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§1

Anmälan av nya frågor samt tillkommande extra
ärenden

Ärendebeskrivning
Jan Kroppegård har ett extra ärende och Bengt Sahlin (MP) och Lars Sjögren (FP)
önskar ta upp nya frågor vid dagens sammanträde.
Tekniska nämnden beslutar
att ärendet tas upp och frågorna får ställas senare under sammanträdet.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§2

Ändring i föredragningslistan

Ärendebeskrivning
Föredragningslistan ändras på följande sätt:
Ärende nr 3 ”Information om länsövergripande process för att utveckla och förstärka barns och
ungdomars uppväxtvillkor” utgår.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§3

Ekonomisk rapport

Ärendebeskrivning
Jan Kroppegård informerar om att det inte finns något resultat för januari månad att
redovisa. Information om bokslutet kommer senare.
Investeringsbudget för år 2013 presenteras.
Under sammanträdet framkommer frågor om investeringsbudgeten. Frågorna kommer
att lyftas till tekniska nämndens nästa sammanträde, då även handlingar i ärendet
kommer att skickas ut.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§4

Yttrande över medborgarförslag om bostäder och
naturreservat på Galgberget

Dnr 2012-513-035
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag inkom den 19 september 2012 från Sören Lundin, Hudiksvall,
om byggande av bostäder på södra sluttningen av Galgberget samt i samband därmed
avslå förslaget om inrättande av naturreservat för samma område. Tekniska nämnden
har fått medborgarförslaget för yttrande.
Tekniska förvaltningens yttrande

Galgberget har behandlats i ett flertal politiska instanser hittills och är för närvarande
under behandling på plan- och bygglovskontoret. Byggnadsnämnden har i beslut den 9
december 2008 gett plan- och bygglovskontoret i uppdrag att påbörja planarbete för
bostadsbebyggelse på Galgbergets södra sluttning. Den 8 juni 2010 beslutade
byggnadsnämnden att planprogram ska upprättas som underlag till detaljplanen.
Tekniska förvaltningen är i grunden positiv till bebyggelse på Galgbergets södra
sluttning och ser därför positivt på att byggnadsnämndens uppdrag från 2008 och
2010 återupptagits till behandling på plan- och bygglovskontoret.
När plan- och byggkontoret skickar planprogrammet för samråd kommer tekniska
nämnden att yttra sig över programmet.
Arbetsutskottets förslag
Tekniska nämnden beslutar
att hänvisa till pågående planprogramsprocess.
Tekniska nämnden beslutar
att hänvisa till pågående planprogramsprocess.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§5

Yttrande över motion om solceller

Dnr 2013-011-299
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet i Hudiksvalls kommun har, genom Elisabeth Swedman och Daniel
Pettersson, inlämnat en motion om solceller. Tekniska nämnden har fått i uppdrag att
yttra sig i ärendet.
I motionen föreslår Vänsterpartiet att kommunen utreder möjligheten att framställa
elektricitet för kommunens byggnader med hjälp av solceller, samt att kommunen
projekterar och uppför en provanläggning i mindre skala under 2012.
Tekniska förvaltningens yttrande

Tekniska förvaltningen har under 2012 gjort en förstudie för en solcellsanläggning på
fastigheten Håsta 3:204, Hudiksvalls brandstation. Anläggningen kommer att täcka ca
285 m2 av takytan och beräknas producera 30 MWh per år. Investeringen kommer
delvis att täckas av bidragsmedel som sökts hos Länsstyrelsen.
Anläggningen kommer, under förutsättning att bidrag erhålls, att uppföras under 2013
och ska ses som en provanläggning för att ge ökad kunskap och erfarenhet av egen
elproduktion.
Arbetsutskottets förslag
Tekniska nämnden beslutar
att bifalla motionen.
Tekniska nämnden beslutar
att, med tekniska förvaltningens yttrande, föreslå att motionen ska bifallas.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§6

Medborgarförslag om en gångbro över Kungsgatan

Dnr 2012-489-035
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag inkom den 4 oktober 2012 från Madeleine Lundberg,
Hudiksvall, där hon föreslår att en gångbro byggs över Kungsgatan. Bron syftar till att
öka trafiksäkerheten för både barn och äldre nu när hon upplever att trafiken ökat i
och med nya E4. Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna medborgarförslaget
till tekniska nämnden för handläggning och beslut.
Tekniska förvaltningen svarar

Tekniska nämnden har under februari 2012 hanterat ett liknande förslag angående en
gångbro över Kungsgatan.
Tekniska förvaltningen konstaterar då som nu att en gångbro är en förhållandevis dyr
lösning och kan endast bli aktuell vid en plats med betydligt högre belastning och risk
än den föreslagna. De medel som avsätts för trafiksäkerhetsåtgärder måste prioriteras
så att de gör mest nytta. Säkerheten för de gående längs sträckan kommer även att öka
i och med att hastigheten troligen kommer att bli 40 km/h på Kungsgatan.
Tekniska förvaltningen föreslår nämnden att avslå medborgarförslaget.
Arbetsutskottets förslag
Tekniska nämnden beslutar
att avslå medborgarförslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att avslå medborgarförslaget.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§7

Redovisning av kommunalt vägansvar

Ärendebeskrivning
Jan Kroppegård presenterar en skrift som tagits fram med kartor som visar vem som
har vägansvaret över gator och vägar i alla tätorter inom kommunen.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§8

Gång- och cykelväg Njutånger

Dnr 2013-017-312
Ärendebeskrivning
Boende längs Lyckstigen i Njutånger har vid ett flertal tillfällen, ofta via Maja Ransjö,
framfört önskemål om att i första hand en fullvärdig gång- och cykelväg ska anläggas
för att knyta samman Lyckstigen med Fegärdevägen och i andra hand att den naturliga
stig/väg som finns idag ska plogas på vintern, samt att en belysningspunkt ska sättas
upp vid korsningen av ”gamla E4”. Lyckstigen är idag enskild väg, medan
Fegärdevägen är en kommunal väg.
Argumenten för gång- och cykelvägen är att underlätta för de boende att få bättre
tillgång till kollektivtrafik, säkrare skolväg m.m. i och med en promenadväg till de
centrala delarna av Njutånger.
Tekniska förvaltningen har vid ett flertal tillfällen svarat de som kontaktat oss enligt
nedan, men har nu även lovat att frågan ska lyftas till nämnden vilket det nu görs.
Den befintliga stig som finns och ofta nyttjas sommartid går på kommunal mark. Den
är ingen kommunal väg utan en rest från gamla väglösningar som, i och med att den
används, hålls i ett upptrampat/körbart skick, d.v.s. den växer inte igen. Vissa vintrar
har den enligt uppgift varit skottad, troligen av den entreprenör Lyckstigen anlitat och
som gjort detta för att korta sin restid till sitt uppdrag.
Förutom resurser för investering och drift saknas en säker övergång över Trafikverkets
väg ”gamla E4”, vilket är huvudorsaken till att förvaltningen varit negativ till att ploga
vägen vintertid. Förvaltningen vill inte avsluta en gång- och cykelväg som uppmuntrar
till att använda en omarkerad passage i ett backkrön på en 70-sträcka.
Korsning och belysning i denna punkt är en fråga för Trafikverket. I kontakt med
boende längs Lyckstigen har förvaltningen hänvisat till Trafikverket och region
Gävleborg för att påverka deras prioriteringar av projekt.
Att ”rusta” och vinterdriva den befintliga stig som används är en ej tillfredställande
lösning ut trafiksäkerhetssynpunkt anser tekniska förvaltningen.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Arbetsutskottets förslag
Tekniska nämnden beslutar
att meddela de boende, via Maja Ransjö, att inga förändringar kommer att övervägas
innan en säker gångpassage över 70-vägen finns och att tekniska förvaltningen
kommer, i sina kontakter med Trafikverket, verka för att en sådan kommer till stånd.
Tekniska nämnden beslutar
att meddela de boende, via Maja Ransjö, att inga förändringar kommer att övervägas
innan en säker gångpassage över 70-vägen finns och att tekniska förvaltningen
kommer, i sina kontakter med Trafikverket, verka för att en sådan kommer till stånd.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

13 (22)

Sammanträdesdatum

2013-01-28

Tekniska nämnden

§9

Prydnadsbelysning

Dnr 2011-564-310
Ärendebeskrivning
Prydnadsbelysning blir ett allt mer viktigt inslag i stadsmiljön för att skapa trivsel och
upplevelser. Ett bra och uppskattat exempel är belysningen av de nya solbryggorna i
inre hamnen. Tekniken har under senare år gått framåt och det är framförallt
energiförbrukningen hos vissa tekniska lösningar som minskat radikalt. För
prydnadsbelysning (i en rimlig omfattning) med LED-teknik kan man i stort bortse
från driftkostnaden för el.
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en plan för prydnadsbelysning i
Hudiksvalls tätort. Det finns även medel avsatta (400 000 kronor) i
investeringsbudgeten för 2013.
Förvaltningen föreslår, efter samråd med representanter från Kultur- och Plan- och
byggavdelningarna, att följande objekt ska kompletteras med prydnadsbelysning.
•

Hudiksvalls Teater

•

Hudiksvalls Grå Sjöbodar

•

Hudiksvalls Röda Sjöbodar

•

Sundskanalen

-

Hudiksvalls teater kommer att få kompletterande belysning inom det pågående
renoveringsprojektet och kommer att utföras våren 2013. Det var en naturlig
konsekvens av den fasadrenovering som gjorts.

-

Hudiksvalls Grå sjöbodar är viktiga landmärken och kulturbyggnader.
Byggnaderna är med sitt exponerade läge och ”luftiga” grundläggning tacksamma
att belysa. Byggnaderna är privata, men tidiga översiktliga kontakter tyder på en
positiv inställning till projektet. Förvaltningen föreslår att dessa byggnader
prioriteras först. Östra hamnområdet är ett viktigt planområde under utveckling
och en start där ger förhoppningsvis ett stöd för fortsatt spännande utveckling.
Utförande tid 2013-01 - 2013-03. Projektet har förstuderats och är
kostnadsberäknat till ca 300 000-350 000 kronor.

-

De Röda Sjöbodarna är Hudiksvalls mest kända vy. En belysning av kanalsidan av
dessa skulle ytterligare stärka kännetecknet. Sjöbodarna är privata och inga

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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kontakter är tagna i skrivande stund. Förvaltningen har svårt att se att någon kan
vara negativ till ett belysningsprojekt i och med det att även tryggheten ökar för
människor och egendom. Detta projekt bör prioriteras i andra hand. Om tilldelade
medel efter de Grå bedöms räcka, alternativt komplettera med medel avsatt för
oförutsett, bör projektet kunna genomföras 2013-04.
-

Sundskanalen är det svåraste och mest omfattande projektet. För att få grepp om
lösningen bör en förstudie genomföras innan projektet tidsplaneras.

Slutliga visionen skulle kunna vara ett stråk av prydnadsbelysning som börjar vid
promenadslingan runt Lillfjärden, tar oss förbi Teatern, följer kanalen till de Röda
sjöbodarna, vidare förbi Solbryggan ut mot de Grå sjöbodarna och avslutas med
Strandpromenaden bort mot värmeverket, som redan fått en prydnadsbelyst skorsten.
Tekniska förvaltningens förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att med tilldelade medel
belysa de Grå och Röda sjöbodarna. Om investeringsmedlen inte räcker får delar av
posten för oförutsett nyttjas.
Arbetsutskottet beslutade den 14 januari 2013, § 5, att utan eget förslag föra upp
ärendet till tekniska nämnden för beslut.
Yrkande
Bengt Sahlin (MP) yrkar bifall till del av tekniska förvaltningens förslag: ”att ge
förvaltningen i uppdrag att med tilldelade medel belysa de Grå sjöbodarna”, samt yrkar att ge
förvaltningen i uppdrag att genomföra en förstudie avseende de Röda sjöbodarna och
Sundskanalen, samt att förstudien ska presenteras för tekniska nämnden före
sommaren.
Ajournering begärs. Tekniska nämnden ajournerar sig (kl 10.20-10.30).
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition om bifall antigen till tekniska förvaltningens förslag
eller till Bengt Sahlins yrkande, och finner att tekniska nämnden bifaller Bengt Sahlins
yrkande.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Tekniska nämnden beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att med tilldelade medel belysa de Grå sjöbodarna,
att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en förstudie avseende de Röda
sjöbodarna och Sundskanalen, samt
att förstudien ska presenteras för tekniska nämnden före sommaren.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 10 Tillkommande ärende – Geotekniska undersökningar
Dnr 2013-051-254
Ärendebeskrivning
Bristen på planlagd mark är stor i kommunen, både för verksamheter och för boende.
Resultatet av geotekniska undersökningar är viktiga för att avgöra lämplig användning
av marken och är ett nödvändigt underlag för att göra bra exploateringskalkyler.
Resultatet har även betydelse för hur marken bör prissättas.
För att inte försena kommande processer och för att ge ett bra underlag för
kommande detaljplaner planerar tekniska förvaltningen att genomföra följande
geotekniska undersökningar inom kort.
•

Sjögatan

•

Planerade bostadsområden i anslutning till Köpmanberget

•

Planerade verksamhetsområden i anslutning till Köpmanberget

•

Tomt för ny förskola i Idenor

Finansiering av undersökningarna sker inom befintliga medel. Inför kommande
budgetprocess bör frågan om pengar till liknande undersökningar bevakas. Tidigare
fanns medel avsatta för att ta fram ny mark för verksamhet och boende.
Tekniska nämnden beslutar
att genomföra ovan nämnda geoteknikundersökningar och att bevaka frågan om medel
för exploatering i budgetprocessen under våren 2014.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 11 Överenskommelse om generellt åtagande för
tekniska nämnden år 2013
Dnr 2013-018-012
Ärendebeskrivning
Utifrån kommunens vision och nyckelord, som omfattar alla kommunala
verksamheter, tecknas åtaganden mellan samtliga nivåer i organisationen. Syftet med
åtagandet är att tydliggöra målen/uppdraget och förutsättningarna för uppdraget.
Verksamheten ska bedrivas i enlighet med lagar och förordningar och tekniska
nämndens reglemente, policys och tillämpningar.
Teknisk chef Jan Kroppegård presenterar ett förslag till åtagande för tekniska
nämnden år 2013.
I samband med arbetet som kommunledningsförvaltningen bedrivit i form av Glada
Hudik-språnget har ett förslag på modell för att beskriva och följa upp åtagandet
gjorts. Tekniska förvaltningen ser positivt till att utveckla åtagandedokumentet till ett
mer sammanfattande och levande dokument. Förvaltningen har arbetat med modellen
och har framme ett tidigt förslag för delar av åtagandet.
Arbetsutskottet beslutade den 14 januari 2013, § 8, att med föreslagen komplettering
och ändring, godkänna förslag till generella åtaganden för år 2013.
Vid dagens sammanträde beslutas att komplettera åtagandet med dagens beslut om att
genomföra geotekniska undersökningar.
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna tekniska nämndens förslag till generella åtaganden för år 2013.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 12 Dag för tekniska nämnden på Svanbacken
Ärendebeskrivning
Med anledning av det nya sättet att formulera de generella åtagandena föreslår teknisk
chef Jan Kroppegård att en heldag på Svanbacken ska planeras in till våren.
Kvalitetsstrateg Annika Lindfors ska bjudas in till denna dag.
Tekniska nämnden beslutar
att uppdra åt teknisk chef att planera en dag för tekniska nämnden.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 13 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 2012-493-012
Beslut av ordförande i brådskande ärende Uppföljningsrapport intern kontroll, 1/2013

2

Dnr 2012-066-274
Bostadsanpassningsbidrag december 2012, 2/2013

3

Dnr 2012-047-517
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade december 2012, 3/2013

4

Tekniska utskottet 2013-01-14, 4/2013

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av fattade delegationsbeslut.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

20 (22)

Sammanträdesdatum

2013-01-28

Tekniska nämnden

§ 14 Övrig fråga - Övergångsställe
Ärendebeskrivning
Bengt Sahlin (MP) ställde vid tekniska utskottets sammanträde den 5 november 2012,
§ 90, fråga om övergångsstället på Kungsgatan/Södra vägen, och tar nu upp ärendet
igen. Planket vid övergångsstället är en trafikfara p.g.a. dålig sikt.
Tekniska nämnden beslutar
att uppdra åt förvaltningen att lämna en rapport i ärendet vid tekniska nämndens
sammanträde i februari.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 15 Övrig fråga – Offentliga toaletter i Iggesund
Ärendebeskrivning
Lars Sjögren (FP) tog vid tekniska nämndens sammanträde den 17 september 2012,
§ 122, upp att det saknas offentliga toaletter i Iggesund.
Vid tekniska nämndens sammanträde den 15 oktober 2012, § 144, redovisade Jan
Kroppegård investeringskostnader för toaletter.
Lars Sjögren frågar nu vad som hänt?
Jan Kroppegård svarar att det inte finns några medel för detta.
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§ 16 Meddelanden
Ärendebeskrivning
Meddelas tekniska nämnden och läggs till handlingarna.
1

Meddelande från Länsstyrelsen Gävleborg om godkänd slutredovisning avseende
genomförd akutsanering vid Iggesund Hårdkrom AB

2

Kommunfullmäktige 2012-11-26 § 172
Budget 2013 samt prognos 2014-2016

3

Kommunfullmäktige 2012-11-26 § 178
Motion om att kommunen inför klimatkompensation

4

Kommunfullmäktige 2012-11-26 § 179
Motion om lokal klimatkompensation

5

Kommunfullmäktige 2012-11-26 § 187
Val av ny ersättare i tekniska nämnden efter Olle Gustafsson (S) som entledigats

6

Kommunfullmäktige 2012-12-17 § 206
Anhållan från Caroline Schmidt (C) om partiellt entledigande från uppdrag som
kommunalråd i Hudiksvalls kommun samt partiellt val av nytt kommunalråd
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