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§ 49 Anmälan av nya frågor samt tillkommande extra
ärende
Ärendebeskrivning
Jan Kroppegård har ett extra informationsärende och Bengt Sahlin (MP), Pär
Söderström (S) och Kerstin Rask (S) önskar ta upp nya frågor vid dagens
sammanträde.
Tekniska nämnden beslutar
att ärendet tas upp och frågorna får ställas senare under sammanträdet.
____
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§ 50 Ekonomisk rapport
Ärendebeskrivning
Agneta Johansson, ekonom, redovisar vid sammanträdet årets resultat fram till och
med mars för tekniska förvaltningen. Total nettokostnad 36,5 Mkr jämfört mot en
budget på 29,2 Mkr.
Nedanstående kostnader till och med mars redovisas.
Utfall
Mkr

Budget
Mkr

Personalkostnader

23,8

23,0

Vinterväghållning

8,3

4,5

Snö, takskottning m.m.
(fast.avd.)

4,2

2,1

Energi (fast.avd.)

8,9

8,9

Skador (fast.avd.

0,1

0,4

Bostadsanpassning

1,3

2,3

____
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§ 51 Kvartalsprognos 1 - 2013
Ärendebeskrivning
Agneta Johansson, ekonom, redovisar vid sammanträdet prognos 1 för tekniska
förvaltningen.
Tekniska förvaltningen beräknar att göra ett underskott på totalt -5,9 Mkr mot budget.
Gata-Park-Transportavdelningen beräknar göra ett underskott på -3,9 Mkr. Det är
vingerväghållningen som med en normal höst kommer att göra ett underskott mot
budget.
Fastighetsavdelningen har en avvikelse på -2 Mkr p.g.a. extra kostnader för
takskottning samt fler snösvängar.
____
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§ 52 Ändring i föredragningslistan
Ärendebeskrivning
Föredragningslistan ändras på följande sätt:
Ärende nr 8 ”Yttrande över motion angående VA-plan” flyttas upp som ärende nr 5.
____
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§ 53 Lägesrapport – Biogasinvestering på
Reffelmansverket
Dnr 2012-213-374
Ärendebeskrivning
Anna-Karin Ragnarsson, VA-chef, informerar vid sammanträdet i ärendet.
Gällande beslut

I maj 2012, § 71, beslutade tekniska nämnden att VA-avdelningen kunde gå vidare och
investera i en gasturbin på Reffelmansverket, samt att samtidigt också titta närmare på
att investera i ytterligare turbiner för att kunna ta emot Ulvbergets deponigas, med
återkoppling till tekniska nämnden om finansiering av den utökade kostnaden.
Läget i korthet

VA-avdelningen har nu tittat närmare på projektet och bland annat tittat mer detaljerat
på tekniska lösningar, samt den övergripande kalkyl som initialt togs fram. Det har
även framkommit nya prognoser på elpriser, samt en något annorlunda intäktsbild när
det gäller nuvarande gasförsäljning som gör att läget idag ser annorlunda ut.
Investeringskalkylen har också ökat något p.g.a. tillkommande byggkostnader. De
slutsatser man nu kan dra är att VA-avdelningen inte kan räkna hem den tidigare
föreslagna investeringen. VA-avdelningen vill nu lägga investeringen på is.
Kalkyl

Sedan ursprungskalkylen togs fram har ett nytt möjligt försäljningspris på gasen
förhandlats fram med Värmevärlden. När det gäller elpriserna så har man förändrat
prognosen för framtida prisökningar vilket innebär att vi inte har samma
förutsättningar för att räkna hem projektet. Det genomsnittliga rörliga elpriset för en
konsument har sjunkit ca 38 % och ett treårsavtal med ca 21 % sedan kalkylen
upprättades och fram tills idag. VA-avdelningen har även hittat ett felaktigt
ingångsvärde i ursprungskalkylen som gjorde att projektet inte redovisades riktigt från
början. Alla dessa parametrar tillsammans gör att en investering inte längre kan räknas
hem.
Öppet för framtida lösningar

Som nuläget är så föreslår VA-avdelningen att man avbryter projektet med investering
av biogasturbiner och fortsätter med nuvarande lösning. Ett genomförande av
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projektet skulle ge VA-kollektivet högre kostnader än idag utan att ge någon egentlig
vinst och därför är projektet inte vad som kan benämnas som nödvändiga kostnader
för VA-kollektivet och får då inte genomföras. Samtidigt kommer VA-avdelningen att
hålla sig uppdaterad när det gäller liknande projekt och följa utvecklingen inom
området. Det är fullt möjligt att man i framtiden hittar andra lösningar som kan vara
värda att titta närmare på och återkommer då till tekniska nämnden med nya idéer.
Eftersom tidigare beslut om investering inte var tvingande, utan gav möjlighet att gå
vidare med investeringen finns inget beslut som måste upphävas utan detta kan ses
som en information och avrapportering av aktuellt ärende.
VA-avdelningen föreslår tekniska nämnden besluta att godkänna informationen om att
biogasinvesteringen i dagsläget inte kommer att utföras.
Arbetsutskottets förslag
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna informationen om att biogasinvesteringen i dagsläget inte kommer att
utföras.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna informationen om att biogasinvesteringen i dagsläget inte kommer att
utföras.
____
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§ 54 Yttrande över motion angående VA-plan
Dnr 2013-132-008
Ärendebeskrivning
Anna-Karin Ragnarsson, VA-chef, informerar vid sammanträdet i ärendet.
I en motion från oppositionsråden Daniel Pettersson (V) och Mikael Löthstam (S),
inkommen den 10 januari 2013, föreslås att Miljöstyrgruppen får i uppdrag att
tillsammans med berörda nämnder arbeta fram en kommunövergripande vatten- och
avloppsplan. Tekniska nämnden har fått i uppdrag att yttra sig i ärendet.
Kommunstyrelsen beslutade den 7 februari 2013, § 24, att bilda en
förvaltningsövergripande arbetsgrupp bestående av representanter från plan- och
bygglovskontoret, kommunledningsförvaltningen, norrhälsinge miljökontor och
tekniska förvaltningen som ska arbeta med kommunens vatten- och avloppsplanering.
Arbetsutskottets förslag
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå att motionen ska bifallas.
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå att motionen ska bifallas.
____
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§ 55 Redovisning av underhållsläget på
fastighetsavdelningen
Dnr 2012-038-299
Ärendebeskrivning
Charlotta Butler, avdelningschef fastighetsavdelningen, redovisar vid sammanträdet
aktuella underhållsåtgärder på fastighetsavdelningen år 2013.
Fastighet

Typ av underhåll

Åtgärd

Kristineberg 8:2
Bromangymnasiet

Platta tak läckage

Nytt uppstolpat tak

4,0

Helsingebanken 1
Mulle Meck

Trasigt värmerör

Asbestsanering, golv

0,5

Bokhandeln 1
Kulturhuset bibliotek

Tak och fasad

Renovera tak och
fasad

2,0

Bränslet 6:2
Östra skolan högstadiet

Tak och fasad

Renovera tak och
fasad

1,0

Bränslet 9:25
Östra skolan lågstadiet

Tak och fasad

Nya plåtar ränndalar

0,5

Forsa-Hamre 30:1
Näsvikens skola omkl.

Tak och fasad

Förlänga takfot

0,7

Milstolpen 5
Idrottshallen

Kompletterande
utrymn.larm m.m.

Brandskyddsåtgärder

1,5

Edsta 8:24
Förskolan

FTX ventilation

Nytt aggregat

1,0

Sofiedal gula annexen,
Rosa villan m.m.

Fukt i källare

Dränering,
fasadmålning

1,4

Gamla skolan
Wallnersgården

Fukt i källare, fasad

Dränering,
putslagning

0,5
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Rådhuset Tullhuset

Fasaden
frostsprängd

Putslagning

0,1

Takmålning Väster,
Parkhyddan

Tak

Målning tak

0,5

Fridhem och Humlans
förskolor

Syllbyte 2 förskolor

Luftade golv

1,5

Totalt:

15,2

Ordförande tackar för informationen.
____
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§ 56 Godkännande av nyttjanderättsavtal Edsta 8:25
Dnr 2013-177-255
Ärendebeskrivning
Högs Sportklubb har sedan slutet på 1960-talet drivit motionsspåret i Hög och de vill
nu befästa nyttjanderätten.
Tekniska förvaltningen har delegation på att upplåta mark för högst 10 år, avtalet avser
en tidsperiod på 25 år.
Arbetsutskottets förslag
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna upprättat nyttjanderättsavtal gällande motionsspår i Hög på kommunens
fastighet Edsta 8:25
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna upprättat nyttjanderättsavtal gällande motionsspår i Hög på kommunens
fastighet Edsta 8:25
____
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§ 57 Yttrande över medborgarförslag om Kattvikskajens
utveckling till Teknikparken Glada Hudik
Dnr 2013-130-035
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit från Olle Persson från Lindefallet om att
Kattvikskajen ska utvecklas till ett campus med både utbildning, bostäder för
studenter, kontor, gymnasieskola, lokaler för distansutbildning m.m. Tekniska
nämnden har fått medborgarförslaget för yttrande.
Tekniska förvaltningens yttrande

Området som avses ingår i arbetet med en fördjupad översiktsplan och även delvis i
ett område som håller på att detaljplaneras. I dessa processer prövas olika
verksamheters lämplighet mot varandra. Tekniska förvaltningen hänvisar inkommet
förslag till den processen.
De föreslagna verksamheternas behov, utvecklingsplaner och investeringsmöjligheter
är en fråga för lärande- och kulturnämnden.
Tekniska förvaltningen tackar för medborgarförslaget.
Arbetsutskottets förslag
Tekniska nämnden beslutar
att de av förvaltningen lämnade synpunkterna får utgöra nämndens yttrande över
medborgarförslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att de av förvaltningen lämnade synpunkterna får utgöra nämndens yttrande över
medborgarförslaget.
____
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§ 58 Yttrande över motion för cirkulärt tänkande vid
hantering av hushållsavfall
Dnr 2013-046-008
Ärendebeskrivning
I en motion från Elisabeth Swedman och Delshad Saleh (V) i Hudiksvall förs ett
resonemang bland annat om att man bör kunna ta tillvara andelen komposterbart
avfall på ett bättre sätt än vad som sker idag. Med hänvisning till ett projekt i Hagfors
kommun, där man installerar avfallskvarnar i fyra pilotområden, yrkar man på att
Hudiksvall startar ett liknande projekt, samt att projektet utökas om resultatet visar sig
lyckosamt. Vidare så yrkar man på att rötslammet som bildas i avloppsreningsverken
rötas och att biogasen tas tillvara för uppvärmning av bostäder. Tekniska nämnden har
fått i uppdrag att yttra sig i ärendet.
Tekniska förvaltningens kommentarer till motionen

Det är bra att motionärerna vill uppmana till ett bättre kretsloppstänkande när det
gäller vår avfallshantering. Detta ligger helt i linje med inriktningen som tekniska
förvaltningen har när det gäller återvinning av komposterbart material.
Avfallskvarnar är ett sätt att ta hand om materialet. Ett annat kan vara insamling av
matavfallet i särskilda kärl eller liknande. För närvarande arbetar tekniska förvaltningen
med att planera för insamling av matavfall, ett system som förvaltningen tror kommer
att vara utbyggt inom några år. Avsikten är också att arbeta för att detta avfall ska rötas
och producera biogas, men att det lika gärna eller snarare hellre kan ske i en anläggning
som bara rötar matavfall, i stället för att blanda detta med slam från
avloppsreningsverk. Separat rötning i en regional anläggning ger biogas som är en del
av omställningen av transportsektorn som har svårt att hitta alternativ till fossila
bränslen.
Det är bra att pilotförsök med avfallskvarnar pågår runt om i Sverige, men det finns
redan idag vissa rapporter som pekar på att andra metoder kan vara bättre för att få ut
så mycket biogas som möjligt ur det komposterbara materialet. Med avfallskvarnar kan
nedbrytningen starta redan i avloppsledningsnätet vilket ger lägre verkningsgrad och
det ger också ett blandat slam, istället för att matavfallsslam produceras separat och
kanske kan återgå till kretsloppet. Vi rekommenderar att man avvaktar med egna
pilotförsök, men att vi intresserat följer de projekt som pågår runt om i vår omvärld.
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Redan idag används den biogas som produceras vid Reffelmansverket i Hudiksvall
samt från Ulvbergets deponi till produktion av kraftvärme och uppvärmning av
bostäder via fjärrvärmenätet.
Arbetsutskottets förslag
Tekniska nämnden beslutar
att, med tekniska förvaltningens yttrande, föreslå att motionen ska avslås.
Yrkanden
Uno Jonsson (S) yrkar på att motionen ska anses besvarad.
Delshad Saleh (V) yrkar på bifall till motionen.
Ajournering begärs. Tekniska nämnden ajournerar sig (kl 10.35-10.40).
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition om bifall till Delshad Salehs yrkande, Uno Jonssons
yrkande eller till arbetsutskottets förslag, och finner att tekniska nämnden bifaller
arbetsutskottets förslag, varvid votering begärs.
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag
Nej-röst för bifall till Uno Jonssons yrkande
Omröstningsresultat
Ledamot/tjänstgörande
ersättare

Ja-röst

Thomas Sundlöf (M)

X

Lena Frankenberg Glantz (M)

X

Lars-Olof Widell (C)

X

Mats Olsson (C)

X

Lars Sjögren (FP)

X
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Ove Eriksson (MP)

X

Bengt Sahlin (MP)

X

Uno Jonsson (S)

X

Annika Huber (S)

X

Börje Sundin (S)

X

Anki Sjölin (S)

X

Pär Söderström (S)

X

Majvor Westberg-Jönsson (S)

X

Delshad Saleh (V)

X

Håkan Rönström (M)

X

Summa

8

7

Med 8 ja-röster och 7 nej-röster beslutar tekniska nämnden att bifalla arbetsutskottets
förslag.
Tekniska nämnden beslutar
att, med tekniska förvaltningens yttrande, föreslå att motionen ska avslås.
Emot beslutet reserverar sig Uno Jonsson (S), Annika Huber (S), Börje Sundin (S),
Anki Sjölin (S), Pär Söderström (S), och Majvor Westberg-Jönsson (S).
Emot beslutet och till förmån för eget förslag reserverar sig Delshad Saleh (V).
____
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§ 59 Tillkommande ärende – Information om arrende vid
Bangkok-kajen
Ärendebeskrivning
Jan Kroppegård informerar om att kommunen i sommar kommer att upplåta mark vid
Bangkok-kajen åt ”Sigge Hill”. Restaurangen kommer att vara öppen och det blir
aktiviteter även lördagar.
____
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§ 60 Ny fråga - Biogasproduktion
Ärendebeskrivning
Bengt Sahlin (MP) tar upp frågan om biogasproduktion. Östersunds och Sundsvalls
kommuner har inbjudit till samverkan kring insamling av matavfall och byggande av
biogasanläggning. Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna en viljeförklaring som
upprättats för underskrift av samtliga deltagande kommuner.
Bengt Sahlin anser att vi borde ha ett spår till att följa och uppmanar tekniska
förvaltningen till omvärldsspaning. Han vill ha löpande information om vad som
händer i utvecklingen.
Tekniska nämnden beslutar
att uppmana tekniska förvaltningen till omvärldsspaning och se på alternativa
lösningar.
____
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§ 61 Ny fråga – Felparkerad bil vid Njutångers kyrka
Dnr 2013-065-519
Ärendebeskrivning
Pär Söderström (S) tar upp frågan om en felparkerad bil som har stått övergiven vid
Njutångers kyrka sedan i höstas. Kyrkan har varit i kontakt med tekniska förvaltningen
och efterlyser ett svar.
Jan Kroppegård svarar att arbetet med fordonsflytt av övergivna bilar har legat helt
stilla p.g.a. personalbrist och förvaltningen har tvingats prioritera, vilket är beklagligt.
Nu är en person till anställd.
____
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§ 62 Ny fråga – Övergiven bil efter Norrbovägen
Ärendebeskrivning
Kerstin Rask (S) frågar vem som är ansvarig för övergivna bilar, en bil står vid en
rastplats efter Norrbovägen.
Jan Kroppegård svarar att det är kommunen i slutändan. Rekommendationen är att
ringa till teknisk kundtjänst tel 380 80.
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§ 63 Ny fråga - Skolgårdar
Ärendebeskrivning
Lena Frankenberg Glantz (M) tar upp att rektorer uttrycker stark frustration över
problem på skolgårdar, detta borde prioriteras.
Jan Kroppegård svarar att skolan förväntar sig vaktmästartjänster, men tekniska
förvaltningen har fastighetsskötare. En automatisk återkoppling från teknisk
kundtjänst är på gång.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

22 (25)

Protokoll

23 (25)

Sammanträdesdatum

2013-04-22

Tekniska nämnden

§ 64 Ny fråga – Varutransporter till ICA Maxi
Ärendebeskrivning
Uno Jonsson (S) tar upp att när varutransporter lastar ur bakom ICA Maxi måste de
backa över en gång- och cykelväg. Tekniska förvaltningen borde titta på detta.
Jan Kroppegård svarar att hela parkeringen är på gång att ses över. Tekniska
förvaltningen tar med sig frågan.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2013-04-22

Tekniska nämnden

§ 65 Rapport från konferenser
Ärendebeskrivning
Håkan Rönström (M) har varit till Gävle på årsmöte om citykärnor.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

24 (25)

Protokoll

25 (25)

Sammanträdesdatum

2013-04-22

Tekniska nämnden

§ 66 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
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

Dnr 2013-013-299
Hyreskontrakt för lokaler första kvartalet 2013, 13/2013

2

Dnr 2013-027-002
Köp, försäljningar m.m. anslagna 1 januari-31 mars 2013, 14/2013

3

Dnr 2013-068-517
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade mars 2013, 15/2013

4

Dnr 2013-067-274
Bostadsanpassningsbidrag mars 2013, 16/2013

5

Tekniska utskottet 2013-04-08, 17/2013

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av fattade delegationsbeslut.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

