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Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-04-20

Tekniska nämnden
Plats och tid:

Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, klockan 09.05-15.00
Ajournering klockan 09.55-10.25 och för lunch 12.00-13.00

Förtroendevalda:

Beslutande:

Övriga deltagare:

Teknisk chef Jan Kroppegård, sekreterare Elli Heiska,
landsbygdsstrateg Olle Persson § 67, ekonom Agneta Johansson §
68-69, mark- och exploateringsingenjör Emma Norberg § 70-71,
gatu/parkchef Lars Svensson § 76-79

Utses att justera:

Bengt-Åke Nilsson

Justeringens plats
och tid:

Tekniska förvaltningen måndag 27 april klockan 15.00

Annika Huber (S), ordf
Uno Jonsson (S)
Monica Flöjt (S) § 65-66
Stig Södergren (S) § 67-79
Börje Sundin (S) § 65-75
Agneta Brendt (S) § 76-79
Kerstin Rask (S)
Pär Söderström (S)
Kjell Persson (S)
Delshad Saleh (V) § 65-75
Solveig Borgeest (V) § 76-79
Anna Backlin (MP)
Bengt-Åke Nilsson (C)
Linda Östblom (C)
Håkan Rönström (M)
Lena Frankenberg Glantz (M)
Kamran Khalil (M)
Fredrik Forslund (SD)

Underskrifter:

Ej beslutande:

Tommy Olsson (S)
Agneta Brendt (S) § 65-75
Sune Forslund (S)
Mikael Andersson (S)
Stig Södergren (S) § 65-66
Monica Flöjt (S) § 76-79
Solveig Borgeest (V) § 65-75
Sture Jonsson (MP)
Fredrik Segerbrand (M)
Ann Sahlqvist (MP)
David Helin (SD)

Paragrafer:

Sekreterare:

Elli Heiska

Ordförande:

Annika Huber

Justerande:

Bengt-Åke Nilsson

Utdragsbestyrkande:

65-79

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-04-20

Tekniska nämnden

Bevis/anslag
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag.
Anslagstid, från och med

2015-04-28

till och med

2015-05-19

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen
Underskrift

Elli Heiska
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Tekniska nämnden

§ 65 Anmälan av nya frågor samt tillkommande extra
ärende
Tekniska nämnden beslutar
att frågorna får ställas och ärendet tas upp senare under sammanträdet.
Sammanfattning
Håkan Rönström (M) önskar ta upp nya frågor. Jan Kroppegård har ett extra ärende
till dagens sammanträde.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Sammanträdesdatum

2015-04-20

Tekniska nämnden

§ 66 Förslag till gatuinvesteringar 2015, del A – Gång- och
cykelväg i Iggesund
Dnr 2015-127-311
Tekniska nämnden beslutar
att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
Sammanfattning
Gatuavdelningen vill få ett beslut om att nyttja beviljat statsbidrag för att bygga
planerad gång- och cykelväg från Hagen-området i Iggesund via Vita bron och in mot
centrum. Vid ett informationsmöte angående utställd cykelplan framkom
motsättningar mot denna sträckning från boende i området, vilka förordar en gångoch cykelväg över Gröna bron.
Tekniska nämnden beslutade den 23 mars 2015, § 49, att bordlägga ärendet till nästa
sammanträde.
Beslutsunderlag


Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 5 mars 2015



Tekniska nämndens arbetsutskotts protokoll den 9 mars 2015, § 18



Tekniska nämndens protokoll den 23 mars 2015, § 49

Beslutsgång
Ordförande Annika Huber (S) föreslår att ärendet bordläggs till nästa sammanträde,
eftersom man inte har hunnit kontakta Iggesunds intresseförening.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Sammanträdesdatum

2015-04-20

Tekniska nämnden

§ 67 Prioritering av investeringar i landsbygdsutveckling
2015
Dnr 2013-571-012
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslaget om 1,5 Mkr till Delsbo sportpark etapp 2, samt
att förslaget om skärgårdssatsningen lyfts till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Reservationer

Mot beslutet och till förmån för Håkan Rönströms (M) förslag reserverar sig Anna
Backlin (MP), Bengt-Åke Nilsson (C), Linda Östblom (C), Håkan Rönström (M), Lena
Frankenberg Glantz (M), Kamran Khalil (M) och Fredrik Forslund (SD).
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har i beslut om investeringsbudget för år 2014-2016 anslagit
sammanlagt 17 Mkr för investeringar i särskild landsbygdsutveckling, fördelat på 7 Mkr
för år 2014, 7 Mkr för år 2015 och 3 Mkr för år 2016, jfr kommunfullmäktige
§ 156/2013. Kommunfullmäktige antog i 2015 års budget att avsätta 3 Mkr för
bredband ur 2015 års anslag. Återstår 4 Mkr för andra investeringar under 2015.
Kommunfullmäktige har därefter i beslut om åtaganden för styrelse och nämnder
uppdragit till kommunstyrelsen att, i samråd med tekniska nämnden, utarbeta förslag
till fördelning av de medel som finns avsatta i investeringsbudget för
landsbygdsutveckling, jfr kommunfullmäktige § 184/2013.
Beslutade medel är investeringsmedel varför de inte kan användas för drift eller lämnas
som stöd till tredje part. Enligt beslutade principer ska investering stimulera till
boende, näringslivsutveckling eller förbättrad social miljö. Investering ska inte skapa
ofinansierade driftkostnader.
En arbetsgrupp bestående av företrädare för tekniska förvaltningen och
kommunledningsförvaltningen har studerat en mängd olika förslag utifrån ovan
nämnda kriterier. Önskemål har framkommit om starkare fokus på arbetstillfällen,
skärgård och ytterligare medel till den under 2014 års medel påbörjade Sportparken i
Delsbo. Gruppen lämnar i detta ärende sitt förslag till beslut om objekt. Förslaget
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Sammanträdesdatum

2015-04-20

Tekniska nämnden

sänds först till tekniska nämnden för yttrande, varefter det, med de synpunkter som
eventuellt tillkommer från tekniska nämnden, ställs till kommunstyrelsen för beslut.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen föreslår gemensamt att
tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till investeringar i landsbygdsutveckling
för 2015 varefter kommunstyrelsen föreslås fastställa förslaget
 Delsbo sportpark etapp 2
 Skärgårdssatsning

1,5 Mkr
2,5 Mkr

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens och kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7
april 2015.
Beslutsgång
Håkan Rönström (M) yrkar bifall till tekniska förvaltningens och
kommunledningsförvaltningens förslag.
Ajournering begärs. Tekniska nämnden ajournerar sig (klockan 09.55-10.25).
Ordförande Annika Huber (S) föreslår att tillstyrka förslaget om 1,5 Mkr till Delsbo
sportpark etapp 2, men att förslaget om skärgårdssatsningen lyfts till kommunstyrelsen
utan eget förslag.
Bengt-Åke Nilsson (C) yrkar bifall till Håkan Rönströms förslag.
Ordförande ställer proposition om bifall antingen till Håkan Rönströms förslag eller
till Annika Hubers förslag, och finner att tekniska nämnden bifaller Annika Hubers
förslag.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Sammanträdesdatum

2015-04-20

Tekniska nämnden

§ 68 Prognos 2015 – kvartal 1
Sammanfattning
Agneta Johansson, ekonom, redovisar prognos 2015 – kvartal 1 för tekniska
förvaltningen.
Tekniska förvaltningen beräknar att göra ett underskott på 2 Mkr mot budget. Det är
vinterväghållningen och barmarksunderhållet som gör underskott mot budget.
Kontot för vinterväghållningen har belastats hårt under 1:a kvartalet 2015. Nederbörd
är i smält form 135 mm under perioden, gentemot 99 mm för hela året 2014. Även
om det blir en fin avslutning av 2015 får man nog ändå räkna med ett
budgetöverskridande med 1 Mkr.
Barmark - någon besiktning har ännu inte utförts, men det påtalas att det är mycket
snöskador. Med hänsyn till krav och påpekanden om att inte nyttja påhängsvagn efter
hjulgrävare i våra arbeten, så har kostnader avsevärt ökat när kostnader för lastbil
tillkommer i vår verksamhet. Här bör räknas med ett budgetöverskridande med 1 Mkr.
Åtgärder och förväntade effekter

Ekonomin för vinterväghållningen kan förvaltningen inte påverka så mycket, här har vi
att förhålla oss till vädrets makter och att hålla vägarna i trafiksäkert skick.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 69 Ekonomi – Information/diskussion budget 2016-2018
Sammanfattning
Förvaltningschef Jan Kroppegård redovisar förvaltningens budgetram för 2016.
Budgetramen utgår från budget 2015 som indexuppräknas med 3,4 % för
personalkostnader och tjänsteköp och med 2,9 % för övriga kostnader och intäkter.
Förutom indexuppräkningen får förvaltningen ett riktat anslag med 1 Mkr
(budgetförstärkning) och en ramreducering med 2,1 Mkr.
I tekniska förvaltningens budget finns det många poster som förvaltningen inte kan
påverka, vilket förvaltningschefen redovisar.
Förvaltningschef, ordförande och ekonom ska på en budgetberedning den 6 maj. Där
ska förvaltningen presentera sina ställningstaganden kring budget 2016.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 70 Försäljning av del av Berglock 1:50
Dnr 2015-153-253
Tekniska nämnden beslutar
att sälja del av fastigheten Berglock 1:50 i Hudiksvalls kommun till 887500-8982 Forsa
Scoutkår, Trogsta 304, 820 65 Forsa, enligt upprättat köpekontrakt, för köpeskillingen
1 000 kronor.
Sammanfattning
Köparen, Forsa Scoutkår, har under många år haft en scoutstuga på den kommunägda
fastigheten Berglock 1:50. Kommunen har tidigare erbjudit föreningen att arrendera
marken, men de tackade nej och önskar istället att köpa marken. Ett ärende om
försäljning påbörjades därför år 2009 där en försäljning av marken ansågs vara lämplig.
Förslag på köpekontrakt skickades till föreningen, som inte återkom med denna och
ärendet har legat vilande sedan dess. Vid en uppföljning av ärendet visade föreningen
fortsatt intresse av att köpa fastigheten och har denna gång undertecknat
köpekontraktet.
Då försäljningen sker till en förening med en köpesumma under fastighetens
markvärde önskar förvaltningen därför att tekniska nämnden fattar beslut angående
försäljning.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 10 mars 2015.
Beslutsgång
Bengt-Åke Nilsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 71 Delägande i upptagnings-/sjösättningsramp vid
Reffelmansviken
Dnr 2015-082-825
Tekniska nämnden beslutar
att gå med som delägare i rampen till 50 % (max 250 000 kronor), samt
att kontraktet kompletteras med inga framtida bidrag från kommunen avseende driftkostnader.
Sammanfattning
Skärgården är en av Hudiksvalls stora tillgångar och har en stark dragningskraft till
kommunen. Andelen som väljer att sjösätta sin båt vid de tillfällen den ska nyttjas ökar,
den så kallade trailerturismen.
Hudiksvalls sjösportsällskap har investerat i en ny ramp i Reffelmansviken för sina
medlemmar och erbjuder nu Hudiksvalls kommun delägarskap för att undvika att
behöva avgiftsbelägga rampen för icke medlemmar.
Tekniska förvaltningen anser att rampen har en stor betydelse för utvecklingen av
skärgården som besöksmål och att det är rimligt att kommunen står för en del av
investeringen.
Det andra allmänna intresset är Räddningstjänstens behov för att snabbt kunna
sjösätta två av sina båtar vid utryckning. Placeringen vid Reffelmansviken är strategiskt
mycket god för Räddningstjänsten.
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att gå med som delägare i rampen till 50 %
(250 000 kronor).
Beslutsunderlag


Hudiksvalls sjösportsällskaps skrivelse om beräknade kostnader för
sjösättningsrampen



Norrhälsinge räddningstjänsts skrivelse den 3 februari 2015



Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 9 april 2015

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Sammanträdesdatum

2015-04-20

Tekniska nämnden

Beslutsgång
Håkan Rönström (M) och Bengt-Åke Nilsson (C) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Delshad Saleh (V) föreslår ett tillägg med max 250 000 kronor och att kontraktet
kompletteras med inga framtida bidrag från kommunen avseende driftkostnader.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 72 Information om SWECOs rapport om effekter efter
införande av gratis parkering med P-skiva
Dnr 2011-032-514
Tekniska nämnden beslutar
att ärendet tas upp vid tekniska nämndens nästa sammanträde.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 73 Anmälan av delegeringsbeslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av fattade delegeringsbeslut.
Sammanfattning
Tekniska nämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande samt till
teknisk chef enligt fastställd delegationsordning. Teknisk chef har vidaredelegerat
beslutanderätten i vissa ärenden till arbetsledare och handläggare.
Dessa beslut ska redovisas till tekniska nämnden. Redovisningen innebär inte att
tekniska nämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot får
nämnden återkalla beslutanderätt.
1. Köp, försäljningar m.m. anslagna januari-mars 2015, 13/2015
2. Bostadsanpassningsbidrag mars 2015, 14/2015
3. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade mars 2015, 15/2015
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 74 Yttrande över motion om att förbjuda cirkusar med
djur på kommunal mark
Dnr 2015-248-008
Tekniska nämnden beslutar
att tekniska förvaltningens skrivelse utgör nämndens yttrande över motionen.
Sammanfattning
Charliene Kiffer (V) har inlämnat en motion om att ingen kommunal mark ska
upplåtas för cirkusar som i kommersiellt syfte utnyttjar djur. Tekniska nämnden har
fått i uppdrag att yttra sig i ärendet.
Tekniska nämnden ansvarar för markupplåtelse av allmän platsmark och annan
kommunal mark som kan komma i fråga för cirkusar. Om fullmäktige i sina direktiv
till tekniska skulle ställa kravet som motionen innebär, ser tekniska inga svårigheter att
ställa kravet vid markupplåtelse. Idag innebär det 1-3 cirkusbesök årligen som kommer
att utebli.
Tekniska förvaltningen har inte kompetens att yttra sig i djurhållningsfrågan eller
cirkusarnas inverkan/betydelse för kulturutbudet.
Beslutsunderlag


Charliene Kiffers (V) motion den 4 december 2014



Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 16 april 2015

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 75 Övrig fråga – Soptunnor vid Solbryggorna
Sammanfattning
Håkan Rönström (M) tar upp att när en soptunna vid Solbryggorna försvann, ersattes
den med en ”ful” grön soptunna. Han frågar om det finns planer att köpa in fler
”snygga” soptunnor?
Jan Kroppegård tar med sig frågan.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 76 Svar på tidigare ställd fråga – Vägskyltning vid
vägarbete
Sammanfattning
Vid arbetsutskottets sammanträde den 9 mars 2015, § 22, ställde Bengt-Åke
Nilsson (C) fråga om det är rätt att vägskyltarna om hastighetsbegränsning till
30 km/timmen vid vägarbetsplatser sitter uppe under helger.
Lars Svensson, gatuchef, svarar att där arbeten sker närmare än 2,5 meter från
längsgående passerande trafik ska hastigheten vara max 30 km/tim.
Skyddsbarriär ska finnas vid fasta arbetsplatser när passerande trafiks hastighet är mer
än 30 km/tim och personal befinner sig på eller i anslutning till vägen.
Efter Bergsjövägen förekommer schakter intill vägkanten som har en nivåskillnad upp
mot 0,5 m och fordonstrafik närmare än 2,5 m från arbetsplatsen, detta kräver
hastighetsbegränsning 30 km/tim. Där schakter förekommer intill trafikerad yta som
är djupare än 0,5 m ska oavsett hastighet skyddsbarriär finnas.
En bedömning ska göras om vilka vägmärken och anordningar som behövs för att
upprätthålla trafiksäkerheten under tid då inga arbeten pågår. När arbetsplatsen inte är
aktiv ska bara de varningsmärken och anordningar för begränsningar av hastighet och
som krävs för trafiksäkerheten finnas kvar, förutom vägmärket A20 (arbete på väg).
Här har schakter funnits från och till intill väg där inte skyddsbarriär funnits, därav
30 km/tim under ej aktiv arbetsplats.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 77 Snötippning i Iggesund
Dnr 2015-141-314
Sammanfattning
Vid arbetsutskottets sammanträde den 9 mars 2015, § 26, framförde Uno Jonsson (S)
att till nästa år måste snötippningen i Iggesund lösas på annat sätt än att köra snön till
grusplanen i Brunnsnäs.
Lars Svensson, gatuchef, informerar om att gatusektionen sedan i höstas har letat
områden där man kan anlägga en tipp. Markägaren Holmen Bruk har kontaktats.
Förslag på områden har skickats till norrhälsinge miljökontor för godkännande. De ser
positivt på ett område norr om Iggesund vid Camp Igge, sydost om skjutbanan.
Holmen Bruk vill inte sälja marken, utan de vill arrendera eller göra ett markbyte.
Förhandlingar om detta kommer att ske.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 78 Information om gata-parkavdelningen
Sammanfattning
Lars Svensson, chef för gata-parkavdelningen, informerar om gata-parkavdelningens
verksamhet.
Avdelningen har 46 heltidsanställda och under högsäsong ca 75 säsongsanställda.
Avdelningen består av två sektioner: parksektionen (park, växthus och skogsavdelning)
och gatusektionen.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 79 Studiebesök
Sammanfattning
Sammanträdet avslutas med studiebesök vid anläggandet av Oljevägen, samt besök vid
kommunens växthus.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

