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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndagen den 16 september, 2013,
kl. 17.30 – 18.00

Beslutande
Ledamöter

Yoomi Renström (S) Ordförande
Håkan Englund (S) 1:e vice ordförande
Mikael Jonsson (M) 2:e vice ordförande
Marlene Johansson (S)
Hans Gradin (S)
Hans Jonsson (C)
Bertil Eriksson (KD)

Tjänstgörande ersättare

Ylva Ivarsson (S) tjänstgörande ersättare för Kent Olsson (FP)
Ingrid Olsson (C) tjänstgörande ersättare för Björn Mårtensson (C)

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Kommunsekreterare Kristoffer Baas

Övriga
Insynsplatser

Lennart Englund (SD)
Jan Wahlman (V)

Utses att justera

Hans Jonsson

Justering
Plats och tid

Hans Jonsson
Kommunkontoret den 16 september 2013, klockan 18.00

Justerade paragrafer

154-156

Justerare
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Underskrifter
Sekreterare

____________________________________________

Kristoffer Baas

____________________________________________

Ordförande

Yoomi Renström

Justerare

____________________________________________

Hans Jonsson

________________________________________________________________________________

Anslag på kommunens officiella anslagstavla
Kommunstyrelsen i Ovanåkers kommun har haft sammanträde den 16
september 2013.
Protokollet har justerats, d v s godkänts av ordförande och justerande.
Protokollet finns på kommunstyrelsekontoret och på kommunens webbplats
www.ovanaker.se.
Överklagande
Anslaget sätts upp på anslagstavlan den 16 september 2013 och tas ned
den 9 oktober 2013. Under tiden som anslaget sitter uppe på anslagstavlan
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
kommunsekreteraren.

__________________________________
Kristoffer Baas
Kommunsekreterare
Tfn 0271-570 77
kristoffer.baas@ovanaker.se
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 154

Godkännande av dagordningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med förändringarna nedan:
Dagordning inför sammanträde

Dagordning under sammanträde

1.

Upprop

1.

Upprop

-

2.

Utses att justeras

2.

Utses att justeras

-

3.

Godkännande av dagordning

3.

Godkännande av dagordning

§ 154

4.

Allmänhetens frågestund

4.

Allmänhetens frågestund

§ 155

5.

Tilläggsäskande för inköp av asfalt

5.

Tilläggsäskande för inköp av asfalt

§ 156
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 155

Dnr 2013.36

006

Allmänhetens frågestund
Kommunstyrelsens sammanträde är sedan den 6 juni 2002 öppna för
allmänheten, (helt eller delvis).
Besökare har då också möjlighet att ställa frågor på ”Allmänhetens
frågestund”.
Det fanns inte några frågor.
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 156

Dnr 2013.290

312

Tilläggsäskande för inköp av asfalt
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden tilläggsanslag till
driftbudgeten för inköp av vägbeläggningsmaterial, s k mjog med 1 020
tkr för 2013.
 Finansiering sker via del av den återbetalning från AFA som erhålls
2013 varför någon justering av resultatbudgeten ej görs i samband med
detta.
Ärendet
Bakgrund
Ovanåkers kommun har precis fått ett mycket bra erbjudande. Trafikverket
har i dagarna beställt en stor mängd s k mjog. Den ska läggas bland annat på
Öjungsvägen och NCC sätter nu upp ett lokalt asfaltverk i kommunen i höst.
Mjog är en mjukare och följsam beläggning som lämpar sig bra på
gator/gång och cykelvägar, nedan gc-vägar, med inte alltför stor
trafikmängd och framförallt på gator som ”rör sig”, vilket de som bekant har
en benägenhet att göra i Ovanåkers kommun. Dess utmärkande egenskap är
att den ”självläker” på ett fint sätt. Vi har bland annat lagt det på Ön med ett
mycket bra resultat.
Då det nu kommer att finnas ett mjogverk i kommunen har NCC erbjudit en
rabatt med 15 % på det redan upphandlat priset till oss, 960 kr/ton. Motivet
är att transportkostnaderna är obefintliga och vid till verkning av större
mängd så blir effekten av de fasta kostnaderna lägre.
Åtgärd
Förslag är att 1 250 ton mjog köps in. Den maximala volymen vi kan köpa
är 2 500 ton. Kostnaden för 1 250 ton uppgår till 1 020 tkr (1250 * 960 *
0,85).
Användningsområde
Vi kan förbättra mellan 2 och 3,5 km väg/gc-väg beroende på vad vi väljer.
Inriktning mot de centrala delarna och åtgärdar i första hand bristfälliga gcvägar och i andra hand krackelerade asfaltbeläggningar på vägar.
forts

Skickat till
För handläggning: Kommunfullmäktige, ekonomiavdelningen
För kännedom: Tekniska nämnden
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 156 forts
Finansiering
Ovanåkers kommun kommer att erhålla en återbetalning från AFA i likhet
med föregående år som uppgår till preliminärt 8 mnkr. Förslag är att
finansiering av åtgärden finansieras via dessa AFA-medel.
Handläggning
För att kunna ta del av erbjudandet krävs beslut i kommunfullmäktige, för
åtgärden och dess finansiering, den 16 september då besked behöver ges
omgående.
För att pröva möjligheten till ställningstagande har vi gjort följande:
1. Brev till gruppledarna för att efterhöra deras inställning till åtgärden. De
som svarat har uttryckt sig positivt.
2. Därav så har vi kallat till detta extra Kommunstyrelsesammanträde i
anslutning till Kommunfullmäktigesammanträdet för att behandla åtgärd
och finansiering.
3. Tilläggskungörelse med ärendet/åtgärden inför
Kommunfullmäktigesammanträdet har skickats ut under torsdagen (12
september).

Beslutsunderlag
-

