SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-12-16
Tekniska nämnden
Plats och tid

Stenabro förskola, onsdag den, kl. 09:00-12:00.

Beslutande
Ledamöter

Mikael Jonsson (M), ordförande
Lena Voxberg (S)
Ingemar Ehn (L)
Elisabeth Eriksson (C)
David Parhans (C)
Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Claes Häggblom (KD)
Peter Grip (S)
Börje Olsson (S)

Tjänstemän

Johan Ljung, Samhällsbyggnadschef
Jenny Stenälw, nämndsekreterare
Christian Grankvist, Fritidskonsulent
Eva Holm, Fritidchef
Fia Johannessen, Energi- och klimatrådgivare
David Persson, Fastighetsstrateg
Johan Olanders, VA-ingenjör

Justering
Justerare

Elisabeth Eriksson

Plats och tid

Kommunkontoret den 28 december kl 09:00

Justerade paragrafer

§129-140
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Tekniska nämnden
Underskrifter

Sekreterare

____________________________________________

Jenny Stenälw

Ordförande

____________________________________________

Mikael Jonsson

Justerare

____________________________________________

Elisabeth Eriksson

________________________________________________________________________________________________

Anslag på kommunens officiella anslagstavla
Tekniska nämnden i Ovanåkers kommun har haft sammanträde den 16
december.
Protokollet har justerats, d v s godkänts.
Protokollet finns på tekniska nämnden och på kommunens webbplats
www.ovanaker.se.
Överklagande
Anslaget sätts upp på anslagstavlan den 28 december 2015 och tas ned den
20 januari 2016. Mellan 29 december och 19 januari har Du möjlighet att
överklaga beslutet.
Hur man överklagar, se särskild information på anslagstavlan och på
kommunens webbplats www.ovanaker.se. Behöver du hjälp, kontakta
nämndsekreteraren.

…………………………………………………..
Jenny Stenälw
Nämndsekreterare
Tfn 0271-570 47
Jenny.stenalw@ovanaker.se

2015-08-19
Tekniska nämnden
Tn § 129

Godkännande av dagordningen
Beslut
Tekniska nämnden godkänner dagordningen.
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Tekniska nämnden
Tn § 130

Dnr 2015/00027

Allmänhetens frågestund
Tekniska nämndens sammanträden är öppna för allmänheten, helt eller
delvis. Besökare har då också möjlighet att ställa frågor på ”Allmänhetens
frågestund”.
Inga frågor fanns.
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Tekniska nämnden
Tn § 131

Dnr 2015/00033

Information om ansökan av pengar för att sätta upp en
elbilsladdare i Edsbyn.
Klimatklivet är Regingens nya satsning för att bygga ut laddningsinfrastruktur och ge stöd till andra investeringar som ska minska klimatpåverkande utsläpp. Ovanåkers kommun har sökt pengar ur Klimatklivet för
en elbilsladdare i Edsbyn. Elbilsladdaren som nu är sökt pengar för är tänkt
att stå på den kommunägda parkeringen bredvid ICA och kommer vara av
typen Semisnabb, 63A och 22 kW. Elektra har erbjudit sig att vara
delfinansiärer mot att ha sin logga på laddningsstolpen men detaljer för
samarbetet bestäms om vi få stödet. Till en början står kommunen för elen,
gratis att ladda men när användningen förhoppningsvis kommer öka kan
detta ändras enkelt.
Nämnden tackar för informationen.
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Tekniska nämnden
Tn § 132

Dnr 2015/000143

Medlemskap BiodrivMitt
Tekniska nämndens beslut
1. Tekniska nämnden beslutar att kommunen blir bronsmedlem i
föreningen BiodrivMitt.
2. Prioritering sker ur tekniska nämndens budget för att finansiera
medlemskapet.
3. Medlemsskapets kostnad är 5000 kr/år. Vid höjning av
medlemsskapsavgift skall nytt beslut tas i nämnden
Sammanfattning av ärendet
BiodrivMitt är en förening/nätverk för att påskynda omställningen till en
fossilfri transportsektor genom ökad användning av biodrivmedel.
Föreningen sträcker sig över Gävleborg och Dalarna och det är både
kommuner och företag som är medlemmar.
Ärendet
BiodrivMitts syften är (från deras hemsida - www.biodrivmitt.se):
 BiodrivMitt bjuder in till nätverkande kring hållbara och energieffektiva
lösningar från transportsektorn med branschens olika intressenter och
beslutsfattare.
 BiodrivMitt verkar för att politik, styrmedel och regelverk skapar
förutsättningar för lönsam kommersiell produktion och användnng av
hållbara drivmedel.
 BiodrivMitts långsiktiga mål är att förverkliga visionen om en
fossiloberoende transportsektor 2030. Vi uppmuntrar regionala initiativ,
med lokalt anpassade lösningar.
 BiodrivMitts medlemmar representerar företag och organisationer som
vill skapa förändring inom transportsektorn.
Genom ett medlemskap i föreningen är vi dels del av ett större nätverk och
har därmed större påverkanskraft uppåt. Vi får ta del av omvärldsbevakning,
inte minst av vad som händer lokalt i regionen samt att vi kan delta i de
arbetsgrupper som finns. Idag är exempelvis Bollnäs och Ljusdals
kommuner, Söderhamn nära och Sandvik med.
forts

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-12-16

7 (15)

Tekniska nämnden
Fort Tn § 132
Det finns fyra nivåer av medlemskap, brons, silver, guld och platina samt
privatperson-medlemskap. Ett bronsmedlemskap (vilket de flesta kommuner
är) kostar 5000 kr/året.
Beslutsunderlag
www.biodrivmitt.se

Beslutet skickas till
Fia Johannessen
Ulla-Karin Enbom (styrelseledamot i BiodrivMitt), biodrivmitt@gmail.com
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Tekniska nämnden
Tn § 133

Dnr 2015/00142

Diskussion om Forsparksområdet
Sedan januari 2015 driver Ovanåkers kommun själva Forsparken med dess
olika fastigheter sedan Arena Forsparken sa upp avtalet årsskiftet
2014/2015. Som läget ser ut idag finns det ingen möjlighet för föreningarna
att själva driva sina fastigheter då några av föreningarna själva är under
uppbyggnad.
Politikerna tar detta åter till sina politiska grupper och ärendet kommer att
tas upp på nämnden igen 3 februari.
Nämnden tackar för informationen
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Tekniska nämnden
Tn § 134

Dnr 2015/00013

Rapporter
Rapport från besiktning Stenabro.
Rapport om fortsatt samarbete om Atlantbanan och inbjudan från Ljusdals
kommun om samordningsmöte om järnvägsfrågor.
Rapport om hög belastning på några medarbetare.
Rapport om att en analys behöver göras av vad KF:s budgetbeslut innebär
för Tekniska nämnden.
Nämnden tackar för informationen
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Tekniska nämnden
Tn § 135

2015/00031

Ekonomisk rapport
Johan Ljung föredrog den ekonomiska rapporten och att det löper efter
prognosen som gavs vid delårsbokslutet.
Nämnden tackar för informationen
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Tekniska nämnden
Tn § 136

Ekonomisk rapport VA-verksamheten
VA-verksamheten uppvisar ett positivt resultat om ca 640 tkr.
Lägre el- och kapitalkostnader än budgeterat samt ökade intäkter för
försäljning av vatten är del av orsaken till det positiva resultatet.
Nämnden tackar för informationen.
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Tekniska nämnden
Tn § 137

Dnr2015/00041

Revidering av investeringsplan 2016-2020 VA-verksamheten

Revidering av investeringsplan VA
Samhällsbyggnadsförvaltningens beslut


Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om
reviderad investeringsplan för VA-verksamheten.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Helsinge Vatten AB ser ett behov av
revideringar i investeringsplanen för VA.
Ärendet
Revideringarna i investeringsbudgeten för VA handlar i huvudsak om
omfördelning av redan beviljade investeringsmedel inom VA-verksamheten
för år 2016. I vissa delar består föreslagna ändringar i omprioriteringar så
att investeringar tidigareläggs eller senareläggs.
Ett skäl till omprioriteringarna är att projekteringsmedel behövs till det
strategiskt viktiga projektet med en eventuell överföringsledning av
dricksvatten vidare från Viksjöfors till Alfta.
Ökningen av totala investeringsbudgeten om 200 tkr för år 2016 består i
VA-kollektivets del av de beräknade kostnader för flytt av VA-ledningar
föranlett av AEFAB´s byggnation på Älvstranden där kostnaderna för
flytten kommer att delas lika mellan kommunens VA-kollektiv och
AEFAB.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Helsinge Vatten AB
 Investeringar VA-verk 2016 – 2020
 Investeringar VA-ledningsnät 2016 – 2020
 Investeringsplan 2016 – 2020 per år
 Investeringsplan 2016 – 2020 per anläggning
 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 december
2015

Beslut ska skickas till
Helsinge Vatten AB
Ekonomikontoret
Planeringschef, Johan Olanders
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Tekniska nämnden
Tn § 138

Dnr 2015/00141

Revidering av verksamhetsområden VA
Samhällsbyggnadsförvaltningens beslut


Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om
reviderade verksamhetsområden för VA.

Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsområdena för vatten och avlopp anger det område där VAtaxan reglerar kostnader för anslutning till och brukande av kommunalt
vatten- och avlopp. Det var länge sedan några förändringar gjordes i
verksamhetsområdena och mot bakgrund av hur det ser ut i dag föreslås
förändringar och tillägg enligt bifogat material.
Ärendet
Det har länge funnits ett behov av att revidera verksamhetsområdena för
vatten och avlopp. Helsinge Vatten AB har nu tagit fram förslag på
revideringar och tillägg som innebär enklare och enhetligare tillämpning av
de bestämmelser och ekonomiska principer som Helsinge Vatten AB har att
jobba efter. I tre fall rör det sig om utvidgning av verksamhetsområden. Vad
det gäller Gammel Homna rör det sig om nybildande av ett
verksamhetsområde för vatten och avlopp då detta tidigare har saknats.
Fler justeringar av andra delar av Ovanåkers kommuns
verksamhetsområden kan komma att bli aktuella längre fram.
Beslutsunderlag
 Material från Helsinge Vatten AB med förslag till
verksamhetsområden för:
- Runemo G skola
- Alfta Prästbord 1:2
- Västra Nabban
- Gammel Homna
 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 december
2015

Beslut ska skickas till
Helsinge Vatten AB
Miljö- och bygg
Planeringschef, Johan Olanders
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Tekniska nämnden
Tn § 139

Dnr 2015/00029

Delegeringsbeslut
Pärm flik 12.
Beslut
Nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.






Köpekontrakt Södra Edsbyn 50:175
Ersättning för motorvärmare, Södra Edsbyn 4:44
Ansökan om tillstånd för Luciakortege
Begäran om att lämna yttrande
Parkeringstillstånd
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Tekniska nämnden
Tn § 140

Dnr 2015/00030

Meddelanden
Pärm flik 12
Kf § 107, Revidering av investeringsplan
Kf § 95, Besvarande av motion – Bygg i trä
Kf § 96, Besvarande av motion – Ekologiskt byggande
Kf § 92, Felparkeringsavgifter i Ovanåkers kommun
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