SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-05-14
Öppet sammanträde
Teknisk nämnd

Plats och tid

Komunkontoret samanträdesrum A, onsdag 14 maj 2014,
klockan 09:00 – 10:45

Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Mikael Jonsson, (M)
Lena Voxberg, (S)
Ingemar Ehn, (FP)
Claes Häggblom, (KD)
Elisabeth Eriksson, ( C )

Övriga närvarande
Ersättare

Abner Englund (S)

Tjänstemän

Teknisk chef Patrik Uhras
VA-ingenjör Johan Olanders
Exploateringsingenjör Leif Elvsén
Ekonom Jenny Eriksson
Sekreterare Eva-Lena Zetterdahl

§§ 45,47-49, 52
§ 46
§§ 50-51

Övriga

Justering
Justerare

Claes Häggblom (KD)

Plats och tid

Kommunkontoret den 19 maj klockan 16:00

Justerade paragrafer

43 - 54
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Underskrifter

Sekreterare

____________________________________________

Eva-Lena Zetterdahl

Ordförande

____________________________________________

Mikael Jonsson

Justerare

____________________________________________

Claes Häggblom
________________________________________________________________________________________________

Anslag på kommunens officiella anslagstavla
Tekniska nämnden i Ovanåkers kommun har haft sammanträde den
onsdag 14 maj 2014.
Protokollet har justerats, d v s godkänts.
Protokollet finns på tekniska kontoret och på kommunens webbplats
www.ovanaker.se.
Överklagande
Anslaget sätts upp på anslagstavlan den 21 maj 2014 och tas ned den 16
juni 2014. Mellan den 21 maj och den 11 juni har du möjlighet att
överklaga besluten.
Hur man överklagar, se särskild information på anslagstavlan och på
kommunens webbplats www.ovanaker.se. Behöver du hjälp, kontakta
tekniska nämndens sekreterare

…………………………………………………..
Eva-Lena Zetterdahl
Förvaltningssekreterare
Tfn 0271-570 55
eva-lena.zetterdahl@ovanaker.se
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Tn § 43

Godkännande av dagordningen
Beslut
Tekniska nämnden gokänner dagordningen med tillägg av ärende:
 Nytt ventilationsaggregat i hus C – Celsiusskolan.
Följande ärende utgår:
 Rapporter

Beslutsunderlag
Kallelse med föredragningslista.
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Tn § 44

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 finns.
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Tn § 45

Dnr 2014/32

042

Tertialuppföljning januari-april 2014
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att förvaltningens tertialuppföljning med
tillhörande handlingar för perioden januari-april 2014 godkänns och
överlämnas till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.

Ärendet
Det ekonomiska utfallet efter april månad har analyserats och prognos för
resultatet vid årets slut har arbetats fram enligt ekonomiavdelningens
riktlinjer.
De fyra första månaderna är de mest kostnadskrävande inom flera
verksamheter.
Prognosen för helåret är ett underskott med 20 000 kr. Det finns dock alltid
en osäkerhetsfaktor vinterväghållningskostnaderna.
Det finns inga andra kända osäkerhetsfaktorer i det här läget.
Beslutsunderlag
Förvaltningsberättelse tertial januari-april 2014.
Styrkort 2014
Måluppfyllelse 2014
Ekonomisk rapport januari – april 2014.
Beslutet ska skickas till
Ekonomiavdelningen
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Tn § 46

Dnr 2014/33

042

Tertialbokslut VA–verksamheten 2014
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden godkänner av Helsinge Vatten AB redovisat
bokslut för perioden januari till april 2014.


Tekniska nämnden uppdrar åt Helsinge Vatten AB att vidta åtgärder
för att vända det negativa resultat som prognostiseras för att i stället
nå ett positivt resultat så att tidigare års ackumulerade underskott
kan minskas.

Sammanfattning
Driftbolaget Helsinge Vatten AB som sköter driften av Ovanåkers
kommuns allmänna VA-anläggningar redovisar ett positivt resultat om
250 tkr för VA-verksamheten per 30 april 2014.

Ärendet
Tekniska avdelningen har granskat av Helsinge Vatten tillhandahållen
ekonomisk sammanställning för perioden januari till april 2014 samt
lämnad verksamhetsberättelse. VA-verksamheten har under perioden
fungerat bra och driften har genomgående redovisat låga kostnader.
Det positiva resultatet om 250 tkr beror främst på låga driftkostnader inom:
tjänster och entreprenader, reparation och underhåll samt kostnader för
slamhantering. Dessa poster sammantaget ger ett överskott om ca 400 tkr
jämfört med budgeterade medel.
Bland kostnader som överstiger budget kan nämnas: övriga kostnader inom
driften, elkostnader, licenser och kartavgifter, kostnader för inköp av
kemikalier samt lönekostnader. Totalt för dessa poster rör det sig om
kostnader med cirka 200 tkr över budget.
Trots det goda resultatet prognostiserar Helsinge Vatten AB ett underskott
om 75 tkr för helåret.
Då en höjning av VA-taxan kommer att träda i kraft och ge ökade intäkter
är förvaltningens ståndpunkt att åtgärder borde kunna genomföras för att
stävja det prognostiserade underskottet. Vidare borde de utökade intäkterna
kunna användas till att försöka inhämta något av det ackumulerade
underskott som finns från tidigare år.
Flera investeringar har ännu ej inletts varför stora delar av
investeringsmedlen ännu ej är utnyttjade.
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Underlag
Verksamhetsberättelse delårsbokslut (Bifogad)
Ekonomisk sammanställning jan-april 2014 från Helsinge Vatten AB
(Bifogas ej)

Beslut skickas till
Helsinge Vatten AB
VA–Ingenjör Johan Olanders
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Tn § 47

Dnr 2013/123

430

Biosfärprojekt ”Hälsingebygden i Voxnadalen” organisation
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar att tillsätta styrgrupp för
Biosfärkandidaturen ”Hälsingebygden i Voxnadalen”.


Tekniska nämnden utser Mikael Jonsson som ordinarie ledamot och
Elisabeth Eriksson som ersättare i styrgruppen. Ordinarie ledamot är
ordförande i styrgruppen.



Utbetalning av arvode ska ske enligt aktuellt reglemente
”Arvodesbestämmelser för förtroendevalda.

Ärendet
Ovanåkers kommun, via Tekniska nämnden, är projektägare för
Biosfärkandidatur ”Hälsingebygden i Voxnadalen”. Naturvårdsverket,
Region Gävleborg och Ovanåkers kommun finansierar projektet.
Biosfärprojektets fortsatta process är beroende av en stark lokal förankring
samt ett väl utvecklat samarbete med en mängd aktörer. Projektets styrgrupp
får därför en viktig funktion.
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Förslag till sammansättning av styrgrupp:
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Inom Samhällsbyggnadsförvaltningen återfinns Biosfärkontoret
organisatoriskt under Planeringsavdelningen. Placeringen för kontoret är
Ol-Andersgården i Alfta.
Beslutunderlag
Förstudie Bruka utan att förbruka
Beslutet ska skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Miljö- och byggnämnden.
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Tn § 48

Dnr 2014/30

519

Medborgarförslag ”Falubussen som försvann”
Tekniska nämndens beslut
Ovanåkers kommun fortsätter att arbeta för utökad kollektivtrafik till Falun.
Medborgarförslaget anses därmed vara besvarad.
Ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats in av Hans och Karin Ungman med en
önskan om att ”få tillbaka Falubussen”.
Ovanåkers kommun delar förslagsställarnas uppfattning att det finns ett stort
behov av förbättrad kollektivtrafik mellan Ovanåkers kommun och Falun.
Inte minst för studie- samt arbetspendling.
Frågan är i allra högsta grad aktuell i kommunens arbete med ny
Översiktsplan.
Det är dock inte Ovanåkers kommun själv som avgör detta. Det sker en
regional prioritering mellan olika angelägna kollektivtrafiksatsningar och
för närvarande är det inte aktuellt med att prioritera den här sträckningen.
Ovanåkers kommuns hållning är att fortsatt arbeta för utökad kollektivtrafik
till Falun och vid samrådsmöten med X-trafik så har frågan aktualiserats så
sent som under april 2014.
Beslutunderlag
Medborgarförslag
Beslutet ska skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-05-14

12 (17)

Öppet sammanträde
Teknisk nämnd

Tn § 49

Dnr 2014/29

309

Medborgarförslag om ”Lekplats på Borgen”
Tekniska nämndens beslut
Då det inte finns tillräckliga förutsättningar för att anlägga en ny lekplats på
fastigheten NE 30:68, mittemot Borgenvägen 7, beslutar Tekniska nämnden
att inte begära pengar för att bygga densamma. Medborgarförslaget får
därmed anses vara besvarad.
Ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats in av David Ohlsson där han föreslår att
en lekplats ska byggas på andra sidan vägen vid Borgenvägen 7.
Den ovan nämnda markytan på fastigheten NE 30:68 är mindre än 15 meter
bred vilket gör att det inte går att få den frizon man vill ha mellan väg och
lekplats med tanke på både säkerhet och miljöföroreningar.
Angöring till området är på en av de smalaste vägarna i kommunen med
relativt frekvent trafik av motorfordon och kan inte anses som lämplig
färdväg för barn till och från en lekplats.
Närmaste lekplats till det ovan nämnda området är inte den som ligger intill
Valbomässvägen på övre Borgen utan den på Marcelindsområdet som det är
ca 400 meter till via Häggslänten, ett avstånd som inte kan anses vara långt.
Att anlägga en lekplats innebär urgrävning och byte av underlag, ny
lekutrustning (ställning m rusch, gungställning, sandlåda) samt staket runt
lekplatsen och kostar då som lägst 120 000:- på en yta som motsvarar ovan
nämnda.
Beslutunderlag
Medborgarförslag
Karta
Beslutet ska skickas till
David Ohlsson
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunfullmäktige
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Tn § 50

Dnr 2014/4

511

Ny lokal trafikföreskrift
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar anta lokal trafikföreskrift för bussvändslingan
vid Bruggevägen/Uraforsvägen som innebär att endast fordon i linjetrafik
får köra på den enligt upprättat förslag 2121-2014:8.
Den nya bestämmelsen skall träda i kraft den 1 juni 2014.
Sammanfattning av ärendet
I samband med att busstrafiken lades om i Edsbyn byggdes en vändslinga
för bussar vid korsningen Bruggevägen-Uraforsvägen. För att inte bilar
skall blockera slingan behövs förskrifter så att ej andra fordon blockerar
möjligheterna att använda slingan för avsett ändamål. Den lokala
trafikföreskrift som nu föreslås avser att förhindra att det problemet uppstår.
Polismyndigheten har i sitt yttrande tillstyrkt föreskriften.
Beslutsunderlag
Förslag till lokalföreskrift nr 2121-2014:8
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Information om markanvändning för norra Edsbyn 24:1
Exploateringsingenjör Leif Elvsén informerade om norra Edsbyn 24:1 som
tidigare har använts för försäljning och lagring av drivmedel, eldningsolja
m m. Ovanåkers kommun står som ägare till fastigheten. Vid provtagningar
har föroreningar hittats som gör att fastigheten har ett saneringsbehov. Hur
långtgående sanering som behövs styrs av bland annat kommande
markanvändning.
Tekniska nämnden ska fatta beslut om framtida markanvändning på nästa
sammanträde den 18 juni.
Tekniska nämnden tackar för informationen.
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Dnr 2014/47

287

Nytt ventilationsaggregat i hus C - Celsiusskolan
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att begära 600 000 kr hos
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för ett nytt ventilationsaggregat i
hus C på Celsiusskolan i Edsbyn.
Sammanfattning av ärendet
Befintligt ventilationsaggregat i hus C på Celsiusskolan är otillräckligt för
aktuell verksamhet.
Ett nytt ventilationsaggregat för tre NO-salar i markplan föreslås som ett
klassrumsaggregat i hus C.
Kostnadsbedömning av Aefab för nytt aggregat hamnar på 600 000 kr.
Ärendet
Det befintliga ventilationsaggregatet för hus C på Celsiusskolan är
otillräckligt för verksamheten som bedrivs i huset.
Arbetsmiljön för lärare och elever som vistas i NO-salarna har varit ett
problem under lång tid.
Ett nytt ventilationsaggregat för tre NO-salar i markplan föreslås som ett
klassrumsaggregat i hus C.
Det nya aggregatet innebär att ombyggnadsåtgärder måste utföras i de tre
salarna. Ny belysning utförs samtidigt i rummet mellan NO1 och NO2 och
rummet blir därmed tillgängligt för undervisning.
Kostnadsbedömning av Aefab för nytt aggregat hamnar på 600 000 kr.
Beslutsunderlag
Kostnadsbedömning från Aefab för nytt ventilationsaggregat efter
projektering av VVS konstruktioner 13 maj 2014.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 maj 2014.
Beslutet ska skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
AEFAB
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Tn § 53

Delegeringsbeslut, pärm flik 5
Beslut
Tekniska nämnden godkänner redovisning av delegeringsbeslut.
Redovisning
 Nya taxor och avgifter på sim- och sporthallarna.
 Upplåtelse av kommunal mark.
 Affischering.
 Ansökan om tillstånd: Uteserveringar i Alfta/Edsbyn.
 Utfärdade parkeringstillstånd för rörelsehindrade 140227-140430.
 Färdtjänstärenden 140101-140430.
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Tn § 54

Meddelanden, pärm flik 5



Pensionsavgång, Leif Elvsén.
Protokoll Ks § 54, Kf §§ 26, 29, 32 och 35.
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