konsekvensbeskrivning hållbarhet 

Goda och hållbara kommunikationer är en viktig förutsättning för regional 

tillväxt, attraktivitet och konkurrenskraft. De insatser som görs i 

transportinfrastrukturen ska därför i första hand stärka sådant som är 

betydelsefullt för exempel hållbar arbetspendling.  
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Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-08 

Trafikverkets remiss ”Regional Cykelplan för Gävleborgs län”, TRV 

2017/66072 

Bilaga A – Tabell för inspel från respektive kommun (Bilaga bifogas) 

Kartbild (två stycken) på inspelat behov av gång- och cykelväg (Bilaga 

bifogas) 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

trafikverket@trafikverket.se  

Märk svaret med diarienummer: TRV 2017/66072 
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§ 91 Dnr 2017/00136  

Delårsbokslut va-verksamheten januari - augusti 2017 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner av Helsinge Vatten AB redovisat 

delårsbokslut för VA-verksamheten, och gör med hänsyn till det positiva 

resultatet bedömningen att verksamheten trots budgeterat underskott om  

200 tkr borde kunna drivas med en strävan mot ett nollresultat. 

Sammanfattning av ärendet 

Driftbolaget Helsinge Vatten AB som sköter Ovanåkers kommuns allmänna 

VA-anläggningar redovisar ett positivt resultat om 677 tkr för VA-

verksamheten per 2017-08-31. 

 

Samhällsbyggnadskontoret har granskat driftbolaget Helsinge Vattens 

ekonomi och resultat för perioden januari till augusti 2017.  

VA-verksamheten har fungerat bra och redovisningen visar generellt 

normala eller låga driftkostnader. 

 

För helåret prognostiseras ett underskott om 70 tkr vilket är mindre än det 

budgeterade underskottet om 200 tkr. Men då verksamheten hittills uppvisar 

ett positivt resultat om 677 tkr kan det anses vara möjligt att trots budgeterat 

underskott försöka sträva mot ett nollresultat. 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsberättelse delårsbokslut VA-verksamheten 2017 

 

 

Beslut skickas till 

Helsinge Vatten AB 

Planeringschef Johan Olanders 

Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
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§ 92 Dnr 2017/00137  

Delårsbokslut januari-augusti 2017 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att förvaltningens delårsuppföljning med 

tillhörande verksamhetsberättelse och styrkort för perioden januari-augusti 

2017 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för delårsbokslut januari-augusti 

2017. 

Det ekonomiska utfallet efter augusti 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. 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 något över budget för 

vissa verksamheter och med fortsatt verksamhet på samma nivå kommer 

tekniska nämndens resultat för 2017 att vara ett litet underskott. Åtgärder 

kommer att vidtas för att åtgärda det prognostiserade underskottet. 

Den påbörjade investeringen för om- och tillbyggnad av Celsiusskolan 

kommer innebära att redan utförda ej avskrivna investeringar (bokförda 

värden) kommer att behöva utrangeras. För 2017 gäller detta hus A med ett 

värde om 684 tkr. Detta finns inte med i prognosen men kommer att belasta 

tekniska nämnden vid bokslutet. 

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 september 2017 

Verksamhetsberättelse tekniska nämnden delår januari-augusti 2017 

Styrkort Tekniska nämnden 2017 

Ekonomisk rapport januari – augusti 2017 
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Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 

Ekonomiavdelningen 

Samhällsbyggnadschef Johan Ljung 

Avdelningschefer inom tekniska nämndens verksamhet 

Fastighetsstrateg 
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§ 93 Dnr 2017/00128  

Medborgarförslag: Öppna kanal för genomströmning av 

vatten mellan Gårdtjärn och Voxnan 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att lämna 

medborgarförslaget utan åtgärd. Medborgarförslaget är därmed besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 

Maritha Sedvallson och Daniel Gunnarsson har begärt att Ovanåkers 

kommun öppnar en kanal mellan Voxnan och Gårdtjärn. Förslaget har 

behandlats flera gånger tidigare och svaret har varit att Ovanåkers kommun 

inte ska verka för eller själva öppna en kanal mellan Voxnan och Gårdtjärn. 

Inga nya uppgifter har framkommit i ärendet och svaret bör därför vara 

detsamma denna gång. 

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-08 

Medborgarförslag från Maritha Sedvallson och Daniel Gunnarsson 

Kommunstyrelsens ärende 1999/245 

Kommunstyrelsens ärende 2002/165 

Miljö- och byggnämndens ärende 2014/666 

 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Samhällsbyggnadschefen 

Maritha Sedvallson 

Daniel Gunnarsson 
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§ 94 Dnr 2017/00131  

Medarbetarundersökning 2017 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden tackar för informationen och uppdrar till 

samhällsbyggnadschefen att under 2018 arbeta för att nämndens mål och 

kommunens lönekriterier blir kända bland medarbetarna samt att målen följs 

upp och utvärderas. Vidare ska samhällsbyggnadschefen under 2018 sätta 

ytterligare fokus på att följa upp och åtgärda eventuella brister i arbetsmiljön. 

Sammanfattning av ärendet 

Ovanåkers kommun har under 2017 genomfört en medarbetarundersökning. 

För tekniska nämndens del behöver fokus läggas på att kommunicera, följa 

upp och utvärdera nämndens mål. Vidare behöver de lönekriterier som finns 

kommuniceras bättre samt att ytterligare fokus behöver läggas på att följa 

upp och åtgärda eventuella brister i arbetsmiljön. Det är 

samhällsbyggnadschefens ansvar att detta utförs. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-08 

Medarbetarundersökning 2017 

 

Beslutet ska skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Personalutskottet 

Personalavdelningen 

 

 



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(19) 

Sammanträdesdatum 

2017-09-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 95 Dnr 2017/00135  

Delegering GIS/Trafikingenjör 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att gatuchefen utses till ersättare för 

GIS/Trafikingenjör enligt delegeringsordning för tekniska nämnden antagen 

den 4 februari 2015, § 6. 

Sammanfattning av ärendet 

Ovanåkers kommun har för närvarande ingen GIS/Trafikingenjör. För att 

kunna besluta om ärenden som enligt delegeringsordning för tekniska 

nämnden antagen den 4 februari 2015, § 6, är delegerade till 

GIS/Trafikingenjör behöver en ersättare utses. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-12 

Delegeringsordning för tekniska nämnden antagen den 4 februari 2015, § 6 

 

Beslutet ska skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Gatuchefen 
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§ 96 Dnr 2017/00022  

Delegeringsbeslut 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner redovisade delegeringsbeslut. 

 Färdtjänstärenden 170501-170831. 

 

 Uthyrning av torgplats. 

 

 Beslut om att överskrida budget i akuta situationer. 

 

 Lotteritillstånd. 
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§ 97 Dnr 2017/00011  

Meddelanden 

Protokoll Pu §§ 10 och 13. 

 


