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Öppet sammanträde
Teknisk nämnd

Plats och tid

Sammanträdesrum B onsdag 19 november 2014 klockan 09:00-11:00

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
Övriga

Fysisk planerare Erik Lundh

§ 116

Justering
Justerare

Claes Häggblom (KD)

Plats och tid

Kommunkontoret den 19 november klockan 11:30

Justerad paragraf

116
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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 19 november 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 19 november 2014 och tas ned den
15 december 2014. Mellan den 19 november och den 10 december 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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-11-19

3 (16)

Öppet sammanträde
Teknisk nämnd

Plats och tid

Sammanträdesrum B onsdag 19 november 2014 klockan 09:00-11:00

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
Fastighetsstrateg David Persson
Fysisk planerare Erik Lundh
Fritidschef Eva Holm
Sekreterare Eva-Lena Zetterdahl

§§ 112, 114
§ 113
§ 114
§§ 114, 116
§ 117
§ 115

Övriga

Justering
Justerare

Claes Häggblom (KD)

Plats och tid

Kommunkontoret den 24 november klockan 13:00

Justerade paragrafer

109-115, 117-119
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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 19 november 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 25 november och tas ned den 19
december 2014. Mellan den 25 november och den 16 december 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 § 109

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

Tn § 110

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 § 111

Dnr 2014/10

301

Rapporter
Fritidskonsulent Christian Granqvist:
Driftavtalet med Arena Forsparken är uppsagt från 2014-12-31. Från och
med 2015-01-01 övergår skötseln till kommunal drift. Ett
brukarsamverkansavtal ska upprättas och presenteras på tekniska nämnden
2014-12-10.
Teknisk chef Patrik Uhras:
En revision som görs varje mandatperiod har genomförts för tekniska
nämndens verksamhetsområde.
Ordförande Mikael Jonsson:
Trafiksituationen angående buskörningar i Edsbyn diskuterades vid ett möte
på Voxnadalens gymnasium den 4 november. Polisen bjöd in kommunen,
boende och ungdomar för att försöka komma fram till en lösning på
problemen.
Ingemar Ehn (F):
Har deltagit i ett kommunregionalt möte angående ett förslag till föreskrifter
om hantering av hushållsavfall på Orbaden fredagen 14 november. Ärendet
kommer att beredas i miljö- och byggnämnden. Det kommer att lämnas ut
på remiss i februari, en sammanställning i mars och därefter ska det beslutas
i kommunfullmäktige.
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Öppet sammanträde
Teknisk nämnd

Tn § 112

Dnr 2014/32

042

Budgetuppföljning oktober
Riktpunkten för oktober är 83%, vi ligger något över på 87%. Den
ekonomiska utvecklingen går åt rätt håll och prognosen vid delårsbokslutet
håller.
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Öppet sammanträde
Teknisk nämnd

Tn § 113

Dnr 2014/33

042

Budgetuppföljning VA–verksamheten 2014
Beslut
Tekniska nämnden godkänner av Helsinge Vatten AB redovisad
budgetuppföljning.

Sammanfattning
Driftbolaget Helsinge Vatten AB som sköter Ovanåkers kommuns allmänna
VA-anläggningar redovisar ett positivt resultat om 1 500 tkr per sista
oktober 2014.

Ärendet
Tekniska avdelningen har granskat av Helsinge Vatten tillhandahållen
budgetuppföljning. Det goda resultatet för 2014 håller i sig.
Bland de avvikande posterna i budgetuppföljningen kan nämnas.





Cirka 250 tkr lägre kostnad än budgeterad för reparation och
underhåll av maskiner.
Cirka 170 tkr lägre slamkostnader än budgeterat.
Cirka 150 tkr lägre kostnad än budgeterad för fordon.
Cirka 105 tkr högre kostnad än budgeterat för övrig drift och
underhåll.

Dessutom har arbeten med investeringar på ledningsnätet genererat större
intäkter än budgeterat, 194 tkr.

Underlag
Material från Helsinge Vatten AB (ej bifogat)

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

Tn § 114

Information om investeringsplanering 2015-2019
Teknisk chef Patrik Uhras, fastighetsstrateg David Persson och fysisk
planerare Erik Lundh informerade:
En projektplan för investeringar 2015 har upprättats gällande:
- Fastigheter
- Fritid
- Infrastruktur
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått fördjupningsuppdrag att redovisa på
nästa budgetberedning.
Tekniska nämnden tackar för informationen.
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Öppet sammanträde
Teknisk nämnd

Tn § 115

Dnr 2014/116

006

Sammanträdesdagar 2015 avseende teknisk nämnd
Beslut
Följande föreslagna sammanträdesdagar antas av nämnden.
Månad

Tn
sammanträde
onsdag kl 09:00
4 februari

Prioriterat

Februari

Ärendeberedning Utskick av
Kallelse, tisdag
Måndag kl 08:00 eller onsdag
26 januari

Mars

2 mars

11 mars

Budgetplanering
2016-2018
Investeringsplanering
5-årig

April

13 april

22 april

Maj

11 maj

20 maj

Tertialbokslut

Juni

8 juni

17 juni

Budgetplanering
2016-2018

Augusti

17 augusti

26 augusti

Budget 2016-2018
Styrkort

September

14 september

23 september

Delårsbokslut

Oktober

12 oktober

21 oktober

November

9 november

18 november

December

7 december

16 december

Bokslut
Detaljbudget 2015

Ärendet
Nämnden skall fastställa sina sammanträdesdagar för 2015. Handlingar till
nämnden skall vara sekreterare tillhanda senast torsdag morgon innan
beredning.
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Öppet sammanträde
Teknisk nämnd

Tn § 116

Dnr 2014/19

011

Antagande av detaljplan för gamla Runemo skola
Beslut
* Tekniska nämnden antar ”Detaljplan för gamla Runemo skola”,
antagandet sker i enlighet med reglerna i plan- och bygglagen 4-5 kap.
Planens syfte och huvuddrag
Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsändamål och centrumändamål
inom Runemo 7:1, samt bostadsändamål inom Runemo 7:2 och 7:3. Inom
del av fastigheten Runemo 7:1 är syftet att säkerställa naturmark och
vattenområde samt att säkerställa vattenområdet för samfälligheten.
På Runemo 7:2 och Runemo 7:3 finns befintliga bostadshus och på Runemo
7:1 finns två äldre skolbyggnader. Marken är privatägd, men är planlagd för
allmänt ändamål. 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.
Förvaltningens ståndpunkt
Planen bedöms vara förenlig med gällande bestämmelser i Plan- och
bygglagen och Miljöbalken. Den är även förenlig med syftet med planen.
Detaljplanen föreslås antas som ny gällande detaljplan.
Handlingar som omfattas av antagandet
*Plankarta med planbestämmelser upprättad 2014
* Planhandling dat. 2013-11-06 innehållande:
- Syfte och huvuddrag, beskrivning av planen, förutsättningar,
förändringar, konsekvenser, samrådsredogörelse och utlåtande efter
granskning
* Checklista för behovsbedömning, miljö, dat. 2014-03-26
* Fastighetsförteckning dat. 2014-09-11
Beslutet ska skickas till
Erik Lundh, fysisk planerare
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Öppet sammanträde
Teknisk nämnd

Tn § 117

Dnr 2014/117

292

Celsiushallen - 2014
Beslut
1. Tekniska nämndens beviljar att de önskemål om åtgärder/ inköp som
uppkommit i samband med medborgardialogen ska genomföras.
2. Finansiering, 200 000 kr, sker via Fritidsavdelningens driftkonto
B1887, C340, D470, H1.
Förslag till beslut vid sammanträdet
Fritidsförvaltningens förslag.
Elisabeth Eriksson (C) yrkar avslag på grund av att medel saknas i årets
budget.
Beslutsgång
Tekniska nämnden antar fritidsförvaltningens förslag till beslut.
Reservation
Elisabeth Eriksson (C) reserverar sig mot beslutet.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bakgrund
På uppdrag av kommunstyrelsens utvecklingsavdelning har
medborgardialog genomförts kring verksamheten på simhallen i Edsbyn.
Ärendet har passerat Ks som i § 156 uppdrar åt facknämnden, TN, att
beslutar i ärendet.
I tekniska nämndens förslag till investeringar har 500 000 kr äskats, år 2015,
för renoveringar på Celsiushallen. I årets investeringsbudget finns 100 000
kr avsatta för friskvård mm i simhallen. Föreslagna åtgärder på fastigheten,
igensättning av fönster och byte av akustikskivor på väggarna och tak, kan
bara göras under sommaruppehållet år 2015. Friskvårdsinriktningen mm kan
påbörjas omgående.
Nedanstående förslag på åtgärder och kostnader utifrån den inriktningen
som framkommit vid medborgardialogen föreslås göras omgående inom
ramen för driftbudgeten:
Friskvårdsutrustning, löpband 17 000 kr/st.
kostnad 34 000 kr
Friskvårdsutrustning, vattencykel 16 000 kr/st.
kostnad 32 000 kr
Foton i storformat, bandaroll
kostnad 51 500 kr
Fotografarvode
kostnad 30 000 kr
(uppskattad kostnad)
Anslagstavlor
kostnad 5 500 kr
Stolar till simhallen, 16 st
kostnad 8 700 kr
Bord till simhallen, 4 st
kostnad 6 400 kr
Förvaring
kostnad 14 800 kr
Blommor, krukor mm
kostnad 6 300 kr
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Öppet sammanträde
Teknisk nämnd

10. Vattenfall
Totalt:

kostnad 3 600 kr
192 800 kr

Förslag
Fritidsavdelningens bedömning är att det är viktigt att komma igång med
förändringsarbetet på simhallen så fort som möjligt då medborgardialogen
förpliktar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen, § 156/2014
Tjänsteskrivelse, daterad 2014-11-07
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Fritidsavdelning
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Öppet sammanträde
Teknisk nämnd

Tn § 118

Delegeringsbeslut, pärm flik 11
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden godkänner redovisning av delegeringsbeslut.



Lotteritillstånd
Upplåtelse av kommunal mark

15 (16)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-11-19
Öppet sammanträde
Teknisk nämnd

Tn § 119

Meddelanden, pärm flik 11


Protokoll Ks § 156
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