SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-10-01
Öppet sammanträde
Teknisk nämnd

Plats och tid

Sammanträdesrum A onsdag1 oktober 2014 klockan 09:00-12:00

Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

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

Övriga närvarande
Ersättare

Börje Ohlsson (S)

Tjänstemän
Övriga

Fysisk planerare Erik Lundh

§ 94

Justering
Justerare

Claes Häggblom (KD)

Plats och tid

Kommunkontoret den 2 oktober klockan 10:00

Justerad paragraf

94
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Öppet sammanträde
Teknisk nämnd

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 2 oktober 2014 och tas ned den 27
oktober 2014. Mellan den 2 oktober och den 23 oktober 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.s
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Öppet sammanträde
Teknisk nämnd

Plats och tid

Sammanträdesrum A onsdag 1 oktober 2014 klockan 09:00-12:00

Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

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

Övriga närvarande
Ersättare

Börje Ohlsson (S)

Tjänstemän

VA-ingenjör Johan Olanders
Teknisk chef Patrik Uhras
Gatuchef Ulf Stålberg
Fritidschef Eva Holm
Fritidskonsulent Christian Granqvist
Fastighetsstrateg David Persson
GIS-ingenjör Annika Ottenbäck
Ekonom Jenny Eriksson
Sekreterare Eva-Lena Zetterdahl

Övriga

VD Ylva Jedebäck Lindberg och controller Jennie Blomberg
Helsinge vatten

§§ 89-91
§§ 92-93
§ 93
§ 93
§ 93
§ 93
§ 96

Justering
Justerare

Claes Häggblom (KD)

Plats och tid

Kommunkontoret den måndag den 6 oktober klockan 16:00

Justerade paragrafer

85-93, 95-98
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Öppet sammanträde
Teknisk nämnd

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 6 oktober 2014 och tas ned den 30
oktober 2014. Mellan den 6 oktober och den 27 oktober 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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Öppet sammanträde
Teknisk nämnd

Tn § 85

Godkännande av dagordningen
Beslut
Tekniska nämnden godkänner dagordningen.
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Öppet sammanträde
Teknisk nämnd

Tn § 86

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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Öppet sammanträde
Teknisk nämnd

Tn § 87

VD Ylva Jedebäck Lindberg och controller Jennie Blomberg
Helsinge vatten informerade om ekonomi och framtidsutsikter
De informerade om pågående arbeten:
- Planering av ett nytt reningsverk i Långhed.
- Ombyggnation vid Svabensverks vattenverk.
- Flödesmätning för upptäckt av vattenläckor.
- Utredning om eventuell överföringsledning mellan
Viksjöfors och Alfta.
- En ny dagvattentaxa ska arbetas fram.
- VA-plan.
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Öppet sammanträde
Teknisk nämnd

Tn § 88

Dnr 2014/10

Rapporter
-Ordföranden
-Teknisk chef
-Övriga
Orförande Mikael Jonsson rapporterade:
 Han har deltagit i invigningen av Grafitgruvan vid Kringeltjärn den
17 september. Gruvan drivs av det kanadensiska bolaget Flinders
Woxna Graphite.
 Han ska även delta i ”Kick off” för biosfärsprojektet
Hälsingebygden i Voxnadalen den 9 oktober.
Teknisk chef Patrik Uhras rapporterade:
 SVEVIA färdigställer de nya busshållplatserna vid Långgatan i
Edsbyn.
 Det pågår ett stort regionalt infrastrukturarbete. Regionstyrelsen ska
fördela 1 miljard kronor. Bland annat ska 25 % gå till kollektivtrafik
och cykelvägar.
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Öppet sammanträde
Teknisk nämnd

Tn § 89

Dnr 2014/01

042

Delårsbokslut VA–verksamheten 2014
Tekniska nämnden godkänner
Av Helsinge Vatten AB redovisat delårsbokslut för perioden januari till
augusti 2014.

Sammanfattning
Driftbolaget Helsinge Vatten AB som sköter driften av Ovanåkers
kommuns allmänna VA-anläggningar redovisar ett positivt resultat om
1 093 tkr för VA-verksamheten per 31 augusti 2014.

Ärendet
Tekniska avdelningen har granskat av Helsinge Vatten tillhandahållen
ekonomisk sammanställning för perioden januari till augusti 2014 samt
lämnad verksamhetsberättelse. VA-verksamheten har under perioden
fungerat bra och driften har genomgående redovisat låga kostnader.
Det positiva resultatet om 1 093 tkr beror dels på låga driftkostnader inom
tjänster och entreprenader, reparation och underhåll samt kostnader för
slamhantering, samt att en hög andel arbete med reinvesteringar på
ledningsnätet har gett en större intäkt i driften än budgeterat.
Den höjning av VA-taxan som skett under året har också gett en tydlig
effekt på resultatet och det finns goda förutsättningar för att en stor del av
det ackumulerade underskott som finns i verksamheten kommer att kunna
hämtas in.
Investeringsarbetena är i full gång. På grund av bland annat överklagande
av bygglov samt fördröjningar av markinköp kommer två investeringar inte
att kunna slutföras under året.

Underlag
Verksamhetsberättelse delårsbokslut (Bifogad)
Ekonomisk sammanställning jan-augusti 2014 från Helsinge Vatten AB
(Bifogas ej)

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

Tn § 90

Dnr 2014/100

040

Investeringsplan VA–verksamheten 2015 - 2019
Tekniska nämnden godkänner
Av Helsinge Vatten AB redovisad investeringsplan för perioden 2015 –
2019.

Sammanfattning
Driftbolaget Helsinge Vatten AB som sköter driften av Ovanåkers
kommuns allmänna VA-anläggningar har redovisat ett förslag till
investeringsbudget 2015-2019.

Ärendet
Tekniska avdelningen har tagit del av och granskat av Helsinge Vatten
tillhandahållet förslag till investeringsplan för perioden 2015 – 2019.
Investeringsplanen kan komma att behöva revideras i det fall förstudien i
det mycket stora projektet med en överföringsledning av dricksvatten från
Edsbyn via Viksjöfors till Alfta, visar att projektet är genomförbart.

Underlag
Investeringsplan VA 2015 – 2019
Beskrivning av investeringar VA-verk 2015 – 2019
Beskrivning av investeringar VA-ledningsnät 2015 - 2019

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

Tn § 91

VA-ingenjör Johan Olanders informerade om driftbudget för
VA-verksamheten
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Öppet sammanträde
Teknisk nämnd

Tn § 92

Dnr

2014/96

042

Delårsbokslut januari-augusti 2014
Tekniska nämnden godkänner
Förvaltningens delårsbokslut med tillhörande handlingar för perioden
januari-augusti 2014 som överlämnas till kommunstyrelsen/
Kommunfullmäktige.
Ärendet
Det ekonomiska utfallet efter augusti månad har analyserats och prognos för
resultatet vid årets slut har arbetats fram enligt ekonomiavdelningens
riktlinjer.
Det ekonomiska utfallet för januari-augusti är ett underskott med 1 459 tkr.
Prognosen för helåret är ett överskott med 580 tkr.
Investeringarna beräknas ge ett överskott med 16 490 tkr.
Beslutsunderlag
Förvaltningsberättelse delår januari-augusti 2014.
Styrkort 2014
Måluppfyllelse 2014
Ekonomisk rapport januari – augusti 2014.
Beslutet ska skickas till
Ekonomiavdelningen
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Öppet sammanträde
Teknisk nämnd

Tn § 93

Dnr 2014/97

040

Investeringsplan 2015-2019
Beslut
Tekniska nämnden överlämnar förslag till revidering av befintliga
investeringsobjekt och nya äskanden avseende investeringar till
investeringsplan för perioden 2015-2019 till kommunstyrelsen.
Ärendet
Tekniska nämnden ansvarar för investeringar inom områdena infrastruktur
(gator, broar, trafiksäkerhet, mark), fritid, kommunala fastigheter och ITadministration. Utöver dessa områden beslutar Tekniska nämnden om
investeringar inom VA-området som är äskade via Helsinge Vatten AB.
Varje objekt finns beskrivet inom de tre huvudområdena med en
sammanställning för vart och ett. Det finns både revideringar av redan
beslutade objekt och nya objekt i materialet.
Totalsummor för de tre områdena för perioden 2015-2019:
Infrastruktur
31 400 tkr
Fritid
39 760 tkr
Fastigheter
77 225 tkr
IT-administration
2 250 tkr
Inom huvudområdena Infrastruktur, IT och Fritid redovisas förslag till
revideringar och nya äskanden summariskt. Detaljerad redovisning återfinns
i bilagor.
Beslutsunderlag
Bilagor inom områdena Infrastruktur, Fritid och Fastigheter.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
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Öppet sammanträde
Teknisk nämnd

TN § 94

Dnr 2014/19

011

Detaljplan för gamla Runemo skola-Beslut om granskning
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att detaljplanen för gamla Runemo skola kan
lämnas ut på granskning och fortsätta planprocessen i enlighet med reglerna
i 5 kap 18-25§§ plan- och bygglagen PBL.
Detaljplanens syfte och huvuddrag
Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsändamål och centrumändamål
inom Runemo 7:1 och bostadsändamål inom Runemo 7:2 och Runemo 7:3.
Inom en del av fastigheten Runemo 7:1 är syftet att även säkerställa
naturmark och vattenområde.
På Runemo 7:2 och Runemo 7:3 finns befintliga bostadshus och på Runemo
7:1 finns två äldre skolbyggnader. Marken är privatägd, men planlagd för
allmänt ändamål (A). Den nu aktuella planläggningen kommer att innebära
att befintlig användning inom planområdet blir planenlig. Genom
bestämmelsen centrumändamål ges möjlighet till verksamheter så som
kontor, butiker mm på skolfastigheten.
Utlåtande
De synpunkter som har framkommit vid samråd har behandlats och finns
redovisade och kommenterade i samrådsredogörelsen. Handlingen har
bearbetats utifrån samrådsredogörelsen och uppgraderats till
granskningshandlingen. Detaljplanen bedöms inte medföra några betydande
negativa konsekvenser för varken privata eller allmänna intressen.
Den samlade bedömning är att inkomna synpunkter har kunnat tillgodoses
och att handlingarna uppfyller kraven för detaljplan i 5 kap plan- och
bygglagen PBL.
Beslutsunderlag
* Plankarta med planbestämmelser upprättad 2014
* Planbeskrivning dat. 2015-09-09 innehållande: syfte och huvuddrag,
beskrivning av planen, förutsättningar, förändringar och konsekvenser, samt
samrådsredogörelse
* checklista för behovsbedömning, miljö, dat 2014-03-26
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Beslutet ska skickas till
Erik Lundh, fysisk planerare
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Öppet sammanträde
Teknisk nämnd

Tn § 95

Dnr 2014/54

301

Ny färdtjänsttaxa
Tekniska nämnden föreslår
Att kommunfullmäktige antar förslag till ny färdtjänsttaxa att gälla från och
med 1 januari 2015 enligt följande:
Zon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
*)
**)

Vuxen *
45 kr
55 kr
70 kr
85 kr
105 kr
120 kr
135 kr
150 kr
165 kr
200 kr

Barn- och ungdom **
25 kr
30 kr
35 kr
45 kr
55 kr
60 kr
70 kr
75 kr
85 kr
100 kr

Gäller från och med den dag man fyller 20 år.
Gäller till den dag man fyller 20 år.

Ledsagare

utan kostnad

Medresenär

färdtjänsttaxa för vuxen

Extra chaufförsservice

15kr/enkelresa

Arbetsresor

30-dagarskort/årskort för vuxen
i den allmänna kollektivtrafiken

Resor i övriga kommuner i Gävleborgs län besökskommunens
taxa.
Resor i kommun utanför Gävleborgs län 50 % av taxameterpriset.
Uppräkning av taxan och avgiften för extra chaufförsservice med
avrundning till närmaste 5 och 10-tal kronor sker årligen enligt gällande
index i ”Avtal för samhällsbetald anropsstyrd trafik med taxi och
specialfordon i Gävleborgs län”.
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Öppet sammanträde
Teknisk nämnd

Taxan för barn- och ungdom motsvarar 50 % av taxan för vuxen med
avrundning till närmaste 5 och 10-tal kronor.
Sammanfattning av ärendet
Samrådsgruppen för färdtjänst och sjukresor i länet har utrett frågan om
införande av rabattsystem i färdtjänsten. Gruppen har kommit fram till att
rabattsystem inte kan införas på kort sikt utan måste vara en del i det
långsiktiga samarbetet i länet vad gäller frågor om färdtjänst.
Kommunerna i länet och X-trafik, Landstinget Gävleborg ser det som en
ytterst viktig fråga att ha en samsyn i länet vad det gäller taxefrågor i
färdtjänsten.
Samrådsgruppens arbete, med förslag på en generell sänkning av taxan med
10 kr/zon, redovisades i februari 2014 för det politiska samrådet.
Politiska samrådet ställde sig positiva till förslaget och överlämnade till
varje kommun att hantera ärendet om en eventuell sänkning av taxan.
Förslaget innebär en kostnadsökning för färdtjänst i kommunen med
25 000 kronor per år.
Beslutsunderlag
Skrivelse 2014-05-07, Landstinget Gävleborg.
Beslutet skickas till:
Landstinget Gävleborg
801 88 Gävle
Kommunstyrelsen
Trafiksamordnare Mats Martinsson
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Öppet sammanträde
Teknisk nämnd

Tn § 96

Dnr 2014/4

511

Beslut om nya lokala trafikföreskrifter i Edsbyn
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att anta de tio nya lokala trafikföreskrifterna
med nummer 2121 2014:12 till och med 2121 2014:21 om trafiken vid
Lillboskolan, Snickarvägen och Långgatan i Edsbyn.
Sammanfattning av ärendet
Utemiljön vid Lillboskolan i Edsbyn har byggts om för att öka
trafiksäkerheten. Detta medför att den lokala trafikföreskriften 2121
2010:98 om parkering på Lillbovägens parallellgata kommer att upphävas,
då det är otydligt vilken sida om korsningen Lillbovägen och Industrigatan
som parkering är tillåten, upphävande föreskriftsnummer är 2121 2014:12.
Ny lokal trafikföreskrift om ändamålsplats för på- och avstigande skapas
med nummer 2121 2014:13.
Ny lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik med fordon gäller att inga
fordon får köra in på gårdsplanen framför skolbygganden, förbudet gäller
inte fordon med tillstånd och föreskriften har nummer 2121 2014:14.
Nästa lokal trafikföreskrift har nummer 2121 2014:15 och gäller en
parkeringsplats där bara fordon som används för transport av
rörelsehindrade personer med parkeringstillstånd får parkera.
Den sista lokala trafikföreskriften vid Lillboskolan gäller ett antal
parkeringsplatser där parkering får ske under högst 30 minuter på vardagar
mellan klockan 6-18, föreskriftens nummer är 2121 2014:16.
Efter att infarten till Svenska Fönster i Edsbyn byggdes om finns det inte
längre något behov av parkeringsförbud efter Snickarvägen i Edsbyn så den
lokala trafikföreskriften 2121 2010:60 om parkering kommer att upphävas.
Den upphävande föreskriften har nummer 2121 2014:17.
Nya busshållsplatser kommer att byggas efter den södra delen av Långgatan
i Edsbyn. Hållplatsen med väderskydd kommer att placeras på den västra
sidan av gatan och bussen behöver fri väg och sikt innan angöringen så
föreskrifterna 2121 2010:62 om lastplats, 2121 2010:63 taxiplats och 2121
2010:61 parkering kommer att upphävas av föreskriftsnummer 2121
2014:18, 2121 2014:19 och 2121 2014:20.
En ny lokal trafikföreskrift om parkering längs den södra delens västra sida
skrivs med nummer 2121 2014:21.
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Beslutsunderlag
Denna tjänsteskrivelse
Trafikverkets yttrande med ärendenummer TRV 2014/67124
Polisens yttrande
Beslutet ska skickas till
Tekniska förvaltningen
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Delegeringsbeslut, pärm flik 10
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden godkänner redovisning av delegeringsbeslut.
Redovisning
 Färdtjänstärenden 140401-140831.
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Meddelanden, pärm flik 10
 Sammanträdesprotokoll BOS § 56.
 Sammanträdesprotokoll Kf §§ 61, 62, 64 och 68.
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