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Tekniska nämnden 

 

 Plats och tid Sammanträdesrum A, kl. 09:00 – 11:45 

Beslutande Ledamöter 

Lena Woxberg (S), 1:e vice ordförande 

Ingemar Ehn (L) 

Elisabeth Eriksson (C) 

David Parhans (C) 

 Ersättare 

 

Övriga närvarande Samhällsbyggnadschef Johan Ljung 

Planarkitekt Kevin Engberg 

Gatuchef Ulf Stålberg 

Fritidschef Eva Holm 

Ekonom Jenny Eriksson 

Sekreterare Eva-Lena Zetterdahl 

 
Justerare  

Justeringens plats och tid Kommunkontoret den 19 december kl 09:00 

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 122-132 

 Eva-Lena  Zetterdahl  

 Vice ordförande 

  

 Lena Woxberg  

 Justerare 

  

 Elisabeth Eriksson  
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 2016-12-14 

Datum då anslaget sätts upp 2016-12-20 Datum då anslaget tas ned 2017-01-12 

Förvaringsplats för protokollet Arkivskåp tjänsterum 
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 Eva-Lena  Zetterdahl  
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Tekniska nämnden 

 

§ 122 Dnr 2016/00007  

Godkännande av dagordningen 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner dagordningen.    
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Tekniska nämnden 

 

§ 123 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”.  

Inga frågor finns.    
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Tekniska nämnden 

 

§ 124 Dnr 2016/00001  

Rapporter 

Tekniska nämndens beslut 

- Vi är överens med AEFAB om ersättning för förvaltningsuppdraget 

för 2017. 

- 24 november var samhällsbyggnadschefen, fastighetsstrategen och 

tekniska nämndens ordförande med personal från socialförvaltningen 

på studiebesök på nybyggnad av särskilt boende i Mora. 

- Annons för fastighetsingenjör ute. Sista ansökningsdag 9 januari 

2017. 

- Vi har haft en workshop om anpassningsuppdraget (Kf:s beslut  

2016-11-21, § 83, punkt 5 åtgärdsplan. 

- 8 december var samhällsbyggnadschefen, fritidschefen och tekniska 

nämndens ordförande på informationsmöte som anordnades av 

Gävleborgs idrottsförbund och SISU. 

- 13 december deltog Elisabeth Eriksson (C) i styrgruppsmöte för 

Biosfär Voxnadalen. Inlämnande av ansökan om att bli 

biosfärområde skjuts upp från februari 2017 till februari 2018.   
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Tekniska nämnden 

 

§ 125 Dnr 2015/00078  

Information om parkeringsutredning i centrala Edsbyn 

 Planarkitekt Kevin Engberg informerade.  

Tekniska nämnden tackar för informationen.  
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Tekniska nämnden 

 

§ 126 Dnr 2016/00170  

Information om gatuavdelningens projekt 

 Gatuchef Ulf Stålberg informerade. 

Tekniska nämnden tackar för informationen.   
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Tekniska nämnden 

 

§ 127 Dnr 2015/00139  

Återlämnande av delegation gällande arbetsmiljöansvar för 

fastighetsstrategen 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att arbetsmiljöansvar för fastighetsstrategen ska 

utföras av samhällsbyggnadschefen från och med idag. 

Sammanfattning av ärendet 

2015-11-23 återlämnande samhällsbyggnadschefen arbetsmiljöansvaret för 

fastighetsstrategen till tekniska nämnden utifrån den arbetstmiljösituation 

som då rådde för fastighetsstrategen. De beslut som fattats om 

investeringsplanering 2017-2021 och inrättandet av en tjänst som 

fastighetsingenjör har gjort att samhällsbyggnadschefen har möjlighet att 

påverka fastighetsstrategens arbetsmiljö på ett sätt som inte var möjligt 

2015-11-23. Samhällsbyggnadschefen borde därför återfå 

arbetsmiljöansvaret för fastighetsstrategen. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-23 

Samhällsbyggnadschefens meddelande om återlämnande av 

arbetsmiljödelegation 2015-11-23 

 

Beslut skickas till 

Samhällsbyggnadschef Johan Ljung 

Fastighetsstrateg David Persson 

Samverkansgruppen för tekniska nämnden 

Kommunchefen 
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Tekniska nämnden 

 

§ 128 Dnr 2016/00165  

Internkontroll 2017 - tekniska nämnden 

Tekniska nämndens beslut 

 Tekniska nämnden beslutar anta Internkontrollplan 2017 för Tekniska 

nämnden.  

Sammanfattning av ärendet 

Tekniska nämnden har att besluta om internkontrollplan för 2017. 

Ärendet 

Varje nämnd och styrelse inom Ovanåkers kommun ska för 2017 ha en 

internkontrollplan. Den interna kontrollen syftar till att säkerställa att 

styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, det 

vill säga att de med en rimlig grad av säkerhet ska säkerställa att följande 

övergripande mål uppfylls: 

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, anvisningar 

med mera 

Innehållet internkontrollplanen har dels utarbetats inom 

samhällsbyggnadsförvaltningen och dels är det punkter som kommer från 

den övergripande internkontrollplanen men som har bedömts beröra tekniska 

nämnden. Riskerna har inventerats och sen åsatts ett värde för sannolikhet 

och konsekvens. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-12-01 

Internkontrollplan 2017 för Tekniska nämnden 

Beslutet ska skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Tekniska nämnden 

 

§ 129 Dnr 2016/00166  

Ekonomisk hjälp Edsbyn IF/FF - deltagaravgifter   

 

Tekniska nämndens beslut 

Edsbyns IF/FF begäran om ekonomisk ersättning lämnas utan bifall. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Edsbyns IF/FF har i skrivelse önskat hjälp med uteblivna 

intäkter/deltagaravgifter, totalt 11 500 kr, enligt bifogad deltagarförteckning.  

 

Ärendet 

Under 2014 träffade fritidsavdelningen ett antal föreningar som uttryckte en 

oro över att inte ”räcka till”. Man påtalade följande problematik: 

 Föreningsregler - tolkbehov (passa tider, duscha, medlemsavgifter…) 

 Föräldramedverkan (transporter, försäljningsuppdrag…) 

 Skulle vilja söka externa medel för integrationsprojekt men saknar 

egna medel  

 Inköp av utrustning, (gäller även kommunala verksamheter). 

 

Fritidsavdelningen begärde del av G 706 kontot och har sedan 2016 beviljats 

att disponera 60 000 kr till ovanstående. 

Att betala deltagaravgifter ligger utanför dom områden som pengarna 

begärdes till. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2016-11-10 

Brev från Edsbyns IF/FF 

 

Beslutet ska skickas till 

Edsbyns IF/FF 

Fritidsavdelningen 
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§ 130 Dnr 2015/00130  

Begäran om förändrad hyressättning mm, från Edsbyn 

Bandy AB 

 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att begära hos 

kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 510 000 kr för att öka 

bidraget till Edsbyn Bandy AB enligt Alt. 2. 

2. Ett ökat samarbete krävs med gemensam ekonomisk uppföljning 

minst tre gånger per år, mellan bolaget och kommunen.  

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Fritidsförvaltningens förslag: 

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 Tomträttsavtalets 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. 
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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.   

 

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 Tomträttsavtalets 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. 
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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.  

     

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 2016-11-22. 

Edsbyn Bandy AB – Begäran om förändrad hyressättning, daterad  

2016-10-15. 

Dokument som redovisar driftkostnader av bandyanläggningen Ön. 
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Beslutet ska skickas till 

Edsbyn IF Bandy 

Edsbyn Bandy AB 

Edsbyn Arena AB 

Fritidsavdelningen 
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§ 131 Dnr 2016/00003  

Delegeringsbeslut 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner redovisning av delegeringsbeslut.  

- Begagnande av offentlig plats. 

- Beslut om organisation inom tekniska nämndens verksamhet.   
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§ 132 Dnr 2016/00002  

Meddelanden 

- Kf protokoll §§ 83, 89-90, 93-94, 98. Ks protokoll §§ 175-176.    

 


