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Öppet sammanträde
Teknisk nämnd

Plats och tid

Sammanträdesrum A onsdag 20 augusti 2014 klockan 09:00 – 11:15

Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

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

Urban Guvelius, (C)

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Fritidschef Eva Holm
Fritidskonsulent Christian Granqvist
Fastighetsstrateg David Persson
VA-ingenjör Johan Olanders
Teknisk chef Patrik Uhras
Sekreterare Eva-Lena Zetterdahl

§§ 72-73
§ 74
§§ 75, 77-78
§§ 79, 81-82
§§ 76, 80

Övriga

Justering
Justerare

Claes Häggblom (KD)

Plats och tid

Kommunkontoret den 21 augusti klockan 13:00

Justerade paragrafer

69-84
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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 20 augusti 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 augusti 2014 och tas ned den
15 september 2014. Mellan den 21 augusti och den 11 september 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 § 69

Godkännande av dagordningen
Beslut
Tekniska nämnden godkänner dagordningen med tillägg av ärenden:
 Budgetuppföljning VA-verksamheten.
 Verksamhetsbeskrivning och budgetram VA-verksamheten 2015.
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Tn § 70

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 § 71

Dnr 2014/10

Rapporter
-Ordföranden
-Teknisk chef
-Övriga
Ordförande Mikael Jonsson informerade om :
Invigningen av Biosfärprojektet ”Hälsingebygden i Voxnadalen”på
Ol-Andersgården i Alfta, tisdagen den 19 augusti. De hade även sitt första
styrgruppsmöte.
Teknisk chef Patrik Uhras informerade om:
Tre nya busshållplatser som ska byggas på Långgatan i Edsbyn.
Busshållplatsen i södergående riktning vid Frälsningsarmen ska flyttas
närmare rondellen och det blir två nya busshållplatser på järnvägsgatan vid
Centrumhuset och Helsingenet. Väderskydd ska sättas upp och det blir en
säkrare av/påstigning.
Fritidschef Eva Holm informerade om:
Den ombyggda simhallen i Alfta öppnar den 1 september, invigningen blir
den 6 september klockan 10:00.
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Tn § 72

Dnr 2014/75

042

Integration - uppdrag
Tekniska nämndens beslut
- Tekniska nämnden beslutar att begära en omfördelning inom ”driftsprojekt
706” till förmån för fritidsverksamheter. Totalt 60 000 kr.
- Tekniska nämndens beslut lämnas till Politisk styrgrupp för integration/
tjänstemannagruppen för integration för vidare handläggning enligt
uppdraget.
Sammanfattning av ärendet
”Uppdrag lämnas till samtliga nämnder att via politisk styrgrupp för
integration/ tjänstemannagruppen för integration lämna förslag till hur
respektive nämnd ska ta verksamhetsmässigt/ekonomiskt ansvar för sin del
av verksamheten avseende integration. Uppdraget omfattar även att lägga
förslag till hur uppföljning av verksamheten i sin helhet redovisas och hur
eventuella behov av omfördelning av resurser genomförs. Uppdraget ska
redovisas för budgetberedningen för 2015-2017.”
Ärendet
I FN:s konvention om barns rättigheter ställer både politiska och moraliska
krav. Alla har ett ansvar för att FN:s standardregler blir verklighet.
Integrationen tillgodoser behovet av själva överlevnaden, mat, bostad,
kläder. Integrationen ser också till att tillgodose barns rätt till utbildning.
Men barn ska även ha rätt till vila och fritid, till lek och rekreation och rätten
att fritt kunna delta i det kulturella och konstnärliga livet.
Att som ungdom få vara med i en förening innebär delaktighet, jämlikhet en mötesplats för social gemenskap och förmedlare av värderingar.
I vår kommun finns ett rikt och engagerat föreningsliv som under fler års tid
välkomnat våra nya kommuninvånare. Under 2014 har fritidsavdelningen
träffat ett flertal föreningar som nu börjar uttrycka en oro över att inte ”räcka
till”. Man påtalade följande problematik:
 Föreningsregler - tolkbehov (passa tider, duscha, medlemsavgifter…)
 Föräldramedverkan (transporter, försäljningsuppdrag…)
 Skulle vilja söka externa medel för integrationsprojekt men saknar egna
medel.
 Inköp av utrustning, (gäller även kommunala verksamheter).
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Fritidens del i kommunens totala budget är ca 3 %. På konto G706 avsätter
kommunen 2 000 000 kr. En rimlig fördelning av dessa pengar borde vara
att max 60 000 kr öronmärks till verksamheter inom fritidområdet.
Beslutsunderlag
Budget- och verksamhetsplan 2015-2017, Planeringsförutsättningar
Tjänsteskrivelse, daterad 2014-07- 24
Beslutet ska skickas till
Politisk styrgrupp för integration/ tjänstemannagruppen för integration
Fritidsavdelningen
Kommunstyrelsen/budgetberedningen
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Tn § 73

Dnr 2014/75

042

Fritidsgårdar - uppdrag
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden godkänner lämnad redovisning och lämnar det vidare till
kommunstyrelsen/budgetberedningen.
Sammanfattning av ärendet
”Uppdrag lämnas till Tekniska nämnden att ta fram förslag till förändrad
lokalisering av fritidsgårdarna i Edsbyn och Alfta. För båda gårdarna ska två
olika förslag tas fram. I båda fallen ska en sammanfattande beskrivning av
hur verksamheten är tänkt att bedrivas i de alternativa lokalerna. Preliminära
kostnadskalkyler ska även de medfölja för att möjliggöra bedömningen om
och i vilket fall projektering ska beslutas. Restriktion är de resurser som står
till förfogande vilket utgör grunden för basalternativet. Möjlighet finns för
att lägga förslag kring ett utvecklande alternativ. Erforderliga åtgärder för
såväl driftbudget som investeringsbudget ska redovisas i samband med
investeringsbudget för 2015-2019”.
Ärendet
Både ungdomar och fritidsledare har via enkät fått ge sina synpunkter på
vad en fritidsgår ska/bör ge för möjligheter.
Sammanställning av ungdomarnas innehållsförteckning av en fritidsgård:
I Alfta är det viktigast att:
Att det finns möjlighet att köpa fika(mackor,
godis, kaffe och läsk)
Att fritidsgårdens lokaler är bra, med soffor, Tv,
Tv-spel och datorer.
Att fritidsgården är en träffpunkt för ungdomar i
närområdet.
Att fritidsgården har pingis och biljardbord.

I Edsbyn är det viktigast att:
Att fritidsgårdens lokaler är bra, med soffor, Tv,
Tv-spel och datorer.
Att det finns möjlighet att köpa fika(mackor,
godis, kaffe och läsk)
Att jag kan slappa på gården.
Att fritidsgården är en träffpunkt för ungdomar i
närområdet.

Svarade på enkäten gjorde 29 tjejer och 45 killar (totalt 74st) i åldern 13-17
år.
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Fritidsledarna svarade omkring verksamhetsfrågor och utveckling och vill
ha följande möjligheter:
I Alfta vill man:
 Fortsätta med matlagningstemat ”För en
fattiglapp”- kräver bra kök.
 Utveckla studiecirkelverksamheten,
främst inom musik och media.
 Ha en utemiljö med möjlighet till
sportaktiviteter, alt närhet till sporthall.
 Lätt kunna ”ställa om” lokalerna utifrån
ungdomarnas behov och önskemål.

I Edsbyn vill man:
 Påbörja arbetet med studiecirklar,
temakvällar. – behov av ”små rum”
Kunna erbjuda möjligheter inom musik,
media, foto.
 Utveckla föreningssamverkan.
 Utveckla interesset för friluftsliv och
fiske.

Svarade gjorde 7 kvinnliga och 2 manliga fritidsledare (totalt 9st).
Tillsammans med fritidsgårdspersonalen har fyra förslag på lokalisering
diskuterats. Två på respektive ort.
 ”Kåken” - nuvarande placering i Alfta
 ”Grottan” i Alftaskolans källarlokaler under matsalen
 Västergården i Edsbyn
 Celsiushallen, div. biutrymmen i källarplanet
Utifrån ungdomarnas viktning av vad som ska finnas på en gård och
personalens utvecklingstankar har en prioritering gjorts enligt följande:
Fritidsgård i Alfta
1:a hand Grottan
2:a hand Kåken

Fritidsgårdarnas budget 2014:
Gården på Folkets Hem
Nettokostnad
Kåken i Alfta
Nettokostnad

Fritidsgård i Edsbyn
1:a hand Västergården
(2:a hand Celsiushallens
biutrymmen)

683 000 kr
602 000 kr

Kommentarar omkring kostnadskalkyls påverkan.
 Verksamhets- och personalkostnaderna påverkas inte av en lokalflytt.
 Ingen ändring av nuvarande säsong och öppettid för verksamhet föreslås.
Ungdomarna har fått ge synpunket på fritidsgårdaranas öppettider och 66 %
är nöjda med nuvarande öppettider.
 Städ och hyreskostnaden kan komma att öka.
 Förstudie har påbörjats omkring projektering och kostnadskalkyl för
”nya” fritidsgårdslokaler. Uppdrag har lämnats till MONDO arkitekter från
Falun. David Persson kommer att redovisa resultatet i början av hösten.
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Beslutsunderlag
Budget- och verksamhetsplan 2015-2017, Planeringsförutsättningar
Tjänsteskrivelse, Fritidsgårdar, daterad 2014-07- 24
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen/budgetberedningen
Fritidsavdelningen
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Tn § 74

Dnr 2014/75

042

Indexuppräkningar för föreningsbidrag – redovisning av
uppdrag
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden begär 926 000 kr hos kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för reglering av driftsbidragen på kommunens
idrottsanläggningar. Detta för att komma i nivå med de faktiska kostnaderna
på de aktuella anläggningarna och inom det kommunala åtagandet.
Sammanfattning
I beslut om budget- och verksamhetsplan 2015-2017, Kf §31, gavs flera
uppdrag till tekniska nämnden. Här kommer redovisning av uppdraget
”Indexuppräkningar för föreningsbidrag”.
1998 övertog några föreningar driften av kommunala anläggningar, Ön,
Forsparken, ridanläggningen och slalombacken. Vid övertagandet 1998
ersattes föreningarna för de kostnader som kommunen hade för skötsel och
drift exklusive hälften av personalkostnaderna. Tanken var att täcka upp
anställd personal med ideell arbetskraft.
Avtal reglerar hur detta ska fungera och ekonomiseras i praktiken. Där
tydliggörs ansvarsförhållanden och föreningens åtagande, men också den
omfattning som kommunen är beredd att betala för. Vill föreningen till
exempel ha öppet mer på anläggningen än vad kommunen skulle ha haft så
måste det bekostas av föreningen själv.
I dagsläget finns avtal om föreningsdrift på alla anläggningar, dock är
avtalet för Forsparken uppsagt till 1 januari 2015. Diskussioner pågår.
Ärendet
Ursprungligen fanns inte någon indexuppräkning med i avtalen med
föreningarna, först 2011 reviderades avtalen och indexuppräkning tillkom
(beslut Kfn 2009/§58). Genom åren har dock justering av ersättningen
gjorts till stor del beroende på förändringar i anläggningarna. Dock har detta
inte skett systematiskt.
I den utredning som nu gjorts har vi beräknat ersättningsnivåerna utifrån att
indexuppräkning skulle ha skett alla år.
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Ön:
Ersättning 1998
Om index hela perioden
Faktisk ersättning 2014

700 000 kr
1 247 000 kr
2 004 000 kr

Forsparken:
Ersättning 1998
Om index hela perioden
Faktisk ersättning 2014

690 000 kr
1 297 000 kr
1 200 000 kr

Ridanläggningen:
Ersättning 1998
Om index hela perioden
Faktisk ersättning 2014

120 000 kr
442 000 kr
241 000 kr

Slalombacken:
Ersättning 1998
Om index hela perioden
Faktisk ersättning 2014

300 000 kr
875 000 kr
508 000 kr

Detta ger dock inte hela svaret på vilken ersättning som är skälig att betala
för drift och skötsel av anläggningarna. Sedan 1998 har mycket byggts om
på grund av både myndighetskrav och ny teknik samt att förutsättningarna
har förändrats av andra skäl, till exempel konkurrensutsättning med mera. I
grunden gäller dock samma förutsättning att föreningen bekostar halva
personalkostnaden själv.
För att försöka få fram ett bättre svar på vilken ersättningsnivå som bör
gälla för det kommunala åtagandet så har fritidsavdelningen tillsammans
med föreningarna studerat de faktiska kostnaderna. Här delar vi nu upp Ön i
fotboll respektive bandy, då driften numera är delad mellan två föreningar.
Ön fotboll:
Faktiska driftskostnader
Intäkter
Driftbidrag 2014
Differens mot aktuellt driftbidrag

820 000 kr
-220 000kr
548 000 kr
-52 000 kr

Ön bandy:
Faktiska driftskostnader
Intäkter
Driftbidrag 2014
Differens mot aktuellt driftbidrag

2 409 000 kr
-352 000 kr
1 456 000 kr
-601 000 kr
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Forsparken:
Faktiska driftskostnader
Intäkter
Driftbidrag 2014
Differens mot aktuellt driftbidrag

1 740 000 kr
-500 000 kr
1 200 000 kr
-40 000 kr

Ridanläggningen:
Faktiska driftskostnader
Intäkter
Driftbidrag 2014
Differens mot aktuellt driftbidrag

360 000 kr
-115 000 kr
241 000 kr
-4 000 kr

Slalomanläggningen:
Faktiska driftskostnader
Intäkter
Driftbidrag 2014
Differens mot aktuellt driftbidrag

1 437 000 kr
-700 000 kr
508 000 kr
-229 000 kr

Slutsatsen vi kommer fram till är att det finns en differens mellan den
ersättning kommunen betalar för det kommunala åtagandet och de faktiska
kostnader som föreningarna har för detta.
Fritidsavdelningen föreslår att följande justeringar görs i ersättningen:
Ön bandy:

601 000 kr

Ön fotboll:

52 000 kr

Forsparken:

40 000 kr

Ridanläggningen:

4 000 kr

Slalomanläggningen:

229 000 kr

TOTALT:

926 000 kr

Beslutet ska skickas till
Fritidsavdelningen
Kommunstyrelsen
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Bilaga fortsättning § 74

Bilaga med förklaringar av indexuppräkning för
Föreningsbidrag
Perioden för det kommunala åtagandet på de olika anläggningarna:
Ön fotboll
7 månader
Ön bandy
6,5 månader
Forsparken
12 månader
Ridanläggningen
12 månader
Slalomanläggningen
7 månader

För att kunna förklara närmare vad respektive post innebär kommer här en
redogörelse:
Ersättning 1998: Den ersättning som gällde i samband med att
driftsavtalen skrevs 1998. De faktiska kostnaderna som kommunen hade då
men med -50% av personalkostnaden.
Om index hela perioden: Om vi hade indexuppräknat varje år från 1998
till dags dato. Gäller både drift, underhåll samt personalkostnad.
Faktisk ersättning: Det är den ersättning föreningarna har idag, 2014.
Faktisk driftkostnad: Den kostnad som respektive förening har redovisat i
sitt bokslut för det kommunala åtagandet.
Intäkter: Principerna är de som gällde innan 1998 när kommunerna drev
anläggningarna och det är detta som är inskrivet i driftavtalen. I denna post
ligger bl.a. de planhyror som föreningen skulle betalt till kommunen,
entréintäkter i samband med tävlingsmatcher/evenemang som kommunen
skulle fått (10% av intäkten), campingavgifter, liftkortsintäkter mm.
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Tn § 75

Dnr 2014/75

Redovisning av utredningsuppdrag - Södra skolan
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden tackar för redovisningen och skickar den vidare till
kommunstyrelsen.
Ärendet
Tekniska nämnden fick 2014-04-28 i uppdrag av kommunfullmäktige att
utreda förutsättningarna för att omvandla lokalerna i Södra skolan till
kontorslokaler/utbildningslokaler.
En utredning inklusive kostnadskalkyler har tagits fram av
samhällsbyggnadsförvaltningen med hjälp av Mondo arkitekter Dalarna
AB. Det materialet bifogas denna redovisning.
För fastigheten Södra skolan anger gällande detaljplan att användningen ska
vara Cq. C betyder att det är centrumändamål och q att det är särskilt
värdefull bebyggelse. Kontorsverksamhet kan med stor säkerhet inrymmas i
centrumändamål. En skolverksamhet skulle däremot innebära en nödvändig
ändring av detaljplanen. Med nuvarande detaljplan skulle en
skolverksamhet endast få tidsbegränsat bygglov.
En närliggande byggnad är den gamla bussterminalen som dels används av
en församling och dels av en verksamhet inom socialförvaltningen. Om det
ska skapas någon form av skolgård vid Södra skolan bör användningen av
den gamla bussterminalen studeras och eventuellt förändras.
Behovet av undervisningslokaler för årskurs F-6 i centrala Edsbyn är
mycket stort. Försörjningen med lokaler för de här årskurserna står
Lillboskolan och Celsiusskolan hus F och G för nu. På båda dessa skolor är
det för närvarande mycket trångt. Olika åtgärder för att lösa den
trångboddheten studeras samtidigt.
Södra skolan har stått tom i många år och till viss del förfallit. Byggnaden
har ett centralt läge i Edsbyn och bidrar idag inte till att göra Edsbyn mer
attraktivt för besökare eller invånare. Dock är det centrala läget en stor
fördel för de aktuella verksamheterna.
En större ombyggnad som nu föreslås innebär att lokalerna kommer att
kunna användas för undervisning. De kan då fungera som avlastning för
Lillboskolan och Celsiusskolan F-6. Om det ska genomföras en större
ombyggnad av Celsiusskolan kan Södra skolan fungera som
evakueringslokaler under byggtiden. Längre fram kan Södra skolan
användas för till exempel en del av gymnasiets verksamhet eller SFI som
idag finns i externt hyrda lokaler.
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I ett ännu längre perspektiv finns förhoppningar om att skapa möjligheter
för distansutbildningslokaler för högskolestudenter och/eller kontorshotell.
I utredningsmaterialet med kostnadskalkyler förutsätts en användning som
skola för årskurser F-6 först och främst.
Byggnaden kommer då att få en total upprustning in- och utvändigt. Ny
ventilation installeras. Ny hiss installeras. Personalutrymmen kan inrymmas
i byggnaden. Befintliga fönster behålls men renoveras och
energieffektiviseras. Nya brandkrav kommer att uppfyllas.
Kostnaden för hela ombyggnaden beräknas till ca 10 100 000 kr.
Med en skolgård anpassad till årskurs F-6 innebär det relativt stora åtgärder
på utvändig mark.
Den nuvarande bussvändslingan väster om Södra skolan, som numera
används i begränsad omfattning, skulle försvinna och i stället skulle
bussarna vända söder om den gamla bussterminalen.
De åtgärder som föreslås är anpassade till att det kan bli en tillfällig
verksamhet, så att utrustning ska kunna flyttas till nya lägen och användas
även i framtiden.
Kostnaden för de utvändiga åtgärderna beräknas till ca 4 500 000 kr.
Med en användning för äldre elever som till exempel i gymnasiets
verksamhet eller inom SFI skulle de utvändiga åtgärderna bli betydligt
billigare.
Ett antal frågor för en skolverksamhet dyker ändå upp vid de redovisade
alternativen. Var ska eleverna ha idrottsundervisning? Var ska eleverna ha
slöjdundervisning? Var ska eleverna äta mat?
Om det anses att eleverna ska äta mat i Södra skolans närhet har ett sådant
alternativ också studerats. Vid en ombyggnad av bussterminalen till
mottagningskök och matsal beräknas kostnaderna till ca 3 400 000 kr.
För bussterminalen kan även studeras en ombyggnad till personalutrymmen
för skolans personal, så att större yta i Södra skolan kan användas för
undervisning. Det blir naturligtvis billigare än ombyggnad till kök, men en
siffra för det har inte tagits fram.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 augusti 2014.
KF § 31 den 28 april 2014.
Beslutet ska skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelsen
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Tn § 76

Dnr 2014/75

Styrkort Tekniska nämnden – 2015
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden antar styrkort avseende 2015.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen/budgetberedningen
Ekonomidelningen

042
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Tn § 77

Dnr 2014/73

287

Upprustning av aulan - färdigställande
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att begära 450 000 kr hos
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för fortsatta åtgärder i aulan på
Celsiusskolan.
Sammanfattning av ärendet
Aulan på Celsiusskolan är tänkt att användas för skolans verksamhet liksom
för intern och extern förhyrning. Bland annat hålls kommunens
fullmäktigemöten i aulan. Åtgärder för att erhålla en bra miljö för den typen
av verksamhet har utförts. För att höja kvaliteten på lokalanvändningen
behöver fortsatta åtgärder göras.
Ärendet
Aulan på Celsiusskolan är tänkt att användas för skolans verksamhet liksom
för intern och extern förhyrning. Bland annat hålls kommunens
fullmäktigemöten i aulan. Åtgärder för att erhålla en bra miljö för den typen
av verksamhet har utförts. För att höja kvaliteten på lokalanvändningen
behöver fortsatta åtgärder göras.
Dörrarna in till aulan behöver åtgärdas eller bytas ut till dörrar med bättre
ljudisolering. Foajéerna behöver målas om och förses med klädhängare.
Toaletter vid norra foajén behöver målas om och förses med bättre
belysning. Ljud- och bildteknik behöver göras användarvänlig. Ny elgrupp
för bättre elkapacitet behöver installeras i aulan.
Kostnad för dessa åtgärder beräknas till 450 000 kr.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 7 augusti 2014.
Beslutet ska skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelsen
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Öppet sammanträde
Teknisk nämnd

Tn § 78

Dnr 2014/74

Nybyggnad av carport vid Gyllengården
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att begära 550 000 kr hos
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för nybyggnad av carport vid
Gyllengården.
Sammanfattning av ärendet
Hemsjukvårdens verksamhet i Edsbyn utgår från Gyllengården. Personalen
behöver under hela året kunna ta sig till patienterna dygnet runt. Det medför
att motorvärmarna är ställda att vara på hela dygnet. Med en carport för 10
bilar kan motorvärmarna ställas på intervalluppvärmning. Det sparar både
pengar och miljö.
Ärendet
Hemsjukvårdens verksamhet i Edsbyn utgår från Gyllengården. Personalen
behöver under hela året kunna ta sig till patienterna dygnet runt. Det medför
att motorvärmarna för närvarande är ställda att vara på hela dygnet. Med en
carport för 10 bilar kan motorvärmarna ställas på intervalluppvärmning. Det
sparar både pengar och miljö.
Finansieringen löses genom att socialförvaltningen betalar hyra för
carporten under en avskrivningstid på 15-20 år.
En carport har byggts vid Sunnangården för 14 bilar. Nu föreslås en
liknande carport byggas för 10 bilar norr om Gyllengården.
Kostnaden beräknas till 550 000 kr med erfarenhet av den carport som
byggdes vid Sunnangården.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 7 augusti 2014.
Beslutet ska skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelsen
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Teknisk nämnd

Tn § 79

Dnr 2014/77

301

Utställning av förslag till avfallsplan
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att ställa ut förslag till avfallsplan för
granskning under fyra veckor samt skicka förslaget till avfallsplan på remiss
till berörda instanser.

Sammanfattning
För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 § Miljöbalken finnas en
renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter om hantering av
avfall som gäller för kommunen och en avfallsplan.

Ärendet
Avfallsplanen har tagits fram i samverkan mellan Hälsinglands kommuner
och gäller för perioden 2015-2020. Planen omfattar ett måldokument som
beslutas i kommunfullmäktige för hela planperioden samt ett
åtgärdsprogram som förankras i kommunstyrelse eller motsvarande och
som revideras löpande.
Arbetet med den nya avfallsplanen har letts av BORAB och har skett med
bred förankring bland kommunens tjänstemän och politiker som varit
delaktiga via arbets- och referensgrupper.

Underlag
Underlaget består av fyra dokument.
Underlag - Behandlar de ramverk som är styrande för avfallsplaneringen;
EU:s ramdirektiv för avfall, de nationella miljömålen, den nationella
avfallsplanen samt övrigt nationellt regelverk. Underlaget behandlar också
framtidstrender, en utvärdering av föregående avfallsplaneperiod och det
som framkommit vid olika samråd under planprocessen.
Strategier och mål - Redogör för vad kommunen prioriterar och avser att
arbeta med under planperioden. Strategier och mål fastställs i
kommunfullmäktige att gälla under vald planperiod.
Åtgärdsprogrammet - Anger de specifika åtgärder som varje berörd aktör
har till uppgift att genomföra under perioden för att målen ska kunna nås.
Sammanfattande tabell - För remiss och utställning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Öppet sammanträde
Teknisk nämnd

Beslut skickas till
BORAB
Miljö- och bygg
VA–Ingenjör Johan Olanders
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Teknisk nämnd

Tn § 80

Dnr 2014/32
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Budgetuppföljning
Riktpunkten för juli är 58 %, enligt uppföljningen så ligger vi något högre
på 61%.
Tekniska nämnden tackar för informationen.
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Teknisk nämnd

Tn § 81

Dnr 2014/33

042

Budgetuppföljning VA-verksamheten
VA-ingenjör Johan Olanders redogjorde för det ekonomiska resultatet för
VA-verksamheten per sista juli. Det ser mycket bra ut ca + 1000 000 kr.
Om inget oförutsett inträffar kan detta innebära att en stor del av det
ackumulerade ekonomiska underskottet för VA-verksamheten kan hämtas in
redan i år.
Tekniska nämnden tackar för informationen.
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Öppet sammanträde
Teknisk nämnd

Tn § 82

Dnr 2014/87
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Verksamhetsbeskrivning och budgetram VA–verksamheten
2015
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden godkänner av Helsinge Vatten AB redovisad
verksamhetsplan och budgetram för 2015.

Sammanfattning
Driftbolaget Helsinge Vatten AB som sköter driften av Ovanåkers
kommuns allmänna VA-anläggningar redovisar en verksamhetsbeskrivning
för 2015 utan större förändringar. Nämnas kan att kontoret i Alfta kommer
att flyttas och samlokaliseras med AEFABs kontor i Alfta. Verksamheten är
budgeterad att täckas av taxeintäkterna och budgetramen blir således 0 kr.

Ärendet
Tekniska avdelningen har granskat av Helsinge Vatten tillhandahållen
verksamhetsbeskrivning för 2015 samt samrått om dess innehåll och
utformning. Detaljerad VA-budget kommer att tas på nästa
nämndssammanträde.

Underlag
Verksamhetsbeskrivning 2015

Beslut skickas till
Helsinge Vatten AB
VA–Ingenjör Johan Olanders
Kommunstyrelsen
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Öppet sammanträde
Teknisk nämnd

Tn § 83

Delegeringsbeslut, pärm flik 8
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden godkänner redovisning av delegeringsbeslut.
Redovisning
 Upplåtelse av kommunal mark.
 Lotteritillstånd Edsbyns IF Bandyförening.
 Utfärdade parkeringstillstånd för rörelsehindrade 140501-140812.
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Tn § 84

Meddelanden, pärm flik 8
 Protokoll Kf §43, §45 och § 53.
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