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§ 1 Dnr 2017/00007  

Godkännande av dagordningen 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner dagordningen.    
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§ 2 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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§ 3 Dnr 2017/00023  

Information om energiinventering av kommunala fastigheter 

Fastighetsstrateg David Persson informerade. 

Tekniska nämnden tackar för informationen.    
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§ 4 Dnr 2017/00005  

Medborgarförslag om belysning av konstverk 

Tekniska nämndens beslut 

Den konstnärliga utsmyckningen på Södra skolan i Edsbyn kommer när 

byggentreprenaden är färdigställd att belysas med ny stolpbelysning. 

Utvärdering av om den belysningen räcker får ske efter färdigställd 

entreprenad. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om bättre belysning av den konstnärliga 

utsmyckningen på Södra skolans fasad har inkommit. 

Ovanåkers kommun har renoverat Södra skolan grundligt och i den 

investeringen avsatt pengar för en konstnärlig utsmyckning enligt regeln 

antagen av kommunfullmäktige att 1 % av byggkostnaden avsätts för 

konstnärlig utsmyckning. Valet av konstverk blev en fasadmålning på den 

norra putsade fasaden. Målningen är ett blickfång i Edsbyns södra delar. 

Lämplig belysning av målningen bör utföras. I entreprenaden för Södra 

skolan ingår stolpbelysning som kanske räcker, men den är inte driftsatt än. 

 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag med diarienummer 2017/00005 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-18 

 

 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 

Lennart Jonsson 
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§ 5 Dnr 2013/00110  

Detaljplan för Celsiusområdet - beslut om samråd 

Tekniska nämndens beslut 

* Tekniska nämnden beslutar att samråd av detaljplanen för del av centrala 

Edsbyn – Celsiusområdet får ske. 

* Tekniska nämnden beslutar att samrådet sätts till tre veckor och att 

samrådshandlingen ställs ut i kommunhusets reception och på Edsbyns 

bibliotek. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrund 

Celsiusskolan står inför en omfattande ombyggnad. Därför upprättades ett 

planuppdrag som med tiden växt och komprimerats igen. I samband med en 

planerad rivning av låg- och mellanstadiets skolbyggnader skapas fler 

möjligheter att utveckla området ytterligare. Hela Celsiusområdet har också 

under en längre tid varit präglat av trafikrelaterad problematik. 

Detaljplanens Syfte 

Syftet med detaljplanen är att förtydliga trafikstråken i hela området för att 

skapa bättre trafikflöde och framför allt säkrare miljöer för oskyddade 

trafikanter och elever i skolan. Detaljplanen ska också ge förutsättningar till 

att utveckla hela området för både bostäder, utbildning, idrott och rekreation. 

 

Beslutsunderlag 

Handlingar som omfattas av beslut om samråd 

* Plankarta med planbestämmelser dat. 2017-02-09 

* Planbeskrivning dat. 2017-020-09 

* Checklista för behovsbedömning, miljö, dat. 2015-01-12 

* Fastighetsförteckning 2017-01-31 

Beslut skickas till 

Planarkitekt Kevin Engberg 

Fysisk planerare Bo Sundström 
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§ 6 Dnr 2017/00025  

Bokslut VA-verksamheten 2016 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner av Helsinge Vatten AB redovisat bokslut för  

VA-verksamheten för perioden januari till december 2016. 

Sammanfattning av ärendet 

Driftbolaget Helsinge Vatten AB som sköter Ovanåkers kommuns allmänna 

VA-anläggningar redovisar ett positivt resultat om 525 tkr för VA-

verksamheten per 31 december 2016. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har granskat av Helsinge Vatten 

tillhandahållen verksamhetsberättelse och ekonomisk sammanställning för 

perioden januari till december 2016. VA-verksamheten har fungerat bra utan 

större driftstörningar. 

Mängden debiterat avlopp och dricksvatten blev mer än prognostiserat och 

genererade ökade intäkter på närmare 400 tkr. Även antalet nyanslutningar 

ökade mer än prognos och genererade 200 tkr mer i intäkter. 

Bland de lite större avvikelserna från budget kan nämnas: 

• En lägre elkostnad om ca 250 tkr på grund av lägre elpris än 

budgeterat 

• En högre kostnad för köp av tjänster med ca 200 tkr 

• Högre personalkostnad om 160 tkr 

• En lägre kapitalkostnad om 275 tkr 

Investeringsarbetena har följt investeringsplanen och beviljade 

investeringsmedel har nyttjats till fullo. 

 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 

Helsige Vatten AB 

Ekonomiavdelningen 

Planeringschef Johan Olanders 
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§ 7 Dnr 2017/00024  

Bokslut 2016 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att förvaltningens bokslut med tillhörande 

handlingar för 2016 godkänns och överlämnas till 

kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. 

2. Tekniska nämnden begär att pågående investerings- och driftsprojekt 

tilläggsbudgeteras till 2017. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Det ekonomiska utfallet efter 2016 har analyserats och resultatet vid årets 

slut har arbetats fram enligt ekonomiavdelningens riktlinjer. 

Den verksamhet som bedrivits har totalt sett bedrivits med ett underskott om 

145 tkr för tekniska nämndens verksamhet för budgetåret 2016 varav 110 tkr 

beror på högre kapitaltjänstkostnader än budgeterat. Några verksamheter har 

gjort överskott och dessa är mindre än andra verksamheters underskott. I 

resultatet ingår resultatföringar inom mark- och exploateringsområdet om 

3250 tkr och inom gatusidan med 839 tkr vilket gav högre kostnader än 

budgeterat inom de områdena. 

Överskottet inom fastighetsområde beror främst på att el- och 

värmekostnaderna blivit lägre än budgeterat samt större intäkt för lokalhyror 

än budgeterat. 

Av styrkort 2016 framgår att effektmålen kommer att uppnås (grönt) eller 

uppnås till viss del (gult). 

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 februari 2017 

Verksamhetsberättelse tekniska nämnden 2016 

Styrkort – Tekniska nämnden 2016 
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Beslut skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 

Samhällsbyggnadschef Johan Ljung 
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§ 8 Dnr 2017/00009  

Rapporter 

- Diskussionerna med WSP om deras projektering av Södra skolan 

pågår fortfarande. 

- Ekonomisk överenskommelse kopplat till förvaltningsavtalet om 

förvaltning av kommunens fastigheter under 2017 har träffats med 

AEFAB. 

- Arbete med kommunfullmäktiges uppdrag från 2016-11-21, § 83, 

punkt 5 har utförts. 

5. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att 

övergripande leda och samordna nämndernas arbete med att ta fram 

förslag på åtgärdsplan som leder till att budgeten kan justeras så att 

den ekonomiska planen för 2018 och 2019 uppnår resultatbudget- 

målet. Förslaget ska kunna presenteras vid vårens budgetberedning, 

preliminärt 15 mars. 

Budgetberedningen är nu fastställd till 17 mars. 

- Rekrytering av fastighetsingenjör har avbrutits då någon anställning 

av de kandidater som sökte inte kunde göras. Ny annons ute på 

arbetsförmedlingen. Tipsa gärna personer som kan vara aktuella. I 

avvaktan på det har vi anlitat en person ur LX-projektet som 

administrativt stöd till fastighetsstrategen. 

- IT-chefen har begärt pension från och med 1 juli 2017. Med 

innestående semester slutar han i praktiken runt den 1 maj. 

Rekrytering är påbörjad men annons ännu inte ute. 

- Några sjukskrivningar inom gatuavdelningen, enheten för 

fritidsanläggningar. Egen personal tar ett större ansvar och vikarier 

kallas in. 

- Anställning av en enhetschef park har gjorts inom gatuavdelningen. 

- Anställning av en trafiksamordnare har gjorts. 

- Vi har genomfört en HLR-utbildning (HjärtLungRäddning) med 

hjärtstartare. 

- Samhällsbyggnadschefen deltar i planerandet av Ovanåkers 

kommuns deltagande i X-stream, en krishanteringsövning med 

dammbrott i Ljusnan. 

- LUS (Löne- och Utvecklingssamtal) pågår inom förvaltningen. 

-  
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Forts Rapporter 

- Information om möte med Region Gävleborg angående 

Länstrafikplanen 2017-01-18. 

 

- Information om möte med Trafikverket angående nationella 

infrastruktursatsningar 2017-02-14.  
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§ 9 Dnr 2017/00026  

Riktlinjer för markanvisning 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden ger i uppdrag till mark- och exploateringsingenjör Mikael 

Bomark att ta fram ett förslag på riktlinjer för markanvisning 

Sammanfattning av ärendet 

Planeringsavdelning i Ovanåkers kommun känner att det finns möjligheter 

att använda sig av markanvisningsavtal vid kommande exploateringar. Enligt 

Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar måste en 

kommun som har för avsikt att ingå avtal om markanvisning anta riktlinjer 

för markanvisning. Ovanåkers kommun har tidigare inte tidigare använt sig 

av markanvisningar men det kan vara ett bra verktyg i framtiden för att få 

externa byggherrar intresserade. 

Markanvisnings definieras enligt Plan- och bygglagen som ”ett avtal mellan 

en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en 

begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om 

överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för 

bebyggande.” 

Riktlinjerna ska innehålla kommunen mål och utgångspunk för överlåtelse 

av markområden som kan bebyggas. De bör också innehålla markpris, hur 

handläggningen går till samt andra allmänna villkor. Riktlinjerna är inte 

bindande utan är vägledande för både kommunen och byggherrar för hur 

processen att ingå i avtal kommer att gå till.  

Riktlinjerna för markanvisning ska antas av kommunfullmäktige och är till 

för att få transparens i processen samt tillåta byggherrar möjligheten att i god 

tid sätta sig in i kommunens tillvägagångssätt.  

 

 

Beslutsunderlag 

Kort sammanfattning av ärendet upprättat 2017-02-02 

 

Beslut skickas till 

Mark- och exploateringsingenjör Mikael Bomark 
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§ 10 Dnr 2017/00027  

Inlösen av fastigheten Södra Edsbyn 12:21 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att lägga ett bud på upp till 

enmiljonfyrahundratusen kronor (1 400 000) kr för att lösa in fastigheten 

Södra Edsbyn 12:21.  

Tekniska nämnden uppdrar till tekniska nämndens ordförande Mikael 

Jonsson och mark- och exploateringsingenjör Mikael Bomark att genomföra 

förhandlingar samt underteckna nödvändiga handlingar för att genomföra 

köp. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Ovanåkers kommun håller på att planera 

området mellan Ovanåkers kommunhus och Öjeparken som kallas Kvarter 

Svanen. Planen är tänkt att möjliggöra för flerbostadshus samt kontor på 

nedre plan närmast vägen. Kommunen äger största delen av den aktuella 

marken förutom fastigheten Södra Edsbyn 12:21 som i dagsläget är en privat 

bostadfastighet. För att möjliggöra en mer ändamålsenlig planering samt 

underlätta framtida byggnation vore det bra om kommunen kunde lösa in 

bostadsfastigheten Södra Edsbyn 12:21.  

Fastighetsägarna vill helst inte sälja men kan tänkta sig att låta kommunen 

lösa in fastigheten för att möjliggöra en utveckling av centrala Edsbyn. En 

värdering som fastighetsägarna anser är skälig är cirka 1 100 000 kr plus 

exploateringstillägg på 25 % alltså totalt 1 375 000 kr. 

Vid en värdering i september månad 2016 värderades fastigheten av 

auktoriserad värderare till 850 000 kr och med exploateringstillägg totalt  

1 062 500 kr. 

Tekniska nämnden avser att tilläggsbudgetera 600 000 kr från obrukade 

investeringar för marklösen inom detaljplanerat område från 2016. 

Därutöver finns det 1 000 000 kr budgetterat år 2017 för samma ändamål. 

Detta är tillräckligt kapital för att täcka upp den investering som krävs för att 

lösa in fastigheten. 
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Beslutsunderlag 

Karta över fastigheten upprättad 2017-02-02 

 

Beslut skickas till 

Mark- och exploateringsingenjör Mikael Bomark 
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§ 11 Dnr 2017/00028  

Köp av mark i Ungmansområdet Alfta 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar ge i uppdrag till Tekniska nämndens ordförande 

Mikael Jonsson och mark- och exploateringsingenjör Mikael Bomark att 

inom ram för investeringsbudget och enligt värdering förhandla om samt 

köpa mark i Alfta för bostadsbyggande. 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Ovanåkers kommun har fått erbjudande att 

köpa mark i Ungmansområdet i Alfta. Den aktuella marken är lämpligt att 

planera för flerbostadshus. Marken används i dagsläget som jordbruksmark 

och ligger vid befintlig bostadsbebyggelse.  

Marken är tänkt att värderas för att få fram ett marknadsvärde för marken.  

Tekniska nämnden bör genom tilläggsbudgetering från 2016 på posten 

markförsörjning ha pengar att köpa fastigheten inom ramen för budgeten.  

 

Beslutsunderlag 

Karta över fastigheten upprättad 2017-02-02 

 

Beslut skickas till 

Mark- och exploateringsingenjör Mikael Bomark 
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§ 12 Dnr 2017/00017  

Nya lokala trafikföreskrifter 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att upphäva den lokala trafikföreskriften 2121 

2010:38 om förbud mot trafik med fordon på Klockarbacken med den lokala 

trafikföreskriften 2121 2017:1.     

Sammanfattning av ärendet 

Genomfartsförbudet för fordon kan upphävas på Klockarbacken då det inte 

längre är någon skolverksamhet på Skolbacken 9 i Ovanåker.       

Ärendet 

När det bedrevs skolverksamhet på Skolbacken 9 i Ovanåker upprättades ett 

förbud mot trafik med fordon på Klockarbacken för att det inte skulle 

generera onödig trafik utanför skolan. Förbudet gällde genomfartstrafik. 

Sedan flera år är det inte längre skolverksamhet på Klockarbacken 9 utan 

numera är det ett företagshotell. För att underlätta trafiken till Skolbacken 

kan genomfartsförbudet på Klockarbacken tas bort. 

Konsekvensbeskrivning hållbarhet 

Om genomfartsförbudet på Klockarbacken tas bort blir det en kortare sträcka 

för att tas sig från Viksjöforsvägen eller väg 301 till verksamheterna på 

Skolbacken vilket genererar mindre utsläpp och påverkan på miljön. 

 

Beslutsunderlag 

Denna tjänsteskrivelse 

Beslutet ska skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

  

 

Beslut skickas till 

GIS-ingenjör Annika Ottenbäck 
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§ 13 Dnr 2016/00172  

Medborgarförslag - Gång och cykelväg mellan Edsbyn och 

Ullungsfors 

Tekniska nämndens beslut 

Ovanåkers kommun uppdrar till Samhällsbyggnadsförvaltningen att framföra 

det stora behovet av en säker gång- och cykelförbindelse för de oskyddade 

trafikanterna mellan Ullungsfors och Edsbyn till Region Gävleborg. 

Ovanåkers kommun begär att ett sådant projekt prioriteras inom 

Länstransportplanen 2014-2025. 

Medborgarförslaget anses därmed besvarat. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit från Lisa Kopparmalms. 

Förslagsställaren önskar en gång- och cykelväg från Edsbyn, fd Norra 

skolan, till Ullungsfors. I förslaget anförs att lv 681 som går från Edsbyn till 

Färila är en hårt trafikerad väg och att det är många oskyddade trafikanter 

som går och cyklar på vägen. På senare år har Erikshjälpen flyttat till lokaler 

utmed vägsträckan och det har inneburit att fler går på vägen. 

 

På senare år har flera medborgarförslag inkommit till kommunen med 

önskemål om förbättrad säkerhet för de oskyddade trafikanterna utmed den 

aktuella vägsträckningen på länsväg 681.  

 

Det är Trafikverket som är väghållare och kommunen kan själv inte besluta 

om åtgärder utmed vägsträckan. Ovanåkers kommun har ändå arbetat 

mycket aktivt med trafiksäkerhetsfrågor i området då kommunens 

uppfattning överensstämmer med förslagsställarna.  

 

2013 beslutade Trafikverket att nedmontera gatubelysningen på en lång 

sträcka utmed lv 681 som också passerar Erikshjälpens lokalisering. 

Kommunen övertog då gatubelysningen för att säkerställa tryggheten för de 

oskyddade trafikanterna. 

Ytterligare har kommunen varit drivande i arbetet med att hitta en lösning 

och finansiering för trafiksäkerhetsproblemen genom Ullungsfors. Det 

arbetet har lett fram till att Trafikverket genomför projektering av en lösning 

som också kommer att upphandlas och byggas under 2017.  
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De åtgärderna berör en sträcka av 1 500 m genom Ullungsfors. 

Finansieringen är beslutad av Region Gävleborg och sker inom 

Länstransportplanen för 2014-2025. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det finns stora skäl att studera 

ytterligare åtgärder för att höja säkerheten för de oskyddade trafikanterna på 

den sträcka som återstår efter det projekt som byggs 2017. Den återstående 

sträckan är knappt två kilometer till Edsbyn. Både ur ett trygghets-, miljö- 

och folkhälsoperspektiv kan en separerad gång- och cykelväg vara väl 

motiverad då goda förutsättningar finns för både arbetspendling och säker 

skolväg. Sträckningen är också en del av den populära rekreationsslingan 

runt Ullungen. 

 

Inom ramen för Region Gävleborgs infrastrukturarbete pågår ett arbete med 

att ta fram en regional cykelstrategi och den ska vara färdigställd under våren 

2017. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunen lyfter den här 

frågan under våren 2017 till regionala övervägningar om prioritering av 

gång- och cykelstråk inom Länstransportplanen. 

 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

En säker gång- och cykelförbindelse mellan Ullungsfors och Edsbyn ökar 

tryggheten för barn- och ungdomar som går och cyklar till skolan och 

Ovanåkers kommun vill prioritera åtgärder som kan bidra till detta.  

 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, Lisa Kopparmalms 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 januari 2017 

 

Beslut skickas till 

Region Gävleborg 

Gatuchef Ulf Stålberg 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
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§ 14 Dnr 2017/00018  

Medborgarförslag om snabbladdare för elbil 

Tekniska nämndens beslut 

Medborgarförslaget kan inte besvaras med anledning av att förslagsställaren 

inte är folkbokförd i kommunen. Tekniska nämnden överlämnar 

konstaterandet till Kommunstyrelsen/fullmäktige.     

Förslag till beslut under sammanträdet 

Elisabeth Eriksson (C) yrkar att det i beslutet ska stå att förslagsställaren inte 

är folkbokförd i kommunen istället för bosatt.    

Beslutsgång 

Tekniska nämnden antar Elisabeth Erikssons yrkande.    

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag om att sätta upp snabbladdare för elbilar i Edsbyn med likström 

av typ chademo på ca 50kW. Idag finns en s.k. semisnabbladdare (benämns 

”destinationsladdare” i medborgarförslaget) på 22kW som kom i drift 

sommaren 2016. Medborgarförslaget är dock inte giltigt då förslaget är 

inlämnat av en person som inte är bosatt i kommunen. 

 

Medborgarförslaget i helhet: ”Edsbyn är ett föredöme med 

destinationsladdare centralt placerade men för elbilstrafikanter på 

genomfartsresa är det sämre. Då behövs en snabbladdare med likström av 

typ chademo på ca 50 kW eller liknande. En centralt placerad snabbladdare 

(~50 kW) skulle bidra till att styra om trafik mot centrum där de kunde ladda 

samtidigt som de åt mat/fikade och handlade. Detta skulle knyta ihop Falun 

med Söderhamn och Ljusdal.” 

I sak är det rätt att snabbladdare på 50 kW likström är bättre för 

genomfartsresa jämfört med den semisnabba laddare som finns idag. Den 

största nackdelen kostnaden, med drygt dubbel så hög effekt och 

laddhastighet blir installationskostnaden ca 4-5 gånger högre. 

Ovanåkers kommun är i grunden mycket positiv till en utbyggnad av 

laddinfrastrukturen i kommunen. Men det är inte kommunens ansvar att sätta 

upp och drifta publika laddstationer. Laddstolpen i Edsbyn gjords möjlig 

tack vare klimatklivet och via ett lokalt samarbete. En snabbladdare kostar 

allt från 200 – 500 kkr. För denna investering kan man få stöd på max 50 % 

av kostnaden från klimatklivet. 

Hur mycket bättre är en snabb laddare? Med 22 kW växelstöm laddar man 

ca 11 mil på en timme och med 50 kW likström laddar man ca 25 mil på en 
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timme. (Hur länge man behöver ladda för att ladda fullt beror på bilens 

batterikapacitet). 

 

 

En tredje aspekt att ta hänsyn till är att Alfta har ett bättre läge för just resor 

Falun – Ljusdal eller Söderhamn. Även när man kommer från Mora hållet 

åker man förbi Alfta. Med den laddstationen som nu finns i Edsbyn och 

Alftas läge är det mer lämpligt att placera nästa laddstation i Alfta om 

kommunen ska investera i ytterligare laddinfrastruktur. 

 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Beslutet har ingen direkt påverkan på barn och unga. Indirekt ger en större 

andel elbilar en renare luft vilket är till gagn för alla mäniskor och 

framförallt för de yngre barn som kan vara känsligare för luftföroreningar. 

Det är också barn och unga som ska leva sina liv om 20-40 år när 

klimatförändringarna börjar märkas av mer tydligt. 

 

Konsekvensbeskrivning jämställdhet 

Beslutet har ingen direkt påverkan på jämställdhet. 

 

Konsekvensbeskrivning hållbarhet 

Beslutet har direkt påverkan på hållbarhet. Svensk el är utan tvivel ett 

miljövänligare bränsle än bensin och diesel. Det gäller både luftkvaliteten 

lokalt och en minskad klimatpåverkan. För att fler ska våga välja elbil måste 

det finnas ett bra nät av laddstationer. 

Man får dock inte glömma att det är viktigare att minska bilåkandet än att 

byta bränsle. 

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-30 

Medborgarförslag om snabbladdare för elbil inlämnat av Anders Hansson. 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelse/fullmäktige 

Anders Hansson: anders@torsang.com 

Fia Johannessen, Planeringsavdelningen 
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Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen/Komunfullmäktige 

Anders Hansson 

Energisamordnare Fia Johannessen 
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§ 15 Dnr 2017/00022  

Delegeringsbeslut 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden gokänner redovisning av delegeringsbeslut. 

- Färdtjänstärenden 160901-161231. 

- Uthyrning av Öjeparken och Södra torget Edsbyn. 

- Ansökan om stöd ur allmänna Arvsfonden till projekt. 

- Beslut om vidaredelegering och tillsättande av tillförordnad 

förvaltningschef. 

- Beslut om arbetsledning för detaljplan särskilt boende Edsbyn.    

 



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(24) 

Sammanträdesdatum 

2017-02-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 16 Dnr 2017/00011  

Meddelanden 

- Kf §§ 109, 115-118.    


