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§ 62 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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§ 63 Dnr 2016/00007  

Godkännande av dagordningen 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner dagordningen.  
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§ 64 Dnr 2016/00072  

Investeringsplanering 2017-2021 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till 

Investeringsplan 2017-2021 och skickar den vidare till 

kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. 

Paragrafen är direktjusterad.  

Sammanfattning av ärendet 

Tekniska nämnden ska redovisa sin investeringsplan till kommunfullmäktige 

den 26 september. Samhällsbyggnadsförvaltningen har analyserat behovet av 

investeringar under perioden 2017-2021 och lämnar bifogat förslag. 

Förslaget är reviderat vad gäller Alftaskolan och Celsiusskolan efter barn- 

och utbildningsnämndens beslut 2016-05-25.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-02, 

rev 2016-06-01. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-05-25, § 42. 

Förslag till ”Investeringsplan tekniska nämnden 2017-2021”. 

Ekonomiavdelningens anvisningar, e-post 2016-02-19.  

 

Beslut skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 

 



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(17) 

Sammanträdesdatum 

2016-06-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 65 Dnr 2016/00001  

Rapporter 

- Rapport om ny organisation inom tekniska nämndens 

verksamhetsområde beslutad 2016-06-08 och som träder i kraft 

2016-08-15. 

- Rapport om diskussionen med WSP om projekteringskostnader 

för Kulturrum och Södra skolan pågår fortfarande. Vi är överens 

om kostnaderna för att ta fram färdig bygghandling för Kulturrum 

men det återstår att komma överens om det som vi anser är brister 

i handlingarna för Kulturrum och Södra skolan samt kostnaderna 

att ta fram färdig bygghandling för Södra skolan. 

- Rapport om ytterligare information om partnering i byggprojekt 

av Hans Elis Johansson. Han fungerar som partneringledare i 

byggprojekt. 

- Rapport om att vi har inlett framtagande av ett 

exploateringsreglemente ihop med ekonomiavdelningen. 

- Rapport om att för fastighetsinvesteringar är vi överens om att 

ansvaret kommer ligga kvar på tekniska nämnden med hänsyn 

tagen till kommande investeringsvolym kommer vi att behöva 

mer hjälp av både AEFAB och inköpt byggledning framöver. 

- Rapport om arbetet med Vision Öje (Detaljplan för centrala 

Edsbyn) arbetet har gått vidare och vi är överens med 

fastighetsägarna till Södra Edsbyn 12:21 om att värdera 

fastigheten 

- Rapport om gatuavdelningens projekt under året.  
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§ 66 Dnr 2016/00086  

Ammoniakläckage Alfta ishall 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden begär 100 000 kronor från Kommunstyrelsen till 

reparation av ventiler och kondensatorer på Alfta Ishall. 

    

Sammanfattning av ärendet 

För att säkerställa anläggningens skick finns ett serviceavtal med Huurre AB 

som innebär att de årligen görs en kontroll av kylanläggningen och dess 

funktioner. Resultatet visar att svetsskarvar och ventiler är undermåliga och 

kan leda till ammoniakläckage. Detta måste åtgärdas omedelbart för att 

kunna driftsätta anläggningen i september. 

Ärendet 

Alfta Ishall byggdes 1973 och har samma rör, ventiler och kondensatorer 

från byggåret. Under åren 1998 – 2014 var det föreningsdrift på 

anläggningen men från 2015 har kommunen driftsansvaret. 

I augusti 2015 gjordes ett kompressorbyte som höjde driftsäkerheten och 

Ovanåkers kommun tecknade samtidigt ett avtal med Huurre AB för att 

säkerställa kylanläggningens prestanda. 

I samband med årets servicekontroll av kylanläggningen på Alfta Ishall 

upptäcktes en del brister. Man kunde konstatera att svetsskarvarna är rostiga, 

ventilerna för ammoniak har tappat sin täthet. Detta innebär att vi kommer 

att kunna få ett ammoniakläckage vid uppstart inför hösten. Kostnaden för 

att kunna åtgärda detta är 100 000 kr. Inom den budget som finns för 

Forsparken saknas det utrymme för en reparation av denna storlek. 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Alfta Ishall är för många barn och ungdomar en viktig fritidsanläggning 

under perioden september – april. Även skolorna i Alfta-området utnyttjar 

anläggningen regelbundet. Alfta GIF Ishockeyförenings ungdomsverksamhet 

kommer att bli lidande om den inte skulle finnas kvar.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-05-31 
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Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 67 Dnr 2016/00057  

Uppsägning av driftsavtal Gårdtjärnsberget 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att teckna ett nytt driftsavtal med Edsbyns IF 

Alpina för drift av Edsbybacken. Det nya driftsavtalet innebär en ökning av 

ersättningen med 250 000 kr per år samt att tekniska nämnden begär 

investering i snökanonanläggningen från 2017 och framåt. 

Den utökade ersättningen med 250 000 kr begärs som äskande hos 

Kommunfullmäktige i driftbudgeten för 2017 och framåt. 

Tekniska nämndens ordförande undertecknar det nya driftsavtalet med 

Edsbyns IF Alpina under juni månad 2016.  

Förslag till beslut under sammanträdet 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 

Ingemar Ehn (L) förslag: Tekniska nämnden beslutar att teckna ett nytt 

driftsavtal med Edsbyns IF Alpina för drift av Edsbybacken. Det nya 

driftsavtalet innebär en ökning av ersättningen med 250 000 kr per år samt 

att tekniska nämnden begär investering i snökanonanläggningen från 2017 

och framåt. 

Den utökade ersättningen med 250 000 kr begärs som äskande hos 

Kommunfullmäktige i driftbudgeten för 2017 och framåt. 

Tekniska nämndens ordförande undertecknar det nya driftsavtalet med 

Edsbyns IF Alpina under juni månad 2016.  

Beslutsgång 

Tekniska nämnden antar Ingemar Ehn (L) förslag till belut.  

    

Sammanfattning av ärendet 

Edsbyns IF Alpina har sagt upp avtalet för driften av Gårdstjärnsberget. 

Anledningen är att man inte klarar av driften ekonomiskt eftersom de senaste 

säsongerna inneburit minskade liftkortsintäkter och ökade kostnader för 

underhåll av maskiner. Som en konsekvens av de ökade kostnaderna och 

minskade intäkterna har föreningen de två senaste säsongerna arbetat aktivt 

med att sänka sina kostnader. Den stora förändringen är en markant 

neddragning av lönekostnaderna som i sig inneburit en större andel ideell 

arbetsinsats. Föreningen konstaterar efter de två säsongerna att det inte är 

långsiktigt hållbart.        
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Ärendet 

Edsbyns IF Alpina har drivit slalombacken i Gårdstjärnsberget sedan 1999. 

Driftsavtalet innefattar slalombacken med tillhörande anläggningsdelar, 

Lillbogården och campingen. Under de senaste säsongerna har man fått 

minskade liftkortsintäkter och ökade kostnader för underhåll av maskiner 

som innebär att föreningens styrelse har varit tvungna att minska 

kostnaderna för övrig drift och lönekostnader. 

Den tidigare backchefen sade upp sig under våren 2014. Man har under de 

två senaste säsongerna varit tvungna att byta backchef varje år, mycket på 

grund av att det är svårt att få en sådan person att acceptera en 

korttidsanställning över vinterhalvåret. På grund av detta har den ideella 

arbetsinsatsen ökat till en nivå som föreningen i dagsläget har svårt att klara 

av. 

En stor skillnad mellan Edsbybacken och övriga fritidsanläggningar med 

föreningsdrift är att den här anläggningen till 80% används av 

kommuninvånarna och övriga 20% för föreningens verksamhet. För övriga 

anläggningar är förhållandet det motsatta.  

Föreningen har för avsikt att driva slalombacken vidare men vill 

omförhandla avtalet. De har även beviljats frånträde den 30 september, innan 

den nya säsongen tar sin början. 

Fritidsavdelningen har under maj månad haft möten med Edsbyns IF Alpina 

för att analysera de problem som finns och med en ambition att hitta 

lösningar för att föreningen ska kunna fortsätta driva Edsbybacken.  

Det är två områden som identifierats som behöver klaras ut för att säkerställa 

en långsiktigt hållbar lösning för Edsbyns IF Alpina; 

1. Säkerställa en årsanställning för en backchef: 

En backchefs roll och funktion är att vara ansvarig för alla ingående 

fastigheter och maskiner på anläggningen, vara arbetsledare för anställd och 

ideell personal och vara länken mellan anläggning och styrelse. 

Det krävs alltså både teknisk kompetens och arbetsledarkompetens i samma 

uppdrag. Med den befintliga avtalsersättningen kan föreningen anställa en 

backchef på sju månader. Det har nu visat sig att det är mycket svårt att 

anställa någon med den förutsättningen. Föreningen begär därför en utökning 

av driftsbidraget för att kunna anställa en backchef i 12 månader. 

 

 

 



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(17) 

Sammanträdesdatum 

2016-06-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Med en årsanställning kan underhåll av maskiner och fastigheter säkerställas 

på ett bättre sätt. Fritidsavdelningen ser behov av komplettering på de övriga 

anläggningarna under sommarhalvåret och Edsbyns IF Alpina är positiv till 

att backchefen lånas ut till de övriga anläggningarna vid behov och när det är 

möjligt. Detta ska planeras i god tid genom att Fritidsavdelningen för en 

dialog med övriga föreningar och meddelar behov senast första veckan i maj 

varje år. 

Att anställa en backchef med en 12-månaders anställning kostar 250 000 kr 

mer. 

Tekniska nämnden bör begära 250 000 kr som äskande för utökning av 

budgetramen för 2017 och framåt för att säkerställa en långsiktig drift av 

Edsbybacken. 

2. Investeringar i anläggningen: 

Det finns flera orsaker till att liftkortsintäkterna har minskat. En orsak är 

ökad konkurrens från närliggande anläggningar, men en viktig orsak är 

osäkerheten kring snötillgången i anläggningen. Det har gett sig uttryck i att 

försäsongsförsäljningen har minskat markant. Den infrastruktur som finns 

för snöläggningen med snökanoner är utbyggd på ett bra sätt. Det som 

däremot behöver uppgraderas är den pump som trycker ut vatten i 

ledningarna. Den befintliga är av äldre modell och en ny pump är betydligt 

effektivare både vad gäller pumpeffekt och avseende energiåtgång. 

Föreningen föreslår också fyra nya snökanoner för att kunna lägga snö i hela 

anläggningen på kortare tid. Eftersom arbetet går snabbare och de nya 

snökanonerna är mer energieffektiva så blir energiåtgången mindre även här. 

Total investeringskostnad för åtgärderna som föreslås är 980 000 kr. I 

Tekniska nämndens investeringsbegäran för investeringsplan 2017-2021 tas 

500 000 kr med för 4 stycken snökanoner. Resterande del får behandlas i 

kommande investeringsplaner. 

 

Föreningen behöver besked om punkterna 1-2 ovan samt teckna ett 

driftsavtal med detta som ingående förutsättningar inom kort. En 

anställningsprocess tar tid och föreningen måste få tid till att organisera sig 

utifrån de nya förutsättningarna. 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Edsbybacken är en ”fritidsgård” för många barn och ungdomar under 

vinterhalvåret. Den används även för Friluftsfrämjandets skidskola med ca 

200 barn som vill lära sig att åka skidor. Föreningens ungdomsverksamhet 

kommer att bli lidande om den inte skulle finnas kvar.  
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Beslutsunderlag 

Edsbyns IF Alpinas skrivelse, daterad 2016-03-24 

Tekniska nämndens beslut §36 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänstemannaskrivelse daterad 2016-06-01.  

 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Edsbyns IF Alpina 
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§ 68 Dnr 2016/00087  

Information - Lösen av fastigheter i Bråna 

Mark- och exploateringsingenjör Mikael Bomark informerade.  
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§ 69 Dnr 2016/00074  

Beslut om upphävande av lokal trafikföreskrift i Edsbyn 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att upphäva den lokala trafikföreskriften 2121 

2010:86 om stannande och parkering för rörelsehindrade med 

parkeringstillstånd på Gamla Faluvägen i Edsbyn.  

    

Sammanfattning av ärendet 

Den lokala trafikföreskriften 2121 2010:86 om stannande och parkering för 

rörelsehindrade med parkeringstillstånd upphävs med den lokala 

trafikföreskriften 2121 2016:7 eftersom området där de markerade platserna 

fanns inte längre är tillgängliga för parkering.      

Ärendet 

Renoveringen av Södra skolan och ombyggnationen av området kring 

byggnaden har gjort att det inte längre går att använda de tre markerade 

platserna för parkering. I och med detta upphävs den lokala trafikföreskriften 

2121 2010:86. Närmare Gamla Faluvägen finns en markerad plats där det 

fortfarande går att parkera fordon som används för transport av 

rörelsehindrade med parkeringstillstånd så den platsen berörs inte av detta 

beslut.  

Beslutsunderlag 

Denna tjänsteskrivelse daterad 2016-06-09 

Beslut skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 70 Dnr 2016/00088  

Utbildning - "Vad är PBL", Boverkets utbildning för 

förtroendevalda 
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§ 71 Dnr 2016/00003  

Delegeringsbeslut 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner redovisade delegeringsbeslut. 

- Beslut om organisation inom tekniska nämndens verksamhet. 

- Utfärdade parkeringstillstånd för rörelsehindrade160413-160602. 

- Lotteritillstånd. 

- Yttrande enligt ordningslagen.  
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§ 72 Dnr 2016/00002  

Meddelanden 

- Protokoll Bun § 42, Mbn § 34, Kf §§ 22, 23, 29 och 32, Ks § 93.  

 


