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§ 17 Dnr 2017/00007  

Godkännande av dagordningen 

Tekniska nämndens beslut 

 Tekniska nämnden godkänner dagordningen.   
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§ 18 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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§ 19 Dnr 2017/00009  

Rapporter 

- Rekrytering av fastighetsingenjör sker nu via rekryteringsföretag. 

- Rekrytering av IT-chef pågår och just nu genomförs intervjuer.    
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§ 20 Dnr 2017/00038  

Antagande av riktlinjer för markanvisning i Ovanåkers 

kommun 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden Föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta 

riktlinjerna för markanvisning. 

Sammanfattning av ärendet 

Planeringsavdelning i Ovanåkers kommun känner att det finns möjligheter 

att använda sig av markanvisningsavtal vid kommande exploateringar. Enligt 

Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar måste en 

kommun som har för avsikt att ingå avtal om markanvisning anta riktlinjer 

för markanvisning. Ovanåkers kommun har tidigare inte tidigare använt sig 

av markanvisningar men det kan vara ett bra verktyg i framtiden för att få 

externa byggherrar intresserade. 

Markanvisnings definieras enligt Plan- och bygglagen som ”ett avtal mellan 

en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en 

begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om 

överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för 

bebyggande.”.  

 

Riktlinjerna för markanvisning ska antas av kommunfullmäktige och är till 

för att få transparens i processen samt tillåta byggherrar möjligheten att i god 

tid sätta sig in i kommunens tillvägagångssätt. 

 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för markanvisning i Ovanåkers kommun upprättad den 2017-03-02 

 

 

Beslut skickas till 

Mark- och exploateringsingenjör Mikael Bomark 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige  
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§ 21 Dnr 2015/00130  

Nytt avtal med Edsbyn Arena AB och Edsbyn bandy AB 

Tekniska nämndens beslut 

 

1. Tekniska nämnden begär hos kommunstyrelsen/ 

kommunfullmäktige 350 000 kr i driftersättning för 2017. 

2. Tekniska nämnden/kommunstyrelsen behandlar frågan om ekonomisk 

ersättning resterade två år i kommunens budgetarbete. 

3. Avtalskonstruktionerna omarbetas i samråd med alla parter omkring 

Bandyarenan och förväntas bli klar för behandling i Kommunfullmäktige 

november/december 2017. 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Lena Woxberg (S) yrkade att den ekonomiska driftersättningen för 2017  

350 000 kr begärs hos kommunstyrelsen/ 

kommunfullmäktige.    

Beslutsgång 

Tekniska nämnden antar Lena Woxberg (S) yrkande.    

Sammanfattning av ärendet 

Efter det att fritidsavdelningen fått i uppdrag att redovisa 4 områden kring de 

frågeställningar som bandyn lyft har tekniska nämnden §130 2016-12-14 

lämnat över frågan till kommunstyrelsen  för beslut. I kommunstyrelsens 

arbetsutskott återremitterades ärendet med följande motivering: 

”Tekniska nämnden får i uppdrag att titta igenom avtalskonstruktionen samt 

ersättningsnivåer i syfte att underlätta överskådligheten.” 

 

Efter kommunstyrelsens arbetsutskotts möte har undertecknad Mikael 

Jonsson och Christer Engström träffat Michael Bolin Edsbyns IF Bandyns 

nya ordförande torsdagen den 9 mars 2017. Under mötet enades vi om att det 

finns delar i problematiken runt Bandyn och Ön.  

• Dels omskrivningen av avtalen som måste ske i samförstånd mellan alla 

parter runt Ön och bandyarenan. 

• Dels den akuta ekonomiska situationen. 
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Michael Bolin redovisade visioner och framtidstankar omkring utvecklingen 

av bandyarenan. Viktigt i det sammanhanget att få svar helst under april 

månad, på den begäran om förändad hyressättning mm från Edsbyns Bandy 

AB.  

Eftersom arbetet med avtalskonstruktionerna kommer ta längre tid än till 

april månad föreslås att ärendet delas upp i tre delar.  

• Tekniska nämnden diskuterar ett ökat bidrag under 2017, överlämnat till 

kommunstyrelsen för beslut. 

• Tekniska nämnden/kommunstyrelsen behandlar frågan om ekonomisk 

ersättning resterande två år i kommunens budgetarbeta. 

• Avtalskonstruktionerna omarbetas i samråd med alla parter omkring 

Bandyarenan och förväntas bli klart för behandling i kommunfullmäktige 

november/december 2017. 

 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Enligt tidigare tjänsteskrivelser. 

 

Beslutsunderlag 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2016-11-22 

Edsbyns Bandy AB – Begäran om förändrad hyressättning, 2016-10-15 

Dokument som redovisar driftkostnader av bandyanläggningen Ön 

Tekniska nämnden § 130, 2016-12-14 

Kommunens arbetsutskott § 15, 2017-06-06 

Tjänsteskrivelse, 2017-03-13 

 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 

Fritidschef Eva Holm 

Edsbyns IF Bandy 
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§ 22 Dnr 2017/00017  

Nya lokala trafikföreskrifter 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att upphäva de lokala trafikföreskrifterna 2121 

2010:91 och 2121 2014:04 med den lokala trafikföreskriften 2121 2017:2 

samt att införa en ny lokal trafikföreskrift om parkering med nummer 2121 

2017: 3.  

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet gäller parkering vid Vox Cultura i Edsbyn. Eftersom parkeringen 

och biblioteket har byggts om samt att det tillkommit en skolmodul vid 

Celsiusskolan på en parkering behövs två lokala trafikföreskrifter upphävas 

och en ny beslutas.       

Tidigare fanns det en parkeringsyta ca 50 meter väster om Långgatans 

korsning med Celsiusgatan som reglerades med den lokala trafikföreskriften 

2121 2010:91 som talade om att parkering var tillåten i högst 4 timmar i 

följd. När Celsiusskolans lokaler inte räckte till för eleverna så placerades en 

skolmodul på platsen så det inte längre är möjligt att parkera på ytan. 

Föreskriften kommer då att upphävas med den lokala trafikföreskriften 2121 

2017:2. 

På parkeringen utanför det renoverade biblioteket med museet i samma 

byggnad så har det kommit önskemål om att man ska kunna parkera i två 

timmar i stället för en timme och att regeln ska gälla alla veckans dagar. Den 

nuvarande föreskriften säger att man bara får parkera i högst en timme och 

det gäller på vardagar mellan 9-18. Biblioteket har öppet på lördagar och 

även med tanke på restauranger och annan service i närheten så passar det 

bättre med parkering i två timmar och att det även gäller på helger och 

kvällar. Föreskriften med en timmesparkering upphävs i den lokala 

trafikföreskriften 2121 2017:2 och den nya lokala trafikföreskriften med 

tvåtimmesparkering får nummer 2121 2017:3. 

Beslutsunderlag 

Denna tjänsteskrivelse 

 

Beslut skickas till 

GIS/trafik-ingenjör Annika Ottenbäck 
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§ 23 Dnr 2017/00036  

Information om trafikolyckor i kommunen 

GIS/trafik-ingenjör Annika Ottenbäck informerade. 

Tekniska nämnden tackar för informationen.    

 



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(30) 

Sammanträdesdatum 

2017-03-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 24 Dnr 2015/00009  

Fastighetsförvaltningsavtal 

Tekniska nämndens beslut 

 

Tekniska nämnden beslutar att ordförande för tekniska nämnden och 

samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att underteckna förvaltningsavtal med 

AEFAB för kommunens fastigheter under förutsättning att AEFABs styrelse 

tar ett likadant beslut om undertecknande. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Fastighetsförvaltningsavtalet mellan Ovanåkers kommun och Aefab har 

sagts upp för omförhandling och upphörde att gälla 2016-03-31. En 

förlängning av det gamla avtalet till 2017-04-30 har gjorts. 

Ett nytt avtal har förhandlats fram mellan AEFAB och 

samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Ett nytt förslag till förvaltningsavtal för kommunens fastigheter har tagits 

fram i förhandlingar med AEFAB. Det förtydligar roller samt 

gränsdragningar i omfattning mellan fastighetsförvaltning och verksamhet. 

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 mars 2017. 

Förvaltningsavtal mellan Ovanåkers kommun och Alfta-Edsbyns Fastighets 

AB 2017-05-01 – 2018-12-31. 

 

Beslut skickas till 

Fastighetsstrateg David Persson 

AEFAB 
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§ 25 Dnr 2017/00039  

Beslut om planuppdrag detaljplan för centrala-västra Alfta, 

västanå 1:2 m fl 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner planeringsavdelningens förslag att låta 

upprätta ett förslag till detaljplan för centrala-västra Alfta, Västanå 1:2 m. fl. 

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrund och planförutsättningar 

Det aktuella planområdet omfattar ca 30 fastigheter och är beläget i centrala 

– västra delen av Alfta tätort, i huvudsak norr om Voxnan och söder om 

Långgatan samt på ömse sidor av Smedvägen. Det berör främst befintlig 

äldre bostadsbebyggelse av kulturhistoriskt värde av varierande omfattning. 

Forsparksområdets välbevarade folkparksdel ingår i det föreslagna 

planområdet samt intilliggande del av Voxnan. Hela planområdet är 

riksintresse för kulturmiljö eller är föreslaget som riksintresse (folkparken). 

 

Planområdet är inte detaljplanelagt, med undantag för Forsparksdelen, där 

detaljplanen (A 40) vann laga kraft 1993. 

 

I aktuellt förslag till ny översiktsplan för Ovanåkers kommun (Område R21 

Alfta) beskrivs planområdet och dess värden: ”Alfta är ett sockencentrum 

och stationssamhälle med välbevarade bebyggelsestrukturer och 

representativ bebyggelse från sina olika epoker.” ”Längs Långgatans västra 

del ligger Forsparken som är en välbevarad folkpark och Västanå med torp, 

hantverks- och handelsgårdar och bostadshus från 1800- till 1900-talets 

början.” ”Riktlinje; Området är av riksintresse för kulturmiljö och 

bebyggelsemiljöerna ska betraktas som särskilt värdefulla, vilket innebär att 

byggnaderna inte får förvanskas…….Inom de delar av riksintresset som inte 

omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser bör sådana upprättas.” 

 

I översiktsplaneförslagets allmänna del sägs det även bland annat att 

kommunen ska ta hänsyn till värdefulla områden och byggnader i samband 

med planer, program och bygglov samt främja en hållbar kombination av 

bevarande av kulturmiljöer med brukande och ekonomisk tillväxt för att 

gynna en småskalig företagsamhet på orten och skapa en samsyn i 

kommunen när det gäller kulturarvet och kulturmiljöarbetet. 
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Förvaltningens bedömning 

Planeringsavdelningen bedömer att eventuella framtida nybyggnadsprojekt 

av normal omfattning såväl som större ombyggnadsprojekt inom 

planområdet kan komma att kräva ett planarbete innan ny byggnad etc. kan 

uppföras. En gällande detaljplan för detta idag ”planlösa” område kommer 

därför att medföra en snabbare och enklare framtida behandling av bl. a. 

bygglov inom området.  

 

Planeringsavdelningen bedömer vidare tillkomsten av denna detaljplan som 

viktig för genomförandet av delar i det förslag till ny översiktsplan som 

sannolikt kommer att antas av kommunfullmäktige under våren 2017. Detta 

då kulturmiljöfrågorna är centrala för kommunens varumärke och planen kan 

underlätta ekonomisk tillväxt inom bl.a. turistsektorn i Alfta samt bidra till 

ökad kvalitet i Alftabornas livsmiljö.  

 

Beslutsunderlag 

Bilaga Karta över föreslaget detaljplaneområde. 

Kulturvårdsprogram för Ovanåkers kommun, Alfta. 

Förslag till Översiktsplan för Ovanåkers kommun, Granskningshandling. 

 

 

Beslut skickas till 

Fysisk planerare Bo Sundström 

 

För kännedom 

Kommunstyrelsen  
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§ 26 Dnr 2017/00043  

Kommunal medfinansiering av Biosfärområdesprojekt 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen. 

• Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta om en utökad 

ram om 250 tkr per år under perioden 2018 till och med 2019 inom Tekniska 

nämndens verksamhet för medfinansiering av biosfärområdeskandidatur 

etapp II. 

• Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att, under förutsättning att 

UNESCO utser Voxnadalen som biosfärområde, besluta om en utökad ram 

om 250 tkr per år under perioden 2020 till och med 2025 inom Tekniska 

nämndens verksamhet för medfinansiering av biosfärområde Voxnadalen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet behandlar Ovanåkers medfinansiering i det pågående 

biosfärprojektet med dels finansiering för en andra etapp i kandidatarbetet 

med ansökan till UNESCO och dels finansiering för den första perioden av 

biosfärprojektet förutsatt att området blir utsett av UNESCO. 

Biosfärområden ska vara modellområden för hållbar utveckling där lokala 

lösningar bidrar till att lösa globala problem och i en, av Naturvårdsverket 

nyligen framtagen rapport, lyfts biosfärområden som strategiska områden att 

lära av, stötta och investera i när Agenda 2030 för hållbar utveckling 

genomförs i Sverige. 

Ovanåkers kommun har under en längre tid drivit ett målmedvetet arbete 

med syfte att bilda ett biosfärområde i Voxnadalen. 2013 beslutades om 

finansiering om 250 tkr per år för en fyraårig kandidatperiod med syfte att 

förankra bildandet av ett biosfärområde, samt att ta fram en ansökan till 

UNESCO och sedan 2014 har arbetet drivits i ett separat biosfärprojekt inom 

kommunen. 

 

Under hösten 2016 kunde ett första utkast till ansökan gå ut på remiss och 

efter sammanställning av inkomna synpunkter enades projektets styrgrupp 

om att en förlängning av kandidaturen var nödvändig. Huvudmotiven till 

varför en förlängning anses som nödvändig är att: 

 

 



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(30) 

Sammanträdesdatum 

2017-03-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

• Under arbetet med ansökan visade det sig vara logiskt att i huvudsak låta 

Voxnans avrinningsområde avgränsa området. Detta har gjort att det 

tilltänkta biosfärområdet har utvidgats väsentligt så att även delar av andra 

kommuner än Ovanåker innefattas (främst Ljusdal och Bollnäs). Detta 

resulterar i ett större arbete och framför allt måste de aktörer som tillkommer 

genom utvidgningen erbjudas möjligheter att bli delaktiga i arbetet med och 

utformningen av biosfärområdet. 

 

• Mer arbete behöver göras för att nå en vidare och bättre förankring av 

bildandet av ett biosfärområde, främst hos områdets brukare och sakägare 

samt i de geografiska områden som tillkommit. 

 

• Under arbetets gång har det konstaterats att behandling och bedömning av 

ansökan hos UNESCO pågår under en ganska lång tid. Det var svårt att 

innan kandidaturens början nå en full förståelse för hur hela processen med 

en ansökan till UNESCO går till och inga medel finns i dag för att kunna 

bedriva verksamhet under denna period. Därför söks medel även för denna 

period (2019). (Fokus under den tiden blir att arbeta med pågående- och 

förbereda nya projekt, samt och förbereda en ev. utnämning.) 

 

Mot bakgrund av ovanstående önskas en fortsatt finansiering om 250 tkr per 

år under den förlängda kandidatperioden 2018 till och med 2019. 

 

En ansökan om medfinansiering för en förlängd kandidatperiod har 

inlämnats till Region Gävleborg och den totala årliga budgeten i ansökan 

omfattar cirka 1,6 milj kr. Övriga finansiärer har redan gett klartecken och 

utgörs av Naturvårdsverket (400 tkr) Ljusdals kommun (100 tkr) och Bollnäs 

kommun (75 tkr). 

 

Utöver en finansiering för en förlängd kandidatur innehåller den andra 

beslutspunkten ett förslag till beslut om finansiering av den första perioden 

av biosfärarbetet förutsatt att området utnämns av UNESCO. Vad det gäller 

ekonomin som utsett biosfärområde är ambitionen en ekonomi snarlik den 

under kandidaturen med hög andel externa medel och en stor del av de 

externa medlen är redan säkrade. Därför bedöms en kommunal insats om 

250 tkr årligen som tillräcklig. 
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Konsekvensbeskrivning för barn och unga 

Att kommunen arbetar för att bli ett biosfärområde är mycket positivt för 

barn och unga eftersom projektet bygger på ekonomisk-, social- och 

miljömässig hållbarhet vilket ger bättre förutsättningar för kommande 

generationer. 

Konsekvensbeskrivning för jämställdhet 

Projektet innefattar social hållbarhet vilket gynnar jämställdhet. 

Konsekvensbeskrivning för hållbarhet 

Biosfärområden är modellområden för hållbar utveckling! 

 

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-07. 

 

 

 

Bilagor 

• Sveriges biosfärområden – arenor för implementering av Agenda 2030 

 

• Del 1 av ansökan till Region Gävleborg om medel till 

biosfärområdeskandidatur etapp II 

Beslut skickas till 

Planeringschef Johan Olanders 

Budgetberedningen 

Ekonom Jenny Eriksson 

Biosfärskontoret 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
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§ 27 Dnr 2017/00044  

VA Budget 2018 

Tekniska nämndens beslut 

• Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna en VA-

budget för 2018 inom ramen för det utrymme som en oförändrad VA-taxa 

tillåter. 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har samrått med Helsinge Vatten AB 

angående budgetramar för 2018. Bedömningar gör gällande att VA-

verksamheten klaras inom ramen för befintlig VA-taxa. Befintlig VA-taxa 

tillåter en indexreglering men då interräntan kommer att vara fortsatt låg är 

det sannolikt att ingen indexreglering behövs för att klara VA-verksamheten 

2018. 

Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 mars 2017. 

 

 

 

Beslut skickas till 

Helsinge Vatten AB 

Ekonomikontoret 

Planeringschef Johan Olanders 

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
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§ 28 Dnr 2017/00045  

Investeringsplan VA-verksamheten 2018-2022 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta investeringsplan för 

VA-verksamheten för åren 2018 till 2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samarbete med Helsinge Vatten AB 

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

2018 till 2022. 

 

Investeringsplanen för VA-verksamheten innehåller i stora delar 

rutinmässiga investeringar som syftar till att hålla VA-anläggningarna, (verk 

och ledningsnät) i gott skick så att akuta driftkostnader i samband med 

driftstörningar kan hållas nere. Vissa investeringar syftar också till att uppnå 

processförbättringar eller förenklingar så att kostnader i driften kan hållas 

nere samtidigt som en robust verksamhet upprätthålls. 

 

Något som i hög grad påverkar föreslagen investeringsplan är det pågående 

projektet med en överföringsledning av dricksvatten från Viksjöfors och 

vidare till Alfta där de totala investeringskostnaderna är beräknade till 12 

mkr. Föreslagen tidplan för projektet är upplagd så att omprioriteringar av 

medel kan göras inom redan beviljade investeringsmedel så att 

investeringsvolymen sett över en femårsperiod inte påverkas för mycket. 

Detta innebär att andra investeringar inom verk och ledningsnät får stå 

tillbaka under samma period. 

 

Beslutsunderlag 

• Investeringsplan VA 2018 – 2022 

• Sammanställning av VA-investeringar 2017 - 2022 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 mars 2017 
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Beslut skickas till 

Helsinge Vatten AB 

Ekonomikontoret 

Planeringschef Johan Olanders 

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
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§ 29 Dnr 2017/00032  

Anpassningsuppdrag 2017 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige gav 2016-11-21, § 83 p 5, följande uppdrag: 

”Kommunfullmäktige beslutar uppdra till kommunstyrelsen att övergripande 

leda och samordna nämndernas arbete med att ta fram förslag på åtgärdsplan 

som leder till att budgeten kan justeras så att den ekonomiska planen för 

2018 och 2019 uppnår resultatbudgetmålet. Förslaget ska kunna presenteras 

vid vårens budgetberedning, preliminärt 15 mars.” 

Under december till februari har samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat med 

uppdraget och tagit fram förslag inom följande områden som kommer att 

överlämnas till budgetberedningen: 

Minskning av bidrag till verksamheter. 

Öka avgifterna för utförda tjänster. 

Personalminskning. 

Avveckling av verksamheter och/eller anläggningar inom fritidsområdet. 

Försäljning av externt uthyrda fastigheter med negativt driftnetto. 

Minska ambitionen på drift av gator och parker. 

Minska på öppettiderna för verksamheter som riktar sig till allmänheten. 

Organisationsförändring. 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Beroende på vilka åtgärder budgetbredningen väljer att genomföra får det 

påverkan på barn och unga. 

Konsekvensbeskrivning jämställdhet 

Beroende på vilka åtgärder budgetbredningen väljer att genomföra får det 

påverkan på jämställdheten. 

Konsekvensbeskrivning hållbarhet 

Beroende på vilka åtgärder budgetbredningen väljer att genomföra får det 

påverkan på hållbarheten. 
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Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteskrivelse 2017-02-21 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-11-21, § 83 p 5. 

  

  

 

Beslut skickas till 

Budgetberedningen 

Samhällsbyggnadschef Johan Ljung 
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§ 30 Dnr 2017/00040  

Investeringsplan 2018-2022, tekniska nämnden 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till 

”Investeringsplan 2018-2022 Tekniska nämnden” och skickar den vidare till 

kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.  

Sammanfattning av ärendet 

Tekniska nämnden ska redovisa sin investeringsplan till KSAU den 20 mars 

2017. Samhällsbyggnadsförvaltningen har analyserat behovet av 

investeringar under perioden 2018-2022 och lämnar bifogat förslag. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-28. 

Förslag till ”Investeringsplan 2018-2022 Tekniska nämnden”. 

Ekonomiavdelningens anvisningar, e-post 2016-12-14. 

 

 

 

Beslut skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Budgetberedningen 

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
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§ 31 Dnr 2017/00041  

Detaljbudget 2017 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att förvaltningens detaljbudget 2017 enligt bilaga 

”Detaljbudget Tekniska nämnden 2017” godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat detaljbudget för tekniska 

nämnden enligt tilldelad ram och ekonomiavdelningens anvisningar. Med 

denna budget bedömer förvaltningen att tekniska nämnden tillgodoser 

Ovanåkersbornas krav på service inom nämndens område. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 mars 2017 

Detaljbudget Tekniska nämnden 2017 

 

 

 

Beslut skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 
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§ 32 Dnr 2017/00042  

Tekniska nämndens budget 2018-2020 kostnadsökningar och 

äskanden 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner förvaltningens förslag till kostnadsökningar, 

äskanden och verksamhetsförändringar för 2018-2020. 

 

Kostnadsökningarna uppgår till 438 tkr exklusive löneökningar. 

Äskandena uppgår till 1225 tkr år 2018, 1325 tkr år 2019 och 1225 tkr år 

2020. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har beräknat kostnadsökningar och 

äskanden för 2018-2020 enligt fastställda principer, se bilaga. Förvaltningen 

har också tagit hänsyn till ingångna avtal där det förekommer indexreglering. 

Intäktsökningar och/eller lägre kostnad för tekniska nämnden i 

samarbetsavtal och driftsavtal är också medräknade. 

Kostnadsökningarna för 2018 uppgår till 438 tkr exklusive löneökningar och 

äskandena uppgår till 1225 tkr år 2018, 1325 tkr år 2019 och 1225 tkr år 

2020. Motiv och konsekvensbeskrivning framgår av bilagan. 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Beslutet påverkar barn och unga på så sätt att om inte kostnadsökningarna 

godkänns kommer tekniska nämndens verksamhet inom barn och ungas 

område att minska. 

Konsekvensbeskrivning jämställdhet 

Beslutet påverkar jämställdheten på så sätt att om inte kostnadsökningarna 

godkänns kommer tekniska nämnden behöva prioritera inom sin verksamhet 

och det kan komma att drabba det ena könet mer än det andra beroende på 

hur prioriteringarna blir. 

Konsekvensbeskrivning hållbarhet 

Beslutet påverkar hållbarheten på så sätt att om inte kostnadsökningarna 

godkänns kommer tekniska nämndens verksamhet inom hållbarhet att 

minska. 

 



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(30) 

Sammanträdesdatum 

2017-03-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-28 

Bilaga ”Tekniska nämndens budget 2018-2020 - kostnadsökningar och 

äskanden” 

Ekonomiavdelningens anvisningar, e-post 2016-12-14. 

 

 

 

Beslut skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Budgetberedningen 

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
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§ 33 Dnr 2017/00047  

Information om gatuavdelningens projekt 2017 

Gatuchef Ulf Stålberg informerade. 

Tekniska nämnden tackar för informationen.    
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§ 34 Dnr 2017/00046  

Ombyggnation av Västra Centralgatan 

Gatuchef Ulf Stålberg informerade om tänkt ombyggnad som bland annat 

innehåller en flytt av ICA:s in- och utfart och ett gångfartsområde väster om 

ICA:s in och utfart. 

Tekniska nämnden tackar för informationen.    
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§ 35 Dnr 2017/00022  

Delegeringsbeslut 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner redovisning av delegeringsbeslut. 

- Beslut om vidaredelegering och tillsättande av tillförordnad 

förvaltningschef. 

- Tilldelningsbeslut rekryteringstjänster fastighetsingenjör. 

- Yttrande enligt ordningslagen. 

- Programvarulicensavtal S-Group Solutions. 

- Korttidsupplåtelse av allmän platsmark. 

- Beslut om lotteritillstånd.    
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§ 36 Dnr 2017/00011  

Meddelanden 

Tekniska nämndens beslut 

- Protokoll Pu § 6, Ks § 19. 

- Närvarorätter i nämnder och styrelser, Kommunal Mitt sektion 

Ovanåker. 

    

 


