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§ 112 Dnr 2016/00007  

Godkännande av dagordningen 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner dagordningen. 
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§ 113 Dnr 2016/00006  

Allmänhetens frågestund 

Tekniska nämndens sammanträden är öppna för allmänheten helt eller 

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

frågestund”.  
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§ 114 Dnr 2016/00001  

Rapporter 

- Kulturrum/bibliotek – Överlämnat till verksamheten. Några små 

punkter återstår av byggnationen. 

- Södra skolan – vi siktar på slutbesiktning i början av februari 2017. 

- 8 och 9 november deltog samhällsbyggnadschefen och nämndens 

ordförande i medborgarmöten om kommunens kommande ekonomi 

och investeringsplan 2017-2021.  
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§ 115 Dnr 2016/00033  

Medborgarförslag om möjlighet till frukostbad på 

Celsiushallen 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget eftersom 

nämnden inte styr över öppettiderna och utbudet i cafeterian. 

2. Medborgarförslaget är därmed besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 

Tekniska nämnden återemitterade ärendet angående frukostbad på 

Celsiushallen 2016-08-24, § 83. En enkät har nu genomförts av Riggans 

Café och den visar på att fredagar är den dag gästerna skulle vilja ha 

möjlighet till att kunna köpa frukost. Riggans Café säger själva att de skulle 

kunna tänka sig att prova detta under slutet av 2016. 

Tekniska nämnden styr dock inte över öppettider eller utbud i cafeterian och 

därför ska medborgarförslaget avslås. Tekniska nämnden ser positivt på att 

Riggans Café provar frukostbad på fredagar i Edsbyn. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-08 

Tekniska nämndens beslut 2016-08-24, § 83 

Medborgarförslag om frukostmöjlighet vid morgonsimning inlämnat av 

Barbro Eklund 

 

Beslut skickas till 

Barbro Eklund 

Gatuavdelningen 
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§ 116 Dnr 2015/00130  

Begäran om förändrad hyressättning mm, från Edsbyn 

Bandy AB 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att bordlägga ärendet för vidare diskussion i 

partigrupperna till nästa tekniska nämnd 2016-12-14. 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Fritidsavdelningens förslag till beslut: 

Alt. 1 Oförändrat – ingen ökning av bidraget. 

Alt. 2 Öka bidraget med 510 000 kr. 

Alt. 3 Kommunal drift med oförändrad budget (2 055 000 kr) – anpassning. 

Alt. 4 Kommunal drift med en ökad budgetram på minst 1 150 000 kr. 

(I bilagan finns den ekonomiska redovisningen för de fyra alternativen.) 

Ingen hänsyn har tagits till det tomträttsavtal som finns mellan Arenabolaget 

och Ovanåkers kommun, i alternativen 1-4. Här har fokuserats på rena 

driftskostnader utan några juridiska aspekter. 

Alt. 5 Tomrättsavtalets juridiska innebörd förverkligas, övriga avtal sägs 

upp.  

Sammanfattning av ärendet 

Uppdrag har lämnats till fritidsavdelningen att: 

1. Gå igenom underlagen och relevans på de av EIF bandy/Edsbyn 

Bandy AB inskickade skrivelserna. 

2. Ta fram en egen beräkning på vad kommunal drift skulle innebära. 

3. Konsekvenser för bandyakademin, sommarbandyskolan, 

bandygymnasiet, läger- och cuper samt A-lagsverksamheten? 

4. Se över avtalskonstruktionerna. 

Undertecknad har träffat representanter från EIF Bandy och Edsbyn Bandy 

AB, Stefan Karlson och Thomas Zetterqvist, (som sitter på båda stolarna). 

Det är EIF Bandy som äger Edsbyn Bandy AB. Vi har diskuterat hur det 

fortsatta samarbetet kring bandyanläggningen på Ön ska kunna se ut, 

undertecknad har tagit del av ekonomi, uthyrningstimmar samt 

personalkostnader. 

Undertecknad har varit i kontakt med Rättvik och Örebro för att eventuellt 

hitta några jämförelsetal. Olika driftformer gör det omöjligt till jämförelse.   
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Avtalstiden i ”Avtal om skötsel och administration av kortidsuthyrning”  

samt ”Avtal om hyra, lokal” är 20 år och kan sägas upp tidigast 1 juli 2029 

för att ändra driftsform från och med 1 januari 2030.  

Detta innebär att det endast är alternativ 1 eller 2 som kan beslutas om utan 

ytterligare förhandlingar. Övriga alternativ (3-5) kan bli verklighet tidigast år 

2030, om inte Edsbyns Bandy AB och Ovanåkers kommun i samförstånd 

bestämmer sig för att avsluta sina ingångna avtal. 

 

Alt. 1 Oförändrat – ingen ökning av bidraget.  Edsbyn Bandy AB får försöka 

hitta egna finansieringsvägar fram till avtalsutgången.  

 

Alt. 2 Öka bidraget med 510 000 kr, Ekonomi runt arenan i balans och fokus 

kan läggas på effektiviseringar och utveckling. 

Alt. 3 Kommunal drift med oförändad budget (2 055 000kr) 

Säsongsanpassning istiden utifrån nuvarande budget.  

Alt. 4 Kommunal drift med en ökad budgetram på minst 1 150 000 kr. Kan 

bli verklighet först 1 januari 2030. Uppräkning av budgetramen måste göras. 

Alt. 5 Tomrättsavtalets juridiska innebörd förverkligas från och med 1 

januari 2030, övriga avtal sägs upp den 1 juli 2029. 

 

Idag ansvarar kommunen för drift och underhållskostnader som gör att isytan 

är tillgänglig för barn- och ungdomsverksamheten under perioden 24 sept. - 

15 mars, bandysäsong, samt två veckor för att göra och avsluta isen. Edsbyn 

Bandy AB svarar för driftkostnaderna under övrig del av året.  

Kommunens ersättning till Edsbyn Bandy AB för driften av isanläggningen 

bygger på ambitionen att uppnå en besparing genom att få vissa sysslor 

utförda med ideellt arbete. 

 

Kommunen ansvarar för reinvestering av de investeringar kommunen utfört i 

isanläggning inkl. byggnad för kompressorer mm samt ismaskingarage och 

omklädningsrum. Till isanläggningen hör ismaskiner, som idag leasas av 

Edsbyn Bandy AB, en kostnad som ryms inom anvisade medel. 

 

Minst tre gånger per år kallar kommunen representanter från Bandyn och 

Arenabolaget till träff omkring anläggningsfrågor. 

Kommunen, Edsbyn Arena AB och Edsbyn Bandy AB hittar en form för 

kontinuerliga gemensamma ansträngningar för kostnadsbesparing och 

fortsatt utveckling av arenaområdet. 

 

Edsbyn Bandy AB vill att den kostnadsnivå som ligger till grund för 

driftersättning justeras till 2,6 Mkr per år för en treårsperiod, uppräkning 

sker årligen enligt kommunens kostnadsuppräkning.  
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Man vill att kommunens ambitioner samt principer för finansiering av 

extraordinära underhållsåtgärder måste tas fram samt ansvaret för att bära 

kostnaderna för ismaskinerna. Två nya maskiner innebär en merkostnad på 

ca 130 000 kr. 

  

Uppdragets del kring avtalskonstruktion är inte behandlat. 

 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Bandyakademin är ett sammarbetsprojekt mellan Edsbyns IF Bandy och 

Voxnadalens gymnasium, initierat av skolan.  

Den gemensamma målsättning är att alla ungdomar som vill spela bandy ska 

ges möjlighet till det, och att 90 % av A-laget ska rekryteras lokalt, där även 

bandygymnasiet inräknas.  

Genom Bandyakademin, sommarbandyskolan, lägerverksamhet och A-

lagsverksamheten vill föreningen fortsätta ”odla” i Edsbyn, både kunskap 

om och intresse för bandy. Svårt att säga hur påverkan kan bli, förmodligen 

en kostnadsfråga för ovan nämnda verksamheter. 

 .  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2016-11-22 

Edsbyns Bandy AB – begäran om förändrad hyressättning, daterad  

2016-10-15  

Dokument som redovisar driftkostnader av bandyanläggningen Ön 

 

Beslut skickas till 

Edsbyn IF Bandy 

Edsbyn Bandy AB 

Edsbyn Arena AB 

Fritidsavdelningen 
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§ 117 Dnr 2015/00105  

Medborgarförslag om badplats vid Lillbodammen 

Tekniska nämndens beslut 

Föreslaget om att iordningställa en badplats vid Lillbodammen avslås. 

Medborgarförslaget anses därmed besvarad. 

Tekniska nämnden lämnar över beslutet till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslaget går ut på att iordningställa en badplats i Edsbyn, vid 

Lillbodammen. Undertecknad har pratat, i telefon med Edsbyns 

Elverk samt markägare. De vill inte ha en offentlig badplats vid  

dammen. Elverket kan behöva släppa på vatten om problem uppstår på 

stationen vilket innebär att vattenflödet ökar rejält. Markägaren använder 

närliggande åkermarken för djurhållning.  

Möjligheten till parkering är dessutom begränsat. 

Kommunen har för drygt 20 år avvecklat sitt ansvarstagande omkring 

badplatser – ett sparkrav. För de 10- tal badplatser som fortfarande  

finns i kommunen har närliggande föreningar tagit över ansvaret för.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslaget omkring en badplats i Edsbyn från Vanja Wiklund  

Telefonkontakt med Jan-Ove Halstensson, Edsbyns Elverk 

Telefonkontakt med Tore Lindberg, markägare 

Fritidsavdelningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-11-08 

 

Beslut skickas till 

Vanja Viklund 

Kommunstyrelsen 

Fritidsavdelningen 

Edsbyns Elverk 

Tore Lindberg 
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§ 118 Dnr 2016/00152  

Sammanträdesdagar 2017 

Tekniska nämndens beslut 

Månad Beredning   Tn sammanträde Prioritet 

                      måndag          onsdag 

                      kl 08:00          kl 09:00 

Februari 6 februari   15 februari  Bokslut 

Mars 6 mars   15 mars  Detaljbudget 2017 

                                                                                       Budgetplanering 

                                                                                       2018-2020 

                                                                                       Investeringsplanering 

                                                                                       5-årig 

April 3 april   12 april   

Maj 15 maj   24 maj  Tertialbokslut 

Juni 12 juni   21 juni 

Augusti 14 augusti   23 augusti  Budget 2018-2020 

September 18 september   27 september Delårsbokslut 

Oktober 9 oktober   18 oktober 

November 13 november   22 november 

December 4 december   14 december ”Obs torsdag”  

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden ska fastställa sina sammanträdesdagar för 2017.  Handlingar till 

nämnden ska vara sekreterare tillhanda senast torsdag innan beredning. 

Beslutsunderlag 

Denna tjänsteskrivelse 2016-10-25 
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§ 119 Dnr 2016/00080  

Hantering av skillnad mellan äskanden och ramtillskott 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktiges 

beslut 2016-11-21 för ”Budget och verksamhetsplan 2017-2019” blir samma 

som kommunstyrelsens beslut 2016-11-01, § 150, i det som rör Tekniska 

nämnden, att skillnaden om 427 tkr mellan Tekniska nämndens äskande och 

tilldelat ramtillskott ska hanteras på följande sätt i detaljbudgeten för 2017: 

Budgetpost Hantering Effekt Återstår 

Kommunjägare Budgetposten stryks 25 tkr 402 tkr 

Sjöfart skyltning Budgetposten stryks 130 tkr 272 tkr 

Södra skolan Internhyran för övriga fastigheter höjs 70 tkr 202 tkr 

Energirådgivning 50 tkr av energirådgivarens lön förs på 

biosfärprojektet 

50 tkr 152 tkr 

Riskhanteringsplan för 

översvämning av 

Voxnan 

Budgetposten minskas från 200 tkr till 100 tkr. 

Åtgärderna tar något längre tid samt rekvirering av 

externa medel sker i större utsträckning. 

100 tkr 52 tkr 

Underhåll kommunala 

broar 

Budgetposten minskas från 300 tkr till 292 tkr. 

Underhållet prioriteras utifrån gjord broutredning. 

8 tkr 44 tkr 

Fritidsledarlöner Budgetposten minskas från 194 tkr till 150 tkr. 

Prioritering sker inom fritidsgårdsverksamheten. 

44 tkr 0 tkr 

    

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens förslag 2016-11-01, § 150, till kommunfullmäktige 

2016-11-21 om ramtillskott för 2017 för Tekniska nämnden är 500 tkr utöver 

av kommunfullmäktige 2016-05-02, § 23, tilldelad ram till tekniska 

nämnden. De poster som hanteras i förslaget utifrån tekniska nämndens 

beslut 2016-08-24 uppgår till 927 tkr. Skillnaden mellan ramtillskottet om 

500 tkr och tekniska nämndens äskande är 427 tkr. 

De poster som hanteras i förslaget till kommunfullmäktige är: 

Politikerarvoden 78 tkr 

Energirådgivning 180 tkr 

Gårdtjärnsberget 250 tkr 

Fritidsledarlöner 194 tkr 

Kommunjägare 25 tkr 

Södra skolan  70 tkr 

Sjöfart skyltning 130 tkr 

Summa  927 tkr 
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Förslaget till kommunfullmäktige innehåller också en skrivning om att 

prioritering också får ske inom den totalram som beslutades av 

kommunfullmäktige 2016-05-02, § 23. Samhällsbyggnadsförvaltningen 

föreslår följande hantering av skillnaden om 427 tkr i detaljbudgeten för 

2017: 

Budgetpost Hantering Effekt Återstår 

Kommunjägare Budgetposten stryks 25 tkr 402 tkr 

Sjöfart skyltning Budgetposten stryks 130 tkr 272 tkr 

Södra skolan Internhyran för övriga fastigheter höjs 70 tkr 202 tkr 

Energirådgivning 50 tkr av energirådgivarens lön förs på 

biosfärprojektet 

50 tkr 152 tkr 

Riskhanteringsplan för 

översvämning av 

Voxnan 

Budgetposten minskas från 200 tkr till 100 tkr. 

Åtgärderna tar något längre tid samt rekvirering av 

externa medel sker i större utsträckning. 

100 tkr 52 tkr 

Underhåll kommunala 

broar 

Budgetposten minskas från 300 tkr till 292 tkr. 

Underhållet prioriteras utifrån gjord broutredning. 

8 tkr 44 tkr 

Fritidsledarlöner Budgetposten minskas från 194 tkr till 150 tkr. 

Prioritering sker inom fritidsgårdsverksamheten. 

44 tkr 0 tkr 

 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Inga konsekvenser. 

Konsekvensbeskrivning jämställdhet 

Inga konsekvenser. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-08 

Tekniska nämndens beslut 2016-03-02, § 29, ”Tekniska nämndens budget 

2017 – Kostnadsökningar och äskanden” 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-05-02, § 23, ”Budget och 

verksamhetsplan 2017-2019 – Planeringsförutsättningar” 

Tekniska nämndens beslut 2016-08-24, § 81, ”Tekniska nämndens budget 

2017 – Kostnadsökningar och äskanden” 

Kommunstyrelsens beslut 2016-11-01, § 150, ”Budget och verksamhetsplan 

2017-2019” 
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Beslut skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 

Ekonomiavdelningen 
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§ 120 Dnr 2016/00003  

Delegeringsbeslut 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner nedan redovisade delegeringsbeslut. 

 

-  Beslut om lotteritillstånd. 

-  Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter. 

-  Avtal om kostnad för el till gatubelysning. 

-  Beslut om vidaredelegering och tillsättande av tillförordnad  

förvaltningschef. 

 



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(16) 

Sammanträdesdatum 

2016-11-23 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 121 Dnr 2016/00002  

Meddelanden 

Sammanträdesprotokoll Ks au §§ 117, 127, Ks §§ 140-141. 

 


