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§ 18 Dnr 2019/00009  

Godkännande av dagordningen 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner dagordningen.    
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§ 19 Dnr 2019/00010  

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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§ 20 Dnr 2019/00011  

Rapporter 

Inga rapporter finns.    
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§ 21 Dnr 2019/00084  

Skrivelse till Helsinge Vatten gällande anslutningsavgift för 

VA Näskullen 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att anta ”Skrivelse gällande anslutningsavgift 

VA för Omsorgsboende Näskullen” som sin egen och skicka till Helsinge 

Vatten för beslut om anslutningsavgift. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Offert för VA-anslutningen från Helsinge Vatten visade sig vara betydligt 

dyrare än budgeterat i projektet. 

Dagvatten kommer inte att anslutas till VA-ledningsnätet. 

Anvisad anslutningspunkt för spillvatten låg 70 cm högre än förväntat, vilket 

innebar att en pumpstation behövdes. Kostnaden för pumpstationen beräknas 

till 200 tkr. Felaktig information har lett till att kommunens kostnad för 

anslutning har blivit mycket dyrare än nödvändigt. 

I detta fall borde § 10 i VA-taxan tillämpas för att sätta ned tomtyteavgiften. 

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 mars 2019 

Skrivelse gällande anslutningsavgift VA för Omsorgsboende Näskullen 

2019-03-01 

Beräkning av anslutningsavgift VA från Helsinge Vatten 2018-12-11 

VA-taxa för Ovanåkers kommun antagen 2018-05-07 

 

Beslutet ska skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Helsinge Vatten 
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§ 22 Dnr 2019/00081  

Investeringsplanering VA-verksamheten 2020-2024 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta investeringsplan för 

VA-verksamheten för åren 2020 till 2024.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samarbete med Helsinge Vatten AB 

arbetat fram ett förslag till investeringsplan för VA-verksamheten för åren 

2020 till 2024.       

Ärendet 

Va-anläggningarna i Ovanåkers kommun ägs av Ovanåkers kommun som 

också är huvudman för verksamheten. Driften sköts av det kommunala 

driftbolaget Helsinge Vatten AB och de utför även en stor del av 

investeringarna i egen regi. Helsinge Vatten AB tar fram ett förslag till 

investeringsplan baserat på de erfarenheter de erhåller vid driften av 

anläggningarna, lagkrav mm. Förslaget samråds sedan med Ovanåkers 

kommun som efter eventuella ändringar och justeringar tar upp 

investeringsplanen för beslut i den ordinarie processen parallellt med andra 

investeringsplaner i kommunen. VA-verksamheten ligger särredovisad i 

kommunens ekonomi och Ovanåkers kommun har beslutat att VA-taxan till 

100 % ska täcka kostnaderna för drift och investeringar. 

 

Investeringsplanen 

Förslaget till investeringsplan 2020 – 2024 bygger i stora delar på tidigare 

investeringsplan för perioden 2019 – 2023. En framträdande post i 

investeringsplanen är den utbyggnad av VA-nätet i östra Knåda som 

beslutades förra året. En annan förändring är att reinvesteringar i 

problemområden i VA-nätet nu kommer att kunna prioriteras lite högre 

eftersom den stora investeringen i den nya överföringsledningen av 

dricksvatten nu är klar. Vidare innehåller planen nödvändiga investeringar 

och reinvesteringar vid vattenverk, reningsverk och pumpstationer. 

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-08 

Investeringsplan VA 2020 – 2024 
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Beslutet ska skickas till 

Helsinge Vatten AB 

Planeringschef Johan Olanders 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
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§ 23 Dnr 2019/00082  

Revidering av investeringsplan 2019-2023 - Byte av belysning 

och montering av ljudabsorberande plattor tak Lillboskolans 

matsal 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att begära att kommunfullmäktige reviderar 

investeringsplanen för 2019-2023 så till vida att 100 000 kr tillförs för 2019 i 

avsikt att byta belysning och montera ljudabsorberande takplattor i 

Lillboskolans matsal.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Gammal och dyr belysning energimässigt bör bytas. För få och gamla 

ljudabsorberande plattor är uppsatta i taket så ljudnivån är för hög i 

matsalen. 

 

Ärendet 

Ekonomisk takbelysning där de nya armaturerna får rätt    belysningsmängd 

för elever samt lärare. 

Nya ljudabsorberande takplattor är att önska på grund av för hög ljudnivå i 

matsalen. 

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-27 

 

Beslutet ska skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
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§ 24 Dnr 2019/00083  

Information om lotteritillstånd 

Eva Holm informerade om lotteritillstånd för ideella föreningar: 

- Vilka föreningar som får tillstånd. 

- Hur dragningen går till. 

- Årlig redovisning till lotteriinspektionen. 

 

Tekniska nämnden tackar för informationen.    
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§ 25 Dnr 2018/00229  

Svar på motion om att minska spridning av mikroplaster 

Tekniska nämndens förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta: 

- Att anses sig tagit del av upprättad kunskapssammanställning. 

- Att genomföra en informationskampanj gällande utsläpp av 

mikroplaster som uppstår vid tvättning av textilier ska genomföras 

genom energi- och klimatrådgivningen. 

- Att genomföra en informationskampanj gällande utsläpp av 

mikroplaster som uppstår vid nedskräpning ska genomföras genom 

energi- och klimatrådgivningen. 

- Att när konstgräsplanen ska bytas, preliminärt år 2021 ska ett 

miljövänligt alternativ beaktas som ersättning för det gummigranulat 

som används idag. 

Därmed anses motionen bifallen. 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 

undersöka: 

Om det är möjligt att installera en filterlösning i de dränerade ledningar som 

finns vid konstgräsplanen. 

Vilka åtgärder som kan tillämpas i dagvattenreningssystem för att stoppa 

mikroplaster och andra föroreningar sprids via dagvattensystemet till 

vattendrag. 

Vilka reningsmetoder som finns för att ta bort mikroplaster från den plats där 

snötippning sker. 

Förslag till beslut 

Planeringsavdelningens förslag. 

Ingemar Ehn (L) yrkande att kunskapssammanställningen ingår i 

beslutsunderlaget. 

Elisabeth Eriksson (C) yrkande att motionen ska bifallas. 

Beslutsgång 

Tekniska nämnden antar Elisabeth Eriksson (C) och Ingemar Ehn (L) 

yrkande. 
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Sammanfattning av ärendet 

Kristdemokraterna i Ovanåkers kommun har kommit in med en motion om 

att Ovanåkers kommun ska göra en kunskapssammanställning över lokala 

spridningskällor av mikroplaster till vatten, samt ta fram förslag på åtgärder 

på hur kommunen kan minska den lokala spridningen av mikroplaster. 

 

 

För att lokalisera lokala spridningskällor av mikroplaster i Ovanåkers 

kommun har Naturvårdsverkets rapport ”Mikroplaster – Redovisning av 

regeringsuppdrag om källor till mikroplaster och förslag på åtgärder för 

minskade utsläpp i Sverige” använts som grund. I rapporten identifierar 

Naturvårdsverket de främsta utsläppskällorna av mikroplaster samt förslag 

till åtgärder. Utifrån denna rapport har de främsta spridningskällorna av 

mikroplaster i Ovanåkers kommun identifierats som: 

 

Konstgräsplanen på Ön 

Vägar och däck 

Textiltvätt 

Nedskräpning 

 

Mikroplaster från konstgräs 

Konstgräsplanen på Ön som anlades 2009 använder idag EPDM (nytillverkat 

vulkaniserat industrigummi) som granulat. Vid anläggningen av planen 

användes 59 ton EPDM. Sedan anläggandet av planen har ca 18 ton EPDM 

fyllts på, vilket då kan antas att ungefär samma mängd granulat har 

försvunnit från planen. Spridningen av granulatet sker via spelarna som får 

med sig granulat via kläder och utrustning, samt via snöplogning och 

dagvatten. Planens placering vid Voxnan betyder att det finns risk att en stor 

andel av det granulat som försvinner från planen hamnar i Voxnan.  

 

Investeringskostnaden i dagens priser är för granulatet EPDM ca 470 000 kr 

och för det påtänkta miljövänliga alternativet 1 420 000 kr. 

Påfyllnadskostnaden för EPDM är ca 22 000 kr/år och för det miljövänliga 

alternativet ca 1300 kr/år. Det ger en pay-off tid på 1,4 år för EPDM och 3,9 

år för det miljövänliga alternativet. Livslängden för det miljövänliga 

alternativet är dubbelt så långt som för EPDM, 16 års livslängd i förhållande 

till 8 år som är standard för EPDM. 
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Mikroplaster från vägar och däck 

Mikroplaster från vägar och däck är den enskilt största källan till 

mikroplaster i Sverige. Spridningen av mikroplaster till sjöar och vattendrag 

sker via avrinnande dagvatten och snöplogning. Rening av mikroplaster i 

dagvattensystem skulle vara en önskvärd lösning men det finns idag ingen 

speciell teknik för att rena mikroplaster. 

 

Idag sker snötippning bland annat vid sjön Ullungen. Risken för spridningen 

av mikroplaster till närliggande vatten vid denna plats är stor. Platser där 

snötippning har skett brukar städas av och därmed försvinner den 

nedskräpning av plast som kan brytas ned till mikroplast. Däremot går det 

inte att städa bort den mikroplast som förs med snön. 

 

Mikroplaster från textiltvätt 

Textilier bestående av syntetmaterial är den främsta källan till mikroplaster 

som uppstår vid textiltvätt. De största utsläppen kommer från hushållen. Det 

finns inga krav på hushållen för att minska utsläppen av mikroplaster från 

textiltvätt men det är ändå möjligt att påverka genom exempelvis en 

informationskampanj riktad mot hushållen. 

 

Mikroplaster från nedskräpning 

Plast som slängs i naturen kan brytas ned till mikroplaster och hamna i 

vattendrag. För att åtgärda detta behöver nedskräpningen minska  

 

Konsekvensbeskrivning hållbarhet 

Förslag med syfte att begränsa spridningen av mikroplaster ligger i linje med 

kommunens miljömålsarbete. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-02-28 

Kunskapssammanställning mikroplaster 

Motion – Mikroplaster från Kristdemokraterna i Ovanåker 
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Beslutet ska skickas till 

Kristdemokraterna Ovanåkers kommun 

Edsbyns IF Fotboll 

Ulf Stålberg, Gatuchef 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
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§ 26 Dnr 2019/00025  

Detaljbudget tekniska nämnden 2019 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner upprättad detaljbudget avseende 2019.     

 

Sammanfattning av ärendet 

Efter kommunfullmäktiges beslut om ramar upprättar 

samhällsbyggnadsförvaltningen en detaljbudget för verksamheterna baserat 

på godkända äskanden och beslutade anpassningar.  

Av bilagd detaljbudget på verksamhetsnivå så går det att via bilagor se hur 

respektive verksamhet fördelat sina anslag. Den senare delen är information 

för kännedom.       

 

Beslutsunderlag 

Detaljbudget TN 2019 

 

Beslutet ska skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 27 Dnr 2019/00078  

Tekniska nämndens budget 2020-2022 - Kostnadsökningar 

och äskanden 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar anta samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till 

kostnadsökningar och äskande och överlämna dessa till budgetberedningen.     

 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningens begäran om täckning för kostnadsökningar 

för 2020uppgår totalt till 1 205 tkr fördelat på följande kostnadsslag: 

Städning 35 tkr 

Drift och anläggningsbidrag 115 tkr 

Avtal 230 tkr 

Material och drivmedel 225 tkr 

Intäktsbortfall sim och sporthallar 350 tkr (kan prövas som äskande) 

Färdtjänst och riksfärdtjänst 250 tkr (kan prövas som äskande) 

Vidare äskas medel för nedanstående poster från och med 2020: 

Fysisk planerare 520 tkr 

Förvaltningschef 600 tkr (delfinansiering) 

       

 

Beslutsunderlag 

Avdelningsspecifikationer 

 

Beslutet ska skickas till 
Budgetberedningen 
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§ 28 Dnr 2019/00079  

Tekniska nämndens investeringsplanering 2020-2024 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner av förvaltningen framlagda äskande som 

tillägg till befintlig investeringsplan för 2020 – 2023 och överlämnar dessa 

till budgetberedningen för beredning med nedanstående ändringar. 

 Bubbelpool Alfta simhall 1 000 tkr 2020  utgår. 

 Bassängrenovering Celsiushallen 3 400 tkr samt nya rör och 

elinstallationer 4 200 tkr 2020 utgår som redan ligger i planen för 

åren 2019-2023. 

 Byte av konstgräsmatta 2 500 tkr 2022 sker enligt ett miljövänligt 

alternativ. 

    

Förslag till beslut under sammanträdet 

Planeringsavdelningens förslag. 

Elisabeth Eriksson (C) yrkande att investering bubbelpool Alfta simhall  

1 000 tkr 2020 utgår.  

Ingemar Ehn (L) yrkande att investering Konstgräs 2 500 tkr 2022 ska ske 

enligt ett miljövänligt alternativ.   

Beslutsgång 

Tekniska nämnden antar Elisabeth Eriksson (C) och Ingemar Ehn (L) 

yrkande.    

Sammanfattning av ärendet 

Inför investeringsberedning tar varje nämnd fram de behov av 

nyinvesteringar eller återinvesteringar som föreligger enligt anvisningar från 

ekonomiavdelningen. Investeringarna delas upp i olika kategorier varv 

tekniska nämndens behov till största delen inom kategorierna fastigheter och 

infrastruktur. 

Arbetet bör utföras enligt följande: 

1 Kontroll och aktualisering av de investeringar som ligger i befintlig plan 

för 2020 – 2023. 

2 Eventuellt nya investeringar för perioden 2020 – 2023 

3 Komplettering sker i förekommande fall med investeringar avseende för 

2024, dvs. det femte året i planen. 
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Anm. Arbetet med tillkommande investeringsäskande utgör i år endast en 

behovsinventering. 

De äskande som samhällsbyggnadsförvaltningen sammanställt föreslås 

tekniska nämnden ställa sig bakom och återfinns i bilaga.       

    

Beslutsunderlag 

190308 investeringsplanering 2020 – 2024 underlag (tillkommande) 

 

Beslutet skickas till 

Budgetberedningen    
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§ 29 Dnr 2019/00007  

Delegeringsbeslut 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner redovisade delegeringsbeslut. 

 Granskning ansökan kommunalt verksamhetsbidrag. 
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§ 30 Dnr 2019/00008  

Meddelanden 

 MUCF, myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor. 

Ansökan om bidrag för öppen fritidsverksamhet för unga.    

    

 

 


