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Protokoll
Sammanträdesdatum

2013-05-20

Tekniska nämnden
Plats och tid:

Förtroendevalda:

Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, kl 09.00-12-10
Ajournering kl 11.35-11.45
Beslutande:

Ej beslutande:

Håkan Rönström (M), ordf
Christina Falk (C)
Lena Frankenberg Glantz (M)
Lars-Olof Widell (C)
Mats Olsson (C)
Lars Sjögren (FP) § 67-72
Pärlennart Larsson (KD) § 7378
Ove Eriksson (MP)
Bengt Sahlin (MP)
Uno Jonsson (S)
Annika Huber (S)
Börje Sundin (S)
Anki Sjölin (S)
Kjell Persson (S)
Majvor Westberg-Jönsson (S)
Delshad Saleh (V) § 67-68
Solveig Jansson (V) § 69-78

Pärlennart Larsson (KD) § 67-72
Agneta Brendt (S)
Monika Flöjt (S)
Solveig Jansson (V) § 67-68

Övriga deltagare:

Teknisk chef Jan Kroppegård, sekreterare Elli Heiska, Tomas
Persson och Emma Gustafsson (Räddningstjänsten) § 68, ekonom
Agneta Johansson § 69, avdelningschef Charlotta Butler § 70,
kundtjänstansvarig Sofie Weijosdotter-Pettersson § 71, mark- och
exploateringsingenjör Göran Widehammar § 72, mark- och
exploateringschef David Östlund § 75

Utses att justera:

Uno Jonsson

Justeringens plats
och tid:

Tekniska förvaltningen onsdag 29 maj kl 08.00

Underskrifter:

Paragrafer:

Sekreterare:

Elli Heiska

Ordförande:

Håkan Rönström

Justerande:

Uno Jonsson

Utdragsbestyrkande:

67-78

Protokoll
Sammanträdesdatum

2013-05-20

Tekniska nämnden

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

till och med

2013-05-31

2013-06-21

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen
Underskrift

Elli Heiska

Utdragsbestyrkande:
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Sammanträdesdatum
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Tekniska nämnden
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Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2013-05-20

Tekniska nämnden

§ 67 Anmälan av nya frågor samt tillkommande extra
ärenden
Ärendebeskrivning
David Östlund har ett extra ärende och Agneta Brendt (S) och Majvor WestbergJönsson (S) önskar ta upp nya frågor.
Tekniska nämnden beslutar
att ärendet tas upp och frågorna får ställas senare under sammanträdet.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2013-05-20

Tekniska nämnden

§ 68 HLR-utbildning
Ärendebeskrivning
Tomas Persson och Emma Gustafsson, räddningstjänsten, informerar vid
sammanträdet om hjärt- och lungräddning. En film visas om en verklig händelse i
Stockholm.
Ledamöterna får sedan utföra hjärt- och lungräddning på en HLR-docka. Tomas
Persson demonstrerar hur en hjärtstartare fungerar.
Ordförande tackar för informationen.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2013-05-20

Tekniska nämnden

§ 69 Ekonomisk rapport
Ärendebeskrivning
Agneta Johansson, ekonom, redovisar vid sammanträdet årets resultat fram till och
med april för tekniska förvaltningen. Total nettokostnad 40,7 Mkr jämfört mot en
budget på 34,7 Mkr.
Nedanstående kostnader till och med april redovisas.
Utfall
Mkr

Budget
Mkr

Personalkostnader

31,7

30,6

Vinterväghållning

8,7

6,1

Snö, takskottning m.m.
(fast.avd.)

4,4

2,8

Energi (fast.avd.)

13,0

13,6

Skador (fast.avd.

0,2

0,6

Bostadsanpassning

1,7

3,1

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2013-05-20

Tekniska nämnden

§ 70 Återrapport om Kristinebergs gruppbostad
Dnr 2012-038-299
Ärendebeskrivning
Vid tekniska nämndens sammanträde den 22 april redovisade avdelningschef Charlotta
Butler underhållsläget på fastighetsavdelningen. Annika Huber (S) påpekade då att vid
Kristinebergs gruppbostad har snö kommit in via skorstenen under vintern.
En rapport om detta skulle lämnas till dagens sammanträde.
Charlotta Butler informerar om att trots typgodkända avluftshuvar letar sig snö in i
kanalerna vid ogynnsamma väderförhållanden. Att förlänga huvarna ytterligare skulle
påverka husets arkitektur negativt. Fastighetsavdelningen bevakar avluftshuvarnas
funktion och byter ut dem under garantitiden om problemet kvarstår. Behov av
skottning vid stora snömängder kvarstår.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Sammanträdesdatum

2013-05-20

Tekniska nämnden

§ 71 Information om teknisk kundtjänst
Ärendebeskrivning
Sofie Weijosdotter Pettersson, kundtjänstansvarig, informerar vid sammanträdet i
ärendet.
Teknisk kundtjänst startade år 2008. Kundtjänst kan nås dygnet runt på tel.nr. 380 80.
Kl 07.00-16.00 svarar personal från tekniska förvaltningen, övrig tid går samtalen till
SOS Alarm i Västerås. Fyra personer jobbar vid teknisk kundstjänst.
NEC Philips telefonsystem används, där man kan få fram statistik över samtalsmängd,
svarstider m.m.
Största delen av anmälningarna kommer in via telefonsamtal. Men ärenden kan även
anmälas via kommunens hemsida.
Exempel på felanmälningar:
Avfallsavdelningen:

Utebliven sophämtning.

Fastighetsavd:

Felanmälan från förskolor, skolor och äldreboenden.

Gatusektionen:

Snöröjning, halkbekämpning, trasig gatubelysning,
skador i gator.

Mark- och mätn.avd:

Åsikter om hastigheter, farthinder, skyltning,
felparkerade bilar, övergivna fordon.

Parksektionen:

Otömda hundbajskorgar/sopkorgar, nedtagning av
träd/buskar, skadegörelse på blomrabatter och fontäner.

VA-avd:

Avloppsstopp, vattenläckor, vattenkvalité.

Kundtjänst utbildar även arbetsledare, fastighetsskötare och nyanställda i
kundtjänstprogrammet, samt tar ut statistik och rapporterar till ledningsgruppen.
Arbetsledare och fastighetsskötare tycker att kundtjänsten avlastar dem från
telefonsamtal, vilket ger dem tid till själva jobbet.
Ordförande tackar för informationen.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Sammanträdesdatum

2013-05-20

Tekniska nämnden

§ 72 Information om planerat markförvärv vid Friggesunds
plantskola
Dnr 2013-253-253
Ärendebeskrivning
Göran Widehammar, mark- och exploateringsingenjör, informerar vid sammanträdet i
ärendet.
Holmen Skog har i augusti 2012 vänt sig till tekniska förvaltningen och framfört
utvecklingsplaner för Friggesunds plantskola.
Totalt önskar Holmen förvärva ca 20 ha av kommunens fastighet Friggesund 7:1.
Området är beläget direkt nordost om befintlig plantskola. Området ska nyttjas som
frilandsytor för stora täckrotsplantor.
I april 2013 framförde Holmen att de i ett första steg önskade att arrendera ca 6
hektar. Detta i tre år för att förbereda ett förvärv av hela området (ca 20 ha). Tekniska
förvaltningen begärde en skriftlig begäran och Holmen skickade in en
”Avsiktsförklaring kopplad till planerat markförvärv vid Friggesunds plantskola”.
Tekniska förvaltningen har haft samråd med berörda förvaltningar och kommit fram
till:
•

Utökningen av plantskolan är inte tillståndspliktig, men en anmälan till
norrhälsinge miljökontor krävs.

•

Tjugo (20) meter skog närmast intilliggande vägar får inte avverkas.

•

1,8 meter högt stängsel kan uppföras runt området.

•

Tidsbegränsat bygglov för utökningsområdet (anläggningen) ska sökas.

•

Befintlig detaljplan som finns på del av utökningsområdet ska upphävas. Ny
detaljplan ska upprättas för utökningsområdet och den befintliga plantskolan.

Tekniska nämnden tackar för informationen.
Ajournering begärs. Tekniska nämnden ajournerar sig (kl 11.35-11.45).

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Sammanträdesdatum

2013-05-20

Tekniska nämnden

Förslag
Ordförande Håkan Rönström (M) föreslår att tekniska nämnden uppdrar till tekniska
förvaltningen att teckna arrendeavtal med Holmen Skog enligt deras avsiktsförklaring.
Uno Jonsson (S) är positiv till en utökning av Friggesunds plantskola, men anser att
det behövs tid för en dialog med de boende före beslut. Yrkar i första hand på
bordläggning, i andra hand på avslag till Håkan Rönströms förslag.
Beslutsgång
Tekniska nämnden godkänner ordförandens förslag till beslutsgång.
Ordförande ställer först proposition om bifall eller inte till Uno Jonssons yrkande om
bordläggning, och finner att tekniska nämnden avslår detta.
Ordförande ställer därefter proposition om bifall antingen till Håkan Rönströms
förslag eller till Uno Jonssons förslag, och finner att tekniska nämnden bifaller Håkan
Rönströms förslag.
Tekniska nämnden beslutar
att tekniska nämnden uppdrar till tekniska förvaltningen att teckna arrendeavtal med
Holmen Skog enligt deras avsiktsförklaring.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Sammanträdesdatum

2013-05-20

Tekniska nämnden

§ 73 Begäran om kommunalt övertagande av
Gåsbackavägen i Delsbo
Dnr 2013-172-324
Ärendebeskrivning
Fredriksfors-Sunnansjö vägsamfällighet har hos kommunstyrelsen begärt att
huvudmannaskap och underhållsansvar för Gåsbackavägen överförs till kommunen.
Ärendet har överförts till tekniska nämnden för handläggning och beslut.
Begäran om övertagande av Gåsbackavägen hanterades senast av tekniska nämnden
den 18 oktober 2010 med anledning av ett medborgarförslag från Elisabet FladellErlandsdotter. Tekniska nämnden avslog medborgarförslaget. Beslutet överklagades
till Förvaltningsrätten i Falun, där rätten avslog överklagandet. Avslaget överklagades i
sin tur till Kammarrätten i Sundsvall, vilken inte beviljade prövningstillstånd. Det
innebar att Förvaltningsrättens avgörande stod fast.
I sin nya skrivelse framför föreningen argument för ett kommunalt övertagande som
bygger på att:
•

Vägen är en genomfartsled

•

Vägen är en populär turistväg

•

Vägen är en naturlig väg till Delsbo kyrkogård och Ridhus österifrån

•

Vägen är viktig vid störningar på R84

•

Nya E4 medfört ökande trafik

Vägen är en av många vägsamfällighetsföreningsvägar som finns i kommunen. De är
berättigade till statligt och kommunalt driftbidrag och har möjlighet att från
trafikverket söka ”Särskilt driftbidrag” vid större upprustning. Tekniska förvaltningen
har tagit ställning till de nya argumenten och kommit fram till samma uppfattning i
frågan som den som beskrevs 2010, vilket innebär att förvaltningen anser att vägen
inte bör tas över av kommunen.
Den ekonomiska situationen har, om möjligt, blivit ännu klarare och det finns inga
förutsättningar att öka åtagandet i form av att ta över enskilda vägar. Gåsbackavägen
torde inte vara så unik att likställighetsprincipen inte skulle medföra att
konsekvenserna av beslutet blev mer omfattande än kostnaden för vägen i fråga.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Sammanträdesdatum

2013-05-20

Tekniska nämnden

Förvaltningen vill påminna föreningen om att det alltid finns möjlighet att begära en
omprövning av förrättningen kring vägen om omständigheterna förändrats (fler
fastigheter bildade som inte är med, ändrad verksamhet på fastigheter m.m).
Tekniska nämnden beslutar
att avslå föreningens begäran om övertagande av Gåsbackavägen.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Sammanträdesdatum

2013-05-20

Tekniska nämnden

§ 74 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 2013-067-274
Bostadsanpassningsbidrag april 2013

2

Dnr 2013-027-002
Köp, försäljningar m.m. april 2013

3

Dnr 2013-068-517
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade april 2013

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av fattade delegationsbeslut.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

14 (17)

Sammanträdesdatum

2013-05-20

Tekniska nämnden

§ 75 Tillkommande ärende – Information om Gula
magasinen
Dnr 2004-498-253
Ärendebeskrivning
David Östlund, mark- och exploateringschef, informerar om den planerade
ombyggnationen av Gula magasinen. Exploatören har vid möte informerat om att
bottenvåningarna i respektive magasin reserveras för verksamhet och de övre
våningarna för hotell. Projektet har försenats en aning och grundförstärkning kommer
inte att vara påbörjad före 1 juni 2013, som var ett villkor i överlåtelseavtalet. Tillstånd
för att påbörja grundförstärkningen handläggs dock för närvarande på plan- och
byggkontoret och exploatören har för avsikt att, totalt sett, uppfylla sina skyldigheter
enligt avtalet.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Sammanträdesdatum
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Tekniska nämnden

§ 76 Övrig fråga – Parkeringsplats för rörelsehindrade
Ärendebeskrivning
Majvor Westberg Jönsson (S) ställer vid sammanträdet fråga om parkeringsplats för
rörelsehindrade vid Patricia. Synpunkter har kommit från Pensionärsrådet om att en
parkeringsplats är för lite. Går det att få fler parkeringsplatser för rörelsehindrade?
Jan Kroppegård tar med sig frågan.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Tekniska nämnden

§ 77 Övrig fråga - Anställning
Ärendebeskrivning
Agneta Brendt (S) ställer vid sammanträdet fråga om kommunen har anställt två
personer för att arbeta med övergivna fordon.
Jan Kroppegård svarar att två av parkeringsvakterna har utbildats för detta arbete.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 78 Meddelanden
Ärendebeskrivning
Meddelas tekniska nämnden och läggs till handlingarna.
1

Kommunstyrelsen 2013-04-11 § 81
Avfallshantering i Hälsingland

2

Kommunstyrelsen 2013-04-11 § 84
Regional biogasanläggning för behandling av matavfall

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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