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Öppet sammanträde
Teknisk nämnd

Plats och tid

Svenska fönster Arena, onsdag 22 oktober 2014 klockan 09:00 – 11:10

Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

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

Övriga närvarande
Ersättare

Börje Olsson (S)

Tjänstemän

Fritidskonsulent Christian Granqvist
Projektledare Olle Berglund
VA-ingenjör Johan Olanders
Teknisk chef Patrik Uhras
Sekreterare Eva-Lena Zetterdahl

Övriga

Svenska fönster Arena Jan-Erik Robertsson § 101

§ 103
§ 104
§§ 104, 105
§ 106

Justering
Justerare

Claes Häggblom (C)

Plats och tid

Kommunkontoret den 28 oktober klockan 16:00

Justerad paragraf

99 - 108
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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 22 oktober 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 29 oktober 2014 och tas ned den
24 november 2014. Mellan den 29 oktober och den 19 november 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 § 99

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

Tn § 100

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 § 101

Edsbyns IF Bandy Jan-Erik Robertsson informerade om
verksamheten
Energiförbrukningen har minskat avsevärt på grund av tekniska åtgärder,
utbildning och ökad kontroll. I jämförelse med andra anläggningar ligger
Svenska fönster Arena väldigt bra till i förbrukning av kwh.
Beläggningen på försäsongsuthyrningen är stabil. De ryska lagen har
minskat i antal men de som kommer ligger kvar lite längre.
Sommarbandyskolan hade sitt bästa år sommaren 2014, ca 430 stycken
elever. Edsbyns IF bandy har en bred ungdomsverksamhet och man jobbar
långsiktigt med detta. Bandygymnasiet är viktigt och med den nystartade
Bandyakademin tar man nästa steg.
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Öppet sammanträde
Teknisk nämnd

Tn § 102
Rapporter
Teknisk chef Patrik Uhras rapporterade om:
Budgetberedningen dag ett har genomförts. Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått några fördjupningsuppdrag att redovisa på nästa
budgetberedning.
Budgetuppföljningen för september: resultatet per september ligger över
riktpunkten, 77% jämfört med riktpunkten 75%. Den ekonomiska
utvecklingen går åt rätt håll och prognosen vid delårsbokslutet håller.
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Teknisk nämnd

Tn § 103

Dnr 2014/31

820

Drift av Forsparksområdet
Beslut:
1.Tekniska nämnden beslutar att avtal upprättas med Alfta GIF Hockey
omkring driften av Forsparksområdet från och med 2015-01-01, förutsatt
att Alfta GIF Hockey presenterar en ny styrelse som inte innebär någon
konflikt angående anställningsförhållanden.
2. Ovanåkers kommun ska betala ut ett driftsbidrag på 1 250 000 kr (2015års prisnivå).
3.Uppdrag lämnas till tekniska nämndens ordförande att underteckna
nödvändiga handlingar för driften.
Sammanfattning av ärendet
Ovanåkers kommun har anläggningar som sköts via driftavtal med
föreningar; Forsparken, Ridhuset, Gårdtjärnsberget, Fotbollsanläggning på
Ön och Bandyanläggning på Ön.
Arena Forsparken med ansvar för Forsparksområdet har sagt upp driftavtalet
(14 mars 2014). Under sommaren 2014 har fritidsavdelningen träffat
representanter för Arena Forsparkens styrelse med anledning av det
uppsagda avtalet. Föreningen har ingen önskan om att fortsätta driva
anläggningen.
Arena Forsparkens skuld till kommunen hanteras av ekonomikontoret och
ska inte belasta föreslagen förenings driftåtagande.
Ärendet
Fritidsavdelningen har haft dialog med AEFAB och Alfta GIF Hockey
omkring framtida driftformer.
AEFAB har lämnat en sammanställning över vilka områden de kan tänkas
sköta. Fastighetsbolaget kommer inte ha någon verksamhetsvaktmästare på
plats och vill inte ansvara för kylanläggningen på ishallen samt campingen.
Alfta GIF Hockey har lämnat en sammanställning med totalansvar för driftoch skötsel av hela anläggningen/området.
Fritidsavdelningen ser det som mycket positivt med fortsatt föreningsdrift
och utifrån inkomna handlingar förordas det koncept som Alfta GIF Hockey
presenterat.
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Beslutsunderlag
Arens Forsparkens uppsägning, daterat 2014-03-14
Sammanställning AEFAB, daterat 2014-09-16
Styrelsen för Alfta GIF Hockey, Ansöka om drift och skötsel, daterad 2014-09-18
Tjänstemannayttrande, daterat 2014-10-09
Beslutet ska skickas till
Fritidsavdelningen
Arena Forsparken
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Teknisk nämnd

Tn § 104

Projektledare Olle Berglund och VA-ingenjör Johan
Olanders informerade om projektet ”Biosfärkandidat i
Voxnadalen”
En ”Kick off” för projektet ägde rum den 9 oktober. I Ovanåker pågår ett
arbete med att skapa ett nytt biosfärområde:
 Där natur och kultur gynnar varandra.
 Där samspel skapar helhet och hållbarhet.
 Där vi brukar utan att förbruka.
I Sverige finns sedan tidigare fem biosfärområden och i världen 631
biosfärområden i 119 länder. Alla är utsedda av UNESCO och bildar
tillsammans ett jättelikt nätverk av modellområden för hållbar utveckling.
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Teknisk nämnd

Tn § 105

Dnr 2014/77

301

Beslut om avfallsplan
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att:


Godkänna förslag till avfallsplan i nedanstående delar för vidare
behandling i KS
- Strategier och mål daterad 2014-10-13
- Åtgärdsprogram daterat 2014-10-13 med möjlighet till löpande
revidering där betydande avvikelser ska delges kommunstyrelsen för
yttrande eller beslut.



Ge befintlig projektorganisation, (regional projektgrupp, lokala
arbetsgrupper), i uppdrag att under planperioden driva processen
med att följa upp och summera mål och åtgärder samt löpande
revidera underlagsdokument och ta fram förslag till reviderat
åtgärdsprogram.

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 samt en avfallsplan.
Ärendet
Avfallsplanen har tagits fram i samverkan mellan Hälsinglands kommuner
och gäller för perioden 2015-2020. 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.
Avfallsplanen består av två delar: strategier och mål samt
åtgärdsprogram.
Avfallsplanen har under fyra veckors tid varit ute på remiss och samråd.
Därvid inkomna synpunkter är sammanställda i den bifogade
samrådsredogörelsen och korrigeringar i avfallsplanen har skett utefter
inkomna synpunkter.
I bifogat material finns också ett bakgrundsunderlag och en
sammanfattande tabell där avfallsplanen sammanfattas.
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Öppet sammanträde
Teknisk nämnd

Bifogade handlingar
Avfallsplan
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.
Åtgärdsprogram - Anger de specifika åtgärder som varje berörd aktör har
till uppgift att genomföra under perioden för att målen ska kunna nås.
Övriga 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 och en utvärdering av föregående avfallsplaneperiod.
Samrådsredogörelse - Redovisar de synpunkter som har inkommit via
remiss- och utställningsfasen med svar från ansvariga projekt- och
arbetsgrupper.
Sammanfattande tabell - Ett komplement till avfallsplanen har även en
sammanfattande tabell tagits fram.
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
BORAB
Miljö- och bygg
VA–Ingenjör Johan Olanders

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-10-22

12 (14)

Öppet sammanträde
Teknisk nämnd

Tn § 106

Teknisk chef Patrik Uhras informerade om regional
infrastruktur
Det pågår ett stort regionalt infrastrukturarbete. Regionstyrelsen ska fördela
1 miljard kronor. Bland annat ska 135 miljoner gå till Gång och
cykelåtgärder och 88 miljoner till kollektivtrafikåtgärder.
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Teknisk nämnd

Tn § 107

Delegeringsbeslut, pärm flik 10
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden godkänner redovisning av delegeringsbeslut.
Redovisning
 Utfärdade parkeringstillstånd för rörelsehindrade 140813-141009.
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Tn § 108

Meddelanden, pärm flik 10
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