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§ 65 Dnr 2017/00007  

Godkännande av dagordningen 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner dagordningen. 
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§ 66 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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§ 67 Dnr 2016/00118  

Detaljplan för Näskullen - beslut om antagande 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar anta detaljplanen för del av Barnängen, 

Näskullen. 

Paragrafen direktjusteras. 

Bakgrund 

Behovet av boende för dementa är stort och förväntas öka i kommunen i 

framtiden. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för byggande 

av ett nytt särskilt boende för dementa med 48 platser i Edsbyn.  

Två alternativa lokaliseringar har utretts. Slutsatsen blev att Näskullen är 

lämpligaste platsen.  

 

Samråd och granskning 

Planförslaget har varit ute på samråd, med bl a ett allmänt samrådsmöte där 

ett stort antal närboende var närvarande. Inkomna synpunkter på 

planförslaget med kommentarer och förändringar av planförslaget beskrivs i 

samrådsredogörelsen. Därefter har planförslaget varit utställt för granskning. 

Under granskningen har synpunkter framförts som inte föranlett ändringar av 

planförslaget. Synpunkterna beskrivs och kommenteras i 

granskningsutlåtandet. 

Beslutsunderlag 

Handlingar som omfattas av beslut om antagande 

* Plankarta med planbestämmelser 2017-06-16 

* Planbeskrivning 2017-06-16 

* Granskningsutlåtande 2017-06-16 

* Samrådsredogörelse  2017-05-16 

* Fastighetsförteckning 2017-05-24 

 

Beslut skickas till 

Fysisk planerare Bo Sundström 
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§ 68 Dnr 2017/00087  

Ändring av detaljplan för kv Hingsten m fl - beslut om 

antagande 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att anta ändringen av detaljplanen för kvarteret 

Hingsten m fl. 

Paragrafen direktjusteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Planbestämmelserna i kvarteret Hingsten medger endast användning för 

bostadsändamål. När kvarteret byggdes i slutet av 80-talet fanns det trots 

detta en restaurang i bottenvåningen i det aktuella fyravåningshuset. Detta 

bedömdes troligen som ett tillåtet bostadskomplement. Senare användes 

lokalerna som kontor med tillfälligt bygglov. Detta lov har nu gått ut och kan 

inte förlängas mer varför en planändring är nödvändig för den planerade 

kontorsanvändningen. Planändringen sker med begränsat standardförfarande 

vilket innebär att planförslaget kan antas efter samråd när ingen motsatt sig 

planändringen. Samrådet medförde endast redaktionella förändringar av 

planförslaget. 

 

Detaljplanens Syfte 

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att bottenvåningen i 

ett hus i kvarteret Hingsten kan användas som kontor. 

Beslutsunderlag 

Handlingar som omfattas av beslut om samråd 

* Plankarta dat. 2017-06-16 

* Samrådsredogörelse. 2017-06-16 

* Fastighetsförteckning 2017-05-22 

 

Beslutet skickas till 

Fysisk planerare Bo Sundström 
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§ 69 Dnr 2016/00072  

Revidering investeringsplan 2017-2021, fritidsanläggningar 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att hos kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 

begära att investeringen på 1000 tkr kronor i bubbelpool i Alfta simhall 

stryks och att de 1000 tkr istället fördelar sig enligt följande: 

1. 320 tkr för färdigställande av pågående investering i snöläggningssystemet 

vid Gårdtjärnsberget samt 240 tkr för akuta investeringsbehov i 

liftanläggningen vid Gårdtjärnsberget. 

2. 200 tkr för demontering av befintlig bubbelpool samt iordningställande av 

ytan för att möjliggöra sittplatser på platsen där bubbelpoolen idag står. 

3. Resterande 240 tkr avsätts för åtgärderna av vattenskadan i 

duschutrymmena med mera i Alfta simhall. Tekniska nämnden ber att få 

återkomma med ytterligare revidering av investeringsplan 2017-2021 när 

omfattningen av och kostnaden för vattenskadan klarlagts. 

Sammanfattning av ärendet 

Revidering av investeringsplanen för 2017 - 2021 gäller åtgärder i 

kommunens skidanläggning, Gårdtjärnsberget, och Alfta simhall. De 1000 

tkr som finns anslagna för en ny bubbelpool i Alfta simhall föreslås fördelas 

på andra åtgärder. 

Gårdtjärnsberget 

Den pågående investeringen i anläggningen som heter Gårdtjärnsberget, 4 

snökanoner, är inte färdigställd. Ytterligare pengar behövs för att den ska 

kunna färdigställas innan säsongen 2017/2018. 

Upprinnelsen till den investeringen var ett stort behov av att öka kapaciteten 

i snötillverkningen för att säkerställa öppethållande av anläggningen. När 

beslutet togs antogs att inköp av 4 nya effektivare snökanoner var den bästa 

lösningen. 

När projektet startade kom kompetens in i projektet som visade att det 

behövdes mer vatten till snötillverkningen för att kunna nyttja de nya 

snökanonerna fullt ut. Det fanns helt enkelt inte tillräckligt mycket vatten till 

systemet för att kunna förse 4 nya snökanoner med tillräcklig mängd vatten. 

Den del som var begränsning för att uppnå ökad kapacitet var själva 

pumpanläggningen. 

Beslut togs då av kommunen i samråd med Edsbyns IF Alpina att byta delar 

och bygga om styrningen av pumpsystemet och då istället köpa enbart två 

nya snökanoner. De kan då samverka med de befintliga snökanonerna som 

kommunen redan äger. 
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Under projektets genomförande konstaterades att den befintliga kompressorn 

var i mycket dåligt skick och den byttes mot en ny, vilket då innebar en 

kraftig fördyring. Projektet med att effektivisera snötillverkningen innehöll i 

övrigt åtgärder på flera punkter i anläggningen för att hela anläggningen 

skulle bli optimerad. 

De moment som har utförts är: förbättrad elanslutning, ny kompressor, ny 

pump, ny styrning av hela systemet, en mindre renovering av själva 

rörinfrastrukturen i backen. De här åtgärderna kostade närmare 500 tkr, 

vilket är lika med den budget som är anvisad för projektet. 

För att kunna använda den förbättrade kapaciteten och få effekt av 

investeringarna måste två nya högeffektiva snökanoner köpas in innan 

säsongen 2017/2018 till en kostnad av 320 tkr. 

 

Anläggningens olika delar som till exempel liftarna besiktas varje år. Vid 

senaste besiktningen dömdes vajern till den stora liften ut. Den måste 

ersättas innan den får tas i drift. Kostnad 110 tkr. 

Ytterligare fanns brister på den lilla liften. Dessa behöver också åtgärdas 

innan säsongen 2017/2018. Kostnad 50 tkr. 

Det finns även brister på en intern elkabel i systemet som orsakar skador på 

utrustning. Elkabeln behöver bytas ut. Kostnad 80 tkr. 

Sammantaget behövs alltså 240 tkr för åtgärder i liftsystemet innan det kan 

tas i drift. 

 

 

Alfta simhall 

Bubbelpoolen i Alfta simhall är en bubbelpool som är avsedd för 

hemmabruk, inte för bruk i offentlig miljö med kontinuerlig drift. Den är nu 

också föråldrad och det går inte att hitta reservdelar till den längre. 

Kloreringen till bubbelpoolen sköts manuellt och det har nu påtalats som ett 

arbetsmiljöproblem att hantera dessa vätskor manuellt. På grund av detta kan 

inte vattenkvaliten i bubbelpoolen säkerställas. Av den anledningen gjordes 

ett äskande om 1000 tkr till en ny bubbelpool och äskandet beviljades. 

 

Vid fortsatta utredningar om inköp och montering av en ny bubbelpool 

visade det sig att den summan inte skulle räcka utan en kostnad om 1500 tkr 

behövs till en ny bubbelpool och arbeten runt den. 
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Samtidigt upptäcktes stora fuktskador i duschutrymmena i Alfta simhall. 

Utredning av skadornas omfattning pågår och de sträcker sig förmodligen 

utanför duschutrymmena. Kommunens försäkringsbolag är inkopplat. Vi ser 

det som en omöjlighet att få till logistiken i utrymmena för att både åtgärda 

fuktskadorna av duschrummen och ett nybygge av bubbelpool ska kunna ske 

samtidigt. 

Förvaltningens förslag är därför att demontera befintlig bubbelpool och 

återställa platsen där den står och göra sittplatser där. Det går då att i 

framtiden installera en ny bubbelpool. På platsen där bubbelpoolen står 

kommer det att görs i ordning sittplatser så att det går att ordna barnkalas 

under simhallens ordinarie öppettider. Detta har inte gått tidigare utan då har 

simhallen fått bokas utanför ordinarie öppettider. 

 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Edsbybacken är en viktig ”ungdomsgård” i kommunen där många tillbringar 

en aktiv fritid under vinterhalvåret. Det är viktigt att investeringarna 

genomförs för att säkerställa att anläggningen kan ha öppet kommande 

säsong. 

Bubbelpoolen är använd av hela familjer men främst av vuxna. Ett 

iordningställande av platsen med sittplatser för barnkalas gynnar barn och 

unga.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 juni 2017 

Besiktningsprotokoll från Gårdtjärnsberget 2016-11-24 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-09-26, § 67, Antagande av 

investeringsplan 2017-2021 

 

 

 

Beslutet skickas till 
Enhetschef fritidsanläggningar 

Gatuchefen 

Kommunstyrelsen. 

Edsbyns IF Alpina 
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§ 70 Dnr 2017/00101  

Information om ökade egenavgifter för färdtjänst 

Gatuchef Ulf Stålberg informerade. 

 

Tekniska nämnden tackar för informationen. 
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§ 71 Dnr 2017/00103  

Information om grundvattennivåer 

Tekniska nämndens beslut 

Planeringschef Johan Olanders informerade. 

 

Tekniska nämnden tackar för informationen. 
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§ 72 Dnr 2017/00022  

Delegeringsbeslut 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner redovisning av delegeringsbeslut. 

 

- Aktuella enkäter lotteriinspektionen. 

- Lotteritillstånd. 

- Beslut om vidaredelegering och tillsättande av tillförordnad 

förvaltningschef. 

- Yttrande enligt ordningslagen. 

- Uthyrning av torgplats.   
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§ 73 Dnr 2017/00011  

Meddelanden 

- Protokoll Kf §§ 44 och 99.    

 


