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§ 74 Dnr 2017/00007  

Godkännande av dagordningen 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner dagordningen. 
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§ 75 Dnr 2017/00008  

Allmänhetens frågestund 

Tekniska nämndens beslut 

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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§ 76 Dnr 2017/00009  

Rapporter 

 

 Fukt Södra skolan 

Vid avslutande av entreprenaden på Södra skolan rensades 

krypgrunden ut på organiskt material. Viss påväxt på någon bräda 

som låg på marken i krypgrunden kunde konstateras. Det skickades 

därför på analys med svaret att det var äkta hussvamp. Installerade 

givare för att mäta relativa fuktigheten i krypgrunden, larmade på 

för hög relativ fuktighet. Då det är ett förhållande som bedöms ha 

funnits under längre tid ses det som en förvaltningsfråga. 

Åtgärd 

Aefab kontaktades och Anticimex kopplades in för utredning och 

åtgärd. Hela marken i krypgrunden rensades med slamsug. 

Plastfolie lades ut på marken och ventilationshål sattes igen. 

Avfuktare installerades och relativa fuktigheten sänktes då 

betydligt. 

Projektering 

Under projekteringsfasen låg ansvaret för fuktprojektering på 

byggnadskonstruktören. De gjorde en inspektion och uttryckte att 

det såg bra ut men dokumentation från dem har inte kommit än. 

Fortsatta undersökningar 

Anticimex kommer att göra materialprovtagning i krypgrunden och 

luftkvalitetsmätningar i undervisningslokalerna under hösten. 

Luftkvalitetsmätningar bör inte utföras tidigare än ett halvår efter 

färdigställande då emissioner från golvmattor och målarfärg kan 

störa provtagningens syfte. 

 Samhällsbyggnadschefen har sagt upp sig och avslutar sin 

anställning den 30 november. 

 Pär Liljemark har anställts som fastighetsingenjör och börjar den  

1 september, (tidigarelagt från den 1 november). 

 Information om gatuarbeten. 
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§ 77 Dnr 2017/00081  

Information om vattenskada Alfta simhall 

Tekniska nämndens beslut 

Tillförordnad enhetschef Anna Hansson informerade. 

 

Tekniska nämnden tackar för informationen. 
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§ 78 Dnr 2017/00042  

Tekniska nämndens budget 2018-2020 - kostnadsbesparingar 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner förvaltningens förslag till kostnadsbesparingar 

och verksamhetsförändringar för 2018-2020 enligt av kommunfullmäktige 

2017-04-24, § 32, beslutade budgetposter. 

 

Kostnadsbesparingarna uppgår till 65 tkr år 2018 och ytterligare 935 tkr år 

2019. 

Deltar ej i beslutet 

Elisabeth Eriksson (C) och David Parhans (C) meddelar att de inte deltar i 

beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har beräknat kostnadsbesparingar för 2018-

2020 enligt fastställda principer, se bilaga. Dessa kostnadsbesparingar är i 

enlighet med av kommunfullmäktige 2017-04-24, § 32, beslutade 

budgetposter. 

Kostnadsbesparingarna för 2018 uppgår till 65 tkr och för 2019 uppgår de till 

ytterligare 935 tkr. Motiv och konsekvensbeskrivning framgår av ”Bilaga – 

Anpassningar mellan 2017 och 2018-2020” med en sammanställning i 

”Ramförändringar 2018 och 2019”. 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Beslutet påverkar barn och unga på så sätt att tekniska nämndens verksamhet 

inom barn och ungas område minskar genom de förkortade öppettiderna på 

fritidsgårdarna och det indragna bidraget till Camp Timsbo. 

Konsekvensbeskrivning jämställdhet 

Beslutet påverkar inte jämställdheten.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-07-25 

Verksamhetsbeskrivning 

Styrkort tekniska nämnden 

Bilagor – ”Anpassningar mellan 2017 och 2018-2020” och 

”Ramförändringar 2018 och 2019” 

 

 



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(15) 

Sammanträdesdatum 

2017-08-23 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutet ska skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
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§ 79 Dnr 2017/00120  

Budget och verksamhetsplan VA 2018 - 2020 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner verksamhetsbeskrivning för VA-

verksamheten enligt bilaga 1 och skickar den vidare till budgetberedningen. 

 

Tekniska nämnden godkänner förslag till VA-budget 2018 med oförändrad 

taxa och en kostnadsvolym om 21 130 tkr samt en taxa för 2019 och 2020 

inom ramen för den i taxan tillåtna indexregleringen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt uppdrag ska tekniska nämnden redovisa verksamhetsbeskrivning och 

budget 2018 – 2020 för VA-verksamheten. Tekniska nämndens beslut ska 

sedan behandlas vidare av budgetberedning och kommunfullmäktige.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har kommunicerat med Helsinge Vatten AB 

samt granskat av dem tillhandahållen verksamhetsbeskrivning samt 

budgetprognoser för VA-verksamheten. 

För 2018 föreslås en oförändrad VA-taxa utan nyttjande av indexreglering. 

Totala VA-budgeten för 2018 blir då 21 130 tkr och medför ett underskott på 

1 190 tkr som balanseras mot det ackumulerade VA överskottet. Budget 

fördelas i huvudsak enligt posterna i tabellen nedan. 

 

Verksamhetens intäkter [tkr] 

     VA intäkter 19 140 

     Intäkter från externslam 800 

Verksamhetens kostnader  

     Administration - 1 786 

     Driftkostnad - 14 044 

     VA tjänst - 300 

     Kapitalkostnad - 5 000 

Resultat - 1 190 
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VA intäkterna har minskat mycket på grund av att den tidigare 

flyktinganläggningen bidrog med en ökad intäkt på närmare 400 tkr.  

Taxan kommer preliminärt behöva höjas 2019 med runt 2 %. Detta är dock 

inom den nivå som indexregleringen tillåter. 

 

Då investeringar för verk och överföringsledning har genomförts ser vi att 

driftskostnader bör kunna sänkas framförallt för el. Elpriserna ligger just nu 

på en gynnsamt låg nivå som enligt prognos även kommer ligga lågt för 

2018 och 2019.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 augusti 2017. 

Verksamhetsbeskrivning VA-verksamheten, bilaga 1. 

 

Beslutet ska skickas till 
Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 

Helsinge Vatten AB 
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§ 80 Dnr 2017/00092  

Medborgarförslag gatubelysning i Homnabo-Ryggesbo 

Tekniska nämndens beslut 

Ovanåkers kommun är inte väghållare på de vägar där nya gatlyktor önskas 

av Homnabo-Ryggesbo byalag. Byalaget hänvisas till den som är väghållare 

på de aktuella vägsträckorna.  

Medborgarförslaget anses därmed besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats av Ryggesbo-Homnabo byalag via Vibeke 

Olsson Falk.  

Byalaget önskar fler gatlyktor i Homnabo och mellan Homnabo och 

Ryggesbo. 

Mellan Homnabo och Ryggesbo finns idag 11 gatlampor.  

Kommunen är inte väghållare på de sträckor där nya gatlyktor efterfrågas.  

Beslut om ny belysning hanteras av Trafikverket på statliga vägar och på 

enskilda vägar är det den aktuella vägföreningen som beslutar. 

Förslagsställaren hänvisas till aktuell väghållare för ställningstagande 

angående ny belysning. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag från Homnabo-Ryggesbo byalag. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 17 augusti 2017. 

 

Beslutet ska skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Kommunfullmäktige. 

Vibeke Olsson, Homnabo-Ryggesbo byalag. 
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§ 81 Dnr 2017/00090  

Medborgarförslag - Hundrastgård 

Tekniska nämndens beslut 

Tillgången till tätortsnära natur- och strövområden är god i kommunen och 

tekniska nämnden beslutar att inte anlägga en kommunal hundrastgård. 

Medborgarförslaget anses därmed besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats av Maria Lindskog.  

Maria föreslår att kommunen bygger en hundrastgård med s.k. parkourbana 

intill brukshundsklubbens område. Brukshundsklubben upplever ett problem 

med att icke medlemmar tar med sig sina hundar och rastar sina hundar på 

klubbens område. 

 

Det finns kommuner som har byggt rastgårdar åt hundar, men det är mest 

förekommande i städer där det är ont om natur- och strövområden. I 

Ovanåkers kommun är det nära till sådana områden och behovet av 

hundrastgård är mindre. Förvaltningen anser därmed att kommunen inte bör 

prioritera byggande av en kommunal hundrastgård. 

  

Eftersom Brukshundsklubben har en anläggning för träning av hundar borde 

det finnas möjlighet för fler hundägare att bli medlemmar för att kunna ta del 

av verksamheten som klubben bedriver. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag från Marie Lindskog. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 17 augusti 2017. 

 

Beslutet ska skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Kommunfullmäktige. 

Marie Lindskog. 
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§ 82 Dnr 2017/00083  

Försäljning av tomtmark del av Knåda 11:3 

Tekniska nämndens beslut 

Med ändring av tekniska nämndens beslut 2017-05-24 § 55 beslutar tekniska 

nämnden att uppdra till mark- och exploateringsingenjör Mikael Bomark att 

förhandla om en försäljning av del av Knåda 11:3 till Tommy Löfström och 

upprätta och underteckna de handlingar som behövs. Den del av Knåda 11:3 

som är aktuell för försäljning framgår ungefärligt på ”kartskiss Knåda 11:3”.  

Förslag till beslut under sammanträdet 

Ingemar Ehn (L) yrkade enligt det utskrivna förslaget. 

Beslutsgång 

Tekniska nämnden beslutar enligt Ingemar Ehn (L) yrkande. 

 

Beslut skickas till 

Mark- och exploateringsingenjör Mikel Bomark 

Tommy Löfström 
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§ 83 Dnr 2017/00022  

Delegeringsbeslut 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner redovisade delegeringsbeslut. 

 Utfärdade parkeringstillstånd för rörelsehindrade 170501-170809. 

 Beslut om vidaredelegering och tillsättande av tillförordnad 

förvaltningschef. 

 Anställningsavtal fastighetsingenjör. 

 Yttrande om tillstånd enligt ordningslagen. 
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§ 84 Dnr 2017/00011  

Meddelanden 

Inga meddelanden finns.    

 


