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Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-03-23

Tekniska nämnden
Plats och tid:

Förtroendevalda:

Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, klockan 09.00-15.45
Ajournering för lunch 12.00-13.00
Beslutande:

Ej beslutande:

Annika Huber (S), ordf
Tommy Olsson (S)
Uno Jonsson (S)
Agneta Brendt (S)
Monica Flöjt (S)
Anki Sjölin (S)
Börje Sundin (S)
Sune Forslund (S)
Kerstin Rask (S)
Stig Söderberg (S) § 46-55
Mikael Andersson (S)
Solveig Borgeest (V)
Kjell Persson (S) § 46-55
Sture Jonsson (MP)
Stig Södergren (S) § 56-64
Linda Östblom (C) § 46-49
Delshad Saleh (V)
Fredrik Segerbrand (M) § 57-64
Anna Backlin (MP)
Ann Sahlqvist (MP)
Bengt-Åke Nilsson (C)
Madeleine Lundberg (C)
Håkan Rönström (M)
Fredrik Segerbrand (M) § 46-56
Lena Frankenberg Glantz (M)
§ 57-64
Kamran Khalil (M) § 46-49
Linda Östblom (C) § 50-64
Fredrik Forslund (SD)
Övriga deltagare:

Teknisk chef Jan Kroppegård, sekreterare Elli Heiska, avfallsingenjör
Lars Hedström § 48, gatu/parkchef Lars Svensson § 49-50,
sektionschef trafik/utredning Sara Johansson § 51, mark- och
exploateringsingenjör Elin Andersson § 52, fastighetschef Charlotta
Butler § 61, 63-64

Utses att justera:

Monica Flöjt

Justeringens plats
och tid:

Tekniska förvaltningen måndag 30 mars klockan 15.00

Underskrifter:

Paragrafer:

Sekreterare:

Elli Heiska

Ordförande:

Annika Huber

Justerande:

Monica Flöjt

Utdragsbestyrkande:

46-64

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-03-23

Tekniska nämnden

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

till och med

2015-03-31

2015-04-21

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen
Underskrift

Elli Heiska

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll
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Sammanträdesdatum

2015-03-23

Tekniska nämnden
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Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Sammanträdesdatum

2015-03-23

Tekniska nämnden

§ 46 Anmälan av nya frågor samt tillkommande extra
ärende
Tekniska nämnden beslutar
att ärendet tas upp och frågorna får ställas senare under sammanträdet.
Sammanfattning
Lars Hedström, avfallsingenjör, har ett extra ärende till dagens sammanträde.
Sune Forslund (S), Anna Backlin (MP), Håkan Rönström (M) och Lena Frankenberg
Glantz (M) önskar ta upp nya frågor.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2015-03-23

Tekniska nämnden

§ 47 Investeringsbudget
Sammanfattning
Jan Kroppegård, teknisk chef, presenterar tekniska förvaltningens investeringsbudget
för år 2015 på totalt 157 Mkr.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2015-03-23

Tekniska nämnden

§ 48 Föreskrifter om hantering av hushållsavfall –
Hudiksvalls kommun
Dnr 2014-655-452
Tekniska nämnden beslutar
att delegera till tekniska utskottet att skriva ett remissyttrande.
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 och en avfallsplan.
Samarbetsorganet Avfall Hälsingland har under 2014, i samråd med miljökontoren i
länet, initierat och drivit arbetet med att ta fram förslag till föreskrifter.
Kommunstyrelsen har den 5 mars 2015 beslutat att ställa ut förslaget till föreskrifter
för granskning under fyra veckor, i enlighet med miljöbalken, samt att skicka förslaget
på remiss till berörda instanser.
Beslutsunderlag
•

Förslag till föreskrifter om hantering av hushållsavfall

•

Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande den 19 januari 2015

•

Kommunstyrelsens protokoll den 5 mars 2015, § 34

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Sammanträdesdatum

2015-03-23

Tekniska nämnden

§ 49 Förslag till gatuinvesteringar 2015, del A – Gång- och
cykelväg i Iggesund
Dnr 2015-127-311
Tekniska nämnden beslutar
att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
Reservationer

Mot beslutet och till förmån för eget förslag reserverar sig Håkan Rönström (M).
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.
Förvaltningens motivering
Tekniska förvaltningens syn på detta är att den planerade utbyggnaden inte hindrar
den önskade sträckningen från boende i området. Förvaltningen vet dock att åtgärder
med en gångport under Forsavägen inte finns med i Trafikverkets planer inom
Länsplan 2025. Därför ser tekniska förvaltningen med fördel att nyttja det beviljade
statsbidraget om 625 000 kronor för att anlägga den planerade gång- och cykelvägen
och åstadkomma en betydligt säkrare sträckning för boende i Hagen-området under
innevarande år. Dessutom ser tekniska förvaltningen fördelar som att:
•
•
•
•

denna sträckning leder både till fabriksområdet och till resecentrum utan omväg
den planerade gång- och cykelvägen har en kortare sträckning till
centrum/skolan, ca 300 meter
den får en bättre profil med hänsyn till lutningar och tillgänglighet
det finns redan planskilda korsningar både under järnvägen och gamla E4

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Sammanträdesdatum

2015-03-23

Tekniska nämnden

Förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna planerad utbyggnad av gång- och cykelväg från Hagen-området i
Iggesund via Vita bron in mot centrum, samt att nyttja beviljat statsbidrag om 625 000
kronor.
Beslutsunderlag
•

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 5 mars 2015.

•

Tekniska nämndens arbetsutskotts protokoll den 9 mars 2015, § 18

Beslutsgång
Ordförande Annika Huber (S) föreslår att ärendet ska bordläggas till nästa
sammanträde för att kunna kontakta och informera Iggesunds intresseförening före
beslut.
Håkan Rönström (M) och Bengt-Åke Nilsson (C) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Delshad Saleh (V) och Uno Jonsson (S) yrkar bifall till förslaget om bordläggning.
Ordförande ställer proposition om ärendet ska bordläggas eller om ärendet ska
beslutas vid dagens sammanträde, och finner att tekniska nämnden beslutar att
bordlägga ärendet.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2015-03-23

Tekniska nämnden

§ 50 Förslag till gatuinvesteringar 2015, del B
Dnr 2015-127-311
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslaget till gatuinvesteringar vid gatusektionen 2015, under
förutsättning att TA-anslag och statsbidrag kan nyttjas, med undantag av gång- och
cykelväg Vita bron – Tullvägen som är under utredning.
Sammanfattning
För 2015 har gatusektionen 10,0 Mkr för investeringar i gatu-, gång- och cykelvägar och
asfaltbeläggningar. Sektionen har även äskat att få TA-anslag om ca 5,5 Mkr för objekt
som inte blev färdigställda eller inte påbörjades under 2014, samt är beviljad statsbidrag
om 1,2 Mkr till utbyggnad av gång- och cykelvägar under förutsättning att dessa byggs.
Totalt kan investeringsmedel om 16,7 Mkr finnas tillgänglig. Väginspektion görs årligen
när barmarkssäsongen startar. Efter denna syn kan förändringar i investeringar behöva
göras p.g.a. ändrade förhållanden.
Föreslagna gatuobjekt

Sjögatan, Hudiksvall
Nygatan, Iggesund
Hällvägen-Per Johans väg, Näsviken

Byggkostnad

1 600 000 kr
1 000 000 kr
2 100 000 kr

Föreslagna gång- och cykelvägar

Goc-väg efter Bergsjövägen, Hudiksvall
Goc-väg Tingsvägen, Hudiksvall
Goc-väg Gammelbansvägen – Idenors-Vivägen
Goc-väg Vita bron – Tullvägen, Iggesund
Goc-väg Ankarvägen, Iggesund

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

2 000 000 kr
800 000 kr
600 000 kr
1 250 000 kr
500 000 kr

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-03-23

Tekniska nämnden

Asfaltsbeläggningar

Delar av Södra vägen-Kungsgatan
Delar av Hamngatan
Delar av Malnvägen
Delar av Djupegatan
Delar av Hallstaåsvägen
Delar av Furulundsvägen
Delar av Kristinebergsvägen
Delar av Ringvägen, Iggesund
Delar av Skärnäsvägen
Totalsumma:

1 465 000 kr
65 000 kr
1 650 000 kr
1 200 000 kr
360 000 kr
170 000 kr
530 000 kr
1 250 000 kr
160 000 kr
16 700 000 kr

Beslutsunderlag
•

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 5 mars 2015.

•

Tekniska nämndens arbetsutskotts protokoll den 9 mars 2015, § 19

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Sammanträdesdatum

2015-03-23

Tekniska nämnden

§ 51 Förslag om lokal trafikföreskrift om inskränkning till
mindre längd för fordon i Hudiksvall
Dnr 2015-106-511
Tekniska nämnden beslutar
om inskränkning till mindre längd för fordon i Hudiksvall enligt lokal trafikföreskrift
2184 2015:1, samt
Bilaga
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att se över trafiken norrut från
cirkulationsplatsen vid Statoil.
Beslutet har fattats med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 20 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276). I samband med det ska kommunens lokala trafikföreskrift nr 2184 2009:0367 upphöra att gälla
Sammanfattning
Inom Hudiksvall pågår arbeten med ny vägvisning för omledning av den tunga
trafiken från E4 till Hudiksvalls industriområden. Delar av det nuvarande vägnätet
genom centrum kommer att stängas för tung trafik. Det innebär att inget motordrivet
fordon eller fordonståg, lasten inräknad, som överstiger 12 meter får trafikera
Stationsgatan, Hamngatan och Malnvägen väster om Östanbräcksvägen. I och med att
den tunga trafiken genom centrum och Möljen försvinner, innebär det mindre
störningar, vibrationer, buller och avgaser i de centrala delarna av staden och kring de
omtyckta gångstråken i Hudiksvall.
Skyltning av Tunbylänken till Norra industriområdet var första steget i vägvisningsplanen som kommer att följas av vägvisning till Fors- och Östra industriområdet, samt
Varvet.
Inom ett område i Hudiksvall som anges på kartbilagan till dessa föreskrifter får
motordrivet fordon eller fordonståg inte föras om fordonets eller fordonstågets längd,
lasten inräknad, överstiger 12 meter. Förbudet gäller inte buss.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Sammanträdesdatum

2015-03-23

Tekniska nämnden

Beslutsunderlag
•

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 23 februari 2015.

•

Tekniska nämndens arbetsutskotts protokoll den 9 mars 2015, § 16

Beslutsgång
Håkan Rönström (M) föreslår ett tillägg med att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att
se över trafiken norrut från cirkulationsplatsen vid Statoil.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

13 (26)

Sammanträdesdatum

2015-03-23

Tekniska nämnden

§ 52 Försäljning av tomter på Maln
Dnr 2011-260-311
Tekniska nämnden beslutar
att delegera till tekniska förvaltningen att genomföra försäljning av tomterna
Östanbräck 1:133 - 1:146.
Sammanfattning
För att förkorta försäljningstiden för respektive tomt på Maln vore det önskvärt att det
vid försäljningstillfället fanns ett av tekniska nämnden godkänt avtal som kan ligga till
grund för alla avtal som ska upprättas inom planområdet.
Enligt detta upplägg godkänner tekniska nämnden att fastigheterna får säljas enligt
villkoren i upprättat köpeavtal, och att tekniska nämnden delegerar till tekniska
förvaltningen att verkställa försäljningen.
Förvaltningens motivering
För att förkorta försäljningsprocessen föreslår mark- och mätningsavdelningen
nämnden besluta att delegera försäljning av tomterna på Maln till tekniska
förvaltningen.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 16 mars 2015 och köpeavtal
Beslutsgång
Håkan Rönström (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Sammanträdesdatum

2015-03-23

Tekniska nämnden

§ 53 Information om skolvägsplanen
Dnr 2014-503-512
Sammanfattning
Anna Backlin, folkhälsostrateg, informerar om arbetet med skolvägsplanen, som görs
för att få en överblick över trafiksituationen vid skolorna. Det övergripande syftet är
att skapa en tryggare trafikmiljö på skolan och förutsättningar för elever att gå och
cykla till skolan.
Efter att en skola anmält intresse för att göra en skolvägsplan sker introduktion på
plats och material delas ut. Skolan gör planen som ska ge en beskrivning av själva
skolan, var den ligger, miljön runt omkring och typ av skola. Man beskriver även
elevernas och personalens resvanor, hur de tar sig till skolan. Ett antal mål för skolan
sätts upp utifrån de upplevda problemen gällande väg till skolan.
Planen skickas sedan till skolvägsplansgruppen på tekniska förvaltningen som lägger
upp en strategi och ekonomisk plan för arbetet. Det skulle behövas en egen pott/del i
budgeten för detta.
Ordförande tackar för informationen.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Sammanträdesdatum

2015-03-23

Tekniska nämnden

§ 54 Svar på tidigare ställd fråga – Kommunala badplatser
Sammanfattning
Vid tekniska nämndens sammanträde den 16 februari, § 42, ställde Börje Sundin (S)
fråga om vilka badplatser som kommunen ansvarar för, samt vad som görs åt
kanadagässen som smutsar ner vid Vesslabadet i Friggesund.
Jan Kroppegård svarar att kommunen underhåller följande badplatser:
•

Ankarmon

•

Gräsmaln

•

Maln

•

Lintjärn

•

Inganbadet, Näsviken

•

Ora och Fönebo

•

Vesslabadet, Friggesund

•

Kakedbadet, Forsa

Kanadagässen vid Vesslabadet: I fjol sköts skrämselskott som gav effekt. I år ska man
börja tidigare med skrämselskott.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Sammanträdesdatum

2015-03-23

Tekniska nämnden

§ 55 Nämndsplan tekniska nämnden 2015
Dnr 2015-132-010
Tekniska nämnden beslutar
att fastställa nämndsplan för tekniska nämnden 2015.
Sammanfattning
Jan Kroppegård redovisar ett förslag till nämndsplan för tekniska nämnden 2015. I
nämndsplanen beskrivs nämndens åtaganden och särskilda uppdrag.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2015-03-23

Tekniska nämnden

§ 56 Utredning om förutsättningarna för ett tillagningskök
på Edsta skola
Dnr 2013-520-299
Tekniska nämnden beslutar
att återremittera ärendet.
Reservationer

Mot beslutet och till förmån för eget förslag reserverar sig Håkan Rönström (M) och
Fredrik Segerbrand (M).
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2014, § 22, att utreda förutsättningarna
för ett tillagningskök på Edsta skola, inklusive drifts- och investeringskostnader.
Tekniska förvaltningen har utrett möjligheten till att bygga om Edsta skolas
mottagningskök till ett tillagningskök. Lunchen levereras idag till Edsta från Västra
skolas tillagningskök, frukost och mellanmål bereds i köket. Det är 78 elever och ca 45
förskolebarn på Edsta. Tre alternativa skissförslag (A, B, och C) har tagits fram med
hjälp av Lannås arkitekter. Alternativen är att Edsta byggs om till tillagningskök eller
att det ska fortsätta att vara ett mottagningskök.
Beslutsunderlag
•

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 19 februari 2015

•

Tekniska nämndens arbetsutskotts protokoll den 9 mars 2015, § 20

Beslutsgång
Ordförande Annika Huber (S) föreslår att ärendet ska återremitteras för vidare
utredning och för en konsekvensanalys. Man vill samla till ett möte med Edsta
föräldraförening före beslut.
Tekniska nämnden ajournerar sig för lunch (klockan 12.00-13.00).

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Sammanträdesdatum

2015-03-23

Tekniska nämnden

Håkan Rönström (M) yrkar bifall till att Edsta skola byggs om som tillagningskök
enligt alternativ A.
Ordförande ställer proposition om ärendet ska återremitteras eller om ärendet ska
beslutas vid dagens sammanträde, och finner att tekniska nämnden beslutar att
återremittera ärendet.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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2015-03-23

Tekniska nämnden

§ 57 Anmälan av delegeringsbeslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av fattade delegationsbeslut.
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. Bostadsanpassningsbidrag februari 2015, 8/2015
2. Tillfälliga lokala trafikföreskrifter, 9-10/2015
3. Tekniska nämndens arbetsutskott 2015-03-09, 11/2015
4. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade februari 2015, 12/2015
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Sammanträdesdatum

2015-03-23

Tekniska nämnden

§ 58 Övrig fråga - Arbetsmiljö
Sammanfattning
Sune Forslund (S) ställer fråga om arbetsmiljö. Tekniska förvaltningen borde
rapportera till nämnden ex.vis 1 gång/kvartal om vad som har inträffat/tillbud.
Jan Kroppegård svarar att färdiga rapporter finns i LISA (program för registrering och
uppföljning av arbetsskador och tillbud).
Förvaltningen tar med sig frågan.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2015-03-23

Tekniska nämnden

§ 59 Övrig fråga - Styrdokument
Sammanfattning
Anna Backlin (MP) vill lyfta att man vid alla beslut ska tänka på Barnkonventionen,
Energiklimatstrategin och Lokala miljömål.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2015-03-23

Tekniska nämnden

§ 60 Övrig fråga - Strandpromenaden
Sammanfattning
Lena Frankenberg Glantz (M) vill med anledning av en artikel i Hudiksvalls Tidning ta
upp att det är ”skräpigt” efter Strandpromenaden vid Värmevärden. Bl.a. står det
containers uppställda där.
Jan Kroppegård svarar att marken är aktiv industrimark tills den planläggs för annat.
•

Stena Metall har blivit ombedda att flytta sina containers.

•

Slipers som ligger på marken ska bort.

•

Kabeltrummorna tillhör Fiberstaden.

•

De som flyttade fjärrvärmeledningen bodde i husvagnen som stod uppställd där.

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2015-03-23

Tekniska nämnden

§ 61 Övrig fråga – Omfördelning av överskott till
ombyggnaden av lokaler för restaurang- och
livsmedelsprogrammet
Dnr 2014-029-291
Sammanfattning
Håkan Rönström (M) ställer fråga om ett beslut som kommunstyrelsen fattade den
5 februari 2015, § 7, om att återremittera rubricerade ärende för utredning till
lärandenämnden, kultur- och fritidsnämnden samt tekniska nämnden. Varför har inte
tekniska svarat?
Charlotta Butler, fastighetschef, svarar att en kalkyl och hyra är framtagen. En skrivelse
är på gång.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-03-23

Tekniska nämnden

§ 62 Meddelanden
Sammanfattning
Meddelas tekniska nämnden och läggs till handlingarna.
1. Dnr 2015-139-100
Uppföljning av tekniska nämndens beslut
2. Kommunfullmäktige 2015-02-23 § 4
Ekonomiskt bidrag för utfasning av kvicksilverlampor
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-03-23

Tekniska nämnden

§ 63 Information om fastighetsavdelningen
Sammanfattning
Charlotta Butler, fastighetschef, informerar om kommunens 48 fastigheter och
samtidigt visas dessa genom en virtuell digital rundtur i kommunen.
Organisationschema över de 48 anställda på fastighetsavdelningen presenteras.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Protokoll
Sammanträdesdatum
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Tekniska nämnden

§ 64 Studiebesök på Läroverket
Sammanfattning
Sammanträdet avslutas med ett studiebesök på Läroverket.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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