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Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-11-16

Tekniska nämnden
Plats och tid:

Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, klockan 09.00-12.00
Ajournerat för lunch klockan 12.00-13.00
Tekniska förvaltningen, Hudiksvall, klockan 13.00-16.30

Förtroendevalda:

Beslutande:

Övriga deltagare:

Teknisk chef Jan Kroppegård, sekreterare Elli Heiska, ekonom
Agneta Johansson § 170, 192, VA-chef Anna-Karin Ragnarsson §
172-175, avfallschef Pär Norberg § 176, avfallsingenjör Lars
Hedström § 176

Utses att justera:

Kamran Khalil

Justeringens plats
och tid:

Tekniska förvaltningen onsdag 25 november klockan 15.00

Annika Huber (S), ordf
Johan Viklund (S)
Monica Flöjt (S)
Tommy Olsson (S)
Kerstin Rask (S)
Pär Söderström (S)
Anki Sjölin (S)
Solveig Borgeest (V) § 168-176
Delshad Saleh (V) § 177-192
Sture Jonsson (MP)
Bengt-Åke Nilsson (C)
Madeleine Lundberg (C)
Håkan Rönström (M) § 168171
Jan-Olof Ståhl (M) § 172-192
Fredric Segerbrand (M)
Kamran Khalil (M)
Fredrik Forslund (SD)

Underskrifter:

Ej beslutande:

Sune Forslund (S)
Mikael Andersson (S)
Solveig Borgeest (V) § 177-192
Bengt Sahlin (MP)
Alexandra Thidevall (C) § 177-192
Linda Östblom (C)
Jan-Olof Ståhl (M) § 168-171

Paragrafer:

Sekreterare:

Elli Heiska

Ordförande:

Annika Huber

Justerande:

Kamran Khalil

Utdragsbestyrkande:

168-192

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-11-16

Tekniska nämnden

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

2015-11-26

till och med

2015-12-17

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen
Underskrift

Elli Heiska

Utdragsbestyrkande:
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Sammanträdesdatum

2015-11-16

Tekniska nämnden
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Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
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Sammanträdesdatum

2015-11-16

Tekniska nämnden

§ 168 Information om anmälan av nya frågor, samt blankett
för yrkanden
Sammanfattning
Ordförande Annika Huber (S) informerar om att anmälan av nya frågor gärna får
mailas till nämndsekreteraren senast torsdag före nämndens sammanträde, för att
underlätta behandlingen.
Vid kommunfullmäktiges sammanträden finns en blankett att använda vid yrkanden.
Nu har även tekniska nämnden en likadan blankett.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2015-11-16

Tekniska nämnden

§ 169 Anmälan av nya frågor, samt tillkommande extra
ärende
Tekniska nämnden beslutar
att frågan får ställas och ärendet tas upp senare under sammanträdet.
Sammanfattning
Sture Jonsson (MP) önskar ta upp en ny fråga. Jan Kroppegård har ett extra ärende till
dagens sammanträde.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2015-11-16

Tekniska nämnden

§ 170 Ekonomisk rapport, samt ekonomiska åtgärder inför
budget 2016-2018
Sammanfattning
Agneta Johansson, ekonom, redovisar vid sammanträdet årets resultat fram till och
med oktober 2015 för tekniska förvaltningen. Total nettokostnad 62,6 Mkr jämfört
mot en budget på 59,5 Mkr.
Årsprognosen är nu reviderad till nollresultat mot budget (istället för - 3,9 Mkr vid
halvårsbokslutet).
Ekonomiska åtgärder inför budget 2016-2018

Kommunen och därmed även den tekniska nämnden står inför stora ekonomiska
utmaningar de närmaste åren för att klara sin budget. Tekniska förvaltningen har
analyserat situationen och konstaterar att läget delvis kan pareras med sänkta kostnader
och ökade intäkter som faller ut av olika skäl samt strategiska inriktningsbeslut. Målen
med förslagen är att interna kunder och kommunens medborgare i så liten omfattning
som möjligt ska märka åtgärderna.
Problematiken kring bland annat underhåll av gator och vägar samt fastigheter kvarstår
dock då det där behövs förstärkning av resurser.
Kommande konsekvenser/åtgärd
Åtgärd

Värde
2016
680 000

Värde
2017
680 000
250 000
500 000

Vakanser

400 000

-400 000

P-avgifter
Incitaments
avtal

200 000
500 000

250 000
750 000

Lägre elpris
Bergtäkt
Bostadsanpassning

Justerandes
sign:

Värde
2018
250 000
100 000

Inga konsekvenser
Ökade intäkter, inga konsekvenser
Budgetutrymmet kan anpassas utan att
påverka utfallet av ansökningar, kan göras
redan 2016 men vi utvärderar ett år till innan
åtgärd.
Vakans kan hållas 2016 utan påverkan på
verksamheten på grund av lägre
investeringsvolymer, återbesätts 2017 vid
behov
Införandet ger totalt ca 450 000 i nettoeffekt
1 000 000 Se nedan

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Konsekvens för verksamhet/medborgare
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Tekniska nämnden

Med incitamentsavtalen menas en uppgörelse med kunderna till de nollbudgeterade
verksamheterna kosten, städ och transport, där man gemensamt arbetar med
kostnadseffektivisering utifrån andan i ”intraprenaderna”. Besparingen delas lika
mellan utförare, kund och kommunen i form av sparbeting.
Om till exempel städ effektiviserar 2 % (750 000 kr) gentemot budget, går 250 000 kr tillbaka för
personalutveckling, 250 000 kr tillbaka till kunderna och 250 000 kr till tekniskas reduceringar. I
och med att personalen blir delaktig kommer intraprenadens krafter in och förslag som annars inte
kommit fram blir verksamma. Alla blir vinnare.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-11-16

Tekniska nämnden

§ 171 Investeringsmedel för parkeringsautomater
Dnr 2011-032-514
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att besluta om investeringsmedel för
parkeringsautomater samt för omskyltning och information på en summa av
850 000 kronor.
Reservationer

Mot beslutet och till förmån för Håkan Rönströms förslag reserverar sig Håkan
Rönström (M), Kamran Khalil (M) och Fredric Segerbrand (M).
Sammanfattning
Tekniska nämnden beslutade den 24 augusti 2015, § 118, att föreslå kommunstyrelsen
om investeringsmedel för parkeringsautomater samt för omskyltning och information.
Inköp av parkeringsautomater beräknas till 100 000 kronor per automat. För varje
automat tillkommer kostnader för installation, montering, elanslutning m.m.
Operativsystem och kommunikationslösning krävs för administration,
fjärruppgradering och möjlighet till statistik och uppföljningsrapporter. I och med att
parkeringsavgift införs krävs omskyltning enligt trafikförfattningen.
Informationsmaterial, annonser och liknande för allmänheten är en viktig del av
införandet.
Inköp 6 st. parkeringsautomater
Installation, montering, elanslutning m.m.
Operativsystem och kommunikationslösning
Omskyltning
Informationsmaterial

Beslutsunderlag
•

Tekniska nämndens protokoll 24 augusti 2015, § 118

•

Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 22 oktober 2015

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

600 000
100 000
75 000
25 000
50 000
850 000
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Sammanträdesdatum

2015-11-16

Tekniska nämnden

•

Tekniska nämndens arbetsutskotts protokoll 2 november 2015, § 101

Beslutsgång
Håkan Rönström (M) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag.
Madeleine Lundberg (C), Kerstin Rask (S), Sture Jonsson (MP), Fredrik
Forslund (SD), Monica Flöjt (S) och Solveig Borgeest (V) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att tekniska nämnden bifaller
arbetsutskottets förslag.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2015-11-16

Tekniska nämnden

§ 172 Projekt ombyggnad av Hudiksvalls vatteverk
Dnr 2015-667-342
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta att utföra projekt ombyggnad av Hudiksvalls
vattenverk som ytterligare ett steg mot en ännu säkrare och mer långsiktig
vattenförsörjning för Hudiksvalls kommun, samt
att kostnaden för utbyggnaden finansieras av VA-kollektivet genom en utökad ny
upplåning under projekttiden.
Sammanfattning
Efter att under ett antal år ha arbetat med att långsiktigt säkra vattenförsörjningen i
Hudiksvall med bland annat inrättande av vattenskyddsområde längs Hallstaåsen och
anläggande av nytt brunnsområde i Hallbo inklusive tillhörande ledningar kommer
turen nu till Hudiksvalls vattenverk. Vatten- och avloppsavdelningen föreslår att man
som nästa steg utför en ombyggnad/uppgradering av Hudiksvalls vattenverk för att
ytterligare öka leveranssäkerhet och få en säkrare vattenförsörjning. Dessutom medför
ombyggnaden även en kapacitetshöjning så att det finns marginal för en ökad framtida
volym.
Med den föreslagna ombyggnaden byggs vattenverket om och får två helt separata
linjer genom verket för att öka driftsäkerheten. Man tittar även på möjliga åtgärder för
att förebygga och minimera konsekvenser av brand, och att få möjlighet till redundant
spänningsmatning och nödvattenförsörjning.
Den föreslagna ombyggnaden av vattenverket kommer att upphandlas, men en
förhandsprognos uppskattar den totala kostnaden till ca 30 miljoner kronor. Denna
kostnad planeras att fördelas på två år, 2016 och 2017, beroende på beslutsgång och
hur projektet kan löpa på. En försvårande och fördyrande omständighet med detta
projekt är att ombyggnaden måste ske under pågående drift och absolut inte får
påverka vattenkvalitet eller leverans ut från vattenverket.
Beslutsunderlag
•

Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 16 oktober 2015

•

Tekniska nämndens arbetsutskotts protokoll 2 november 2015, § 100

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Sammanträdesdatum

2015-11-16

Tekniska nämnden

Beslutsgång
Bengt-Åke Nilsson (C), Sture Jonsson (MP), Fredrik Forslund (SD) och Fredric
Segerbrand (M) yrkar bifall till förslaget.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Sammanträdesdatum

2015-11-16

Tekniska nämnden

§ 173 Information om rekreations- och idrottsområdet på
öster ur vattenskyddsperspektiv
Sammanfattning
VA-chef Anna-Karin Ragnarsson informerar om rekreations- och idrottsområdet på
öster ur ett vattenskyddsperspektiv. I området har tekniska nämnden två roller, dels
som vattentäktens huvudman, med uppgift att säkerställa vattenförsörjningsintresset,
samt dels som upplåtare av mark. Övriga förvaltningar i kommunen bedriver
tillsyn/myndighetsutövning samt hanterar fritidsfrågor.
Anna-Karin informerade om vattenskyddsområdets gränser, sårbarhetszoner och
möjliga föroreningskällor. I stort sett är petroleumprodukter det man kan anse som
största risken i området. Då en förorening har nått ner till grundvattnet är det i stort
sett omöjligt att sanera, det handlingsutrymme man har är innan detta har skett. Det är
otroligt viktigt att agera direkt vid utsläpp. I tre olika föroreningsexempel visade man
på hur sårbar marken är på olika ställen i området.
Utifrån jordart och markförhållanden kan man bedöma riskerna. Att styra in trafik på
mer okänsliga områden som morän eller tjockare lerlager skyddar vattnet. Vid
verksamhet på mer känsliga områden, sand eller grus, behövs täta skydd och
bortledande av föroreningar ut ur området.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2015-11-16

Tekniska nämnden

§ 174 Information om åtgärder och konsekvenser efter
brand vid en fastighet inom vattenskyddsområdet på
öster
Sammanfattning
VA-chef Anna-Karin Ragnarsson informerar om konsekvenserna för
vattenförsörjningen efter en brand i ett garage i närheten av brunnsområdet i maj i år.
Branden medförde bl.a. att brunnsområdet stängdes under flera månader och att en
omfattande provtagning startades. I akutfasen var det viktigt ur vattenskyddssynpunkt
att få området sanerat för att minimera förorening. Sedan inföll en period av
undersökningar för att kunna starta upp området igen. Sammanfattningsvis så är det
viktigt att alla inblandade aktörer känner till vattenskyddsbehovet och att VAhuvudmannen informeras så att man kan vidta åtgärder så snabbt som möjligt.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Sammanträdesdatum

2015-11-16

Tekniska nämnden

§ 175 Information om VA-avdelningens synpunkter
angående ett eventuellt anläggande av en
konstgräsplan vid idrottsanläggningen på öster
Sammanfattning
Utifrån tekniska nämndens roll som vattentäktens huvudman informerar VAavdelningen om synpunkter, kunskaper och möjliga åtgärder för att anlägga en
konstgräsplan i vattenskyddsområdet.
Konstgräsplanen innehåller ett antal ton gummigranulat som behöver fyllas på med
jämna intervaller. Det betyder att några tusen kilo granulat försvinner mellan varje
påfyllning. Det finns idag ett behov av forskning kring konstgräsplaner generellt i
Sverige, och då inte enbart i vattenskyddsområden. Ett råd VA-avdelningen har fått är
att låta försiktighetsprincipen råda när man inte är helt säker på konsekvenserna.
VA-avdelningens roll är att säkerställa dricksvattenkvaliteten till de 21 000 personer
samt övriga företag och verksamheter som får sitt vatten från Hallstaåsen. Ett förslag
från VA-avdelningen är att låta en konsult ta fram och projektera ett förslag som
beaktar vattenskyddsbehovet och även gör en miljökonsekvensbeskrivning.
Inom känsliga områden med sand, grus eller tunna lerlager bör planen tätas och
dagvattnet ledas ut ur området. Om man samtidigt ser över och förbättrar trafik- och
parkeringssituationen kan ytterligare en risk minskas vilket är en fördel. Idag finns
teknik och kunskap som gör att det går att bygga miljövänligt, och detta är en sådan
plats där dessa metoder bör användas enligt VA-avdelningen.
Ordförande tackar för informationen.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2015-11-16

Tekniska nämnden

§ 176 Införande av matavfallsutsortering
Dnr 2015-635-456
Tekniska nämnden beslutar
att, i enlighet med antagen avfallsplan, utsortering av matavfall införs i Hudiksvalls
kommun,
att införandet startar våren 2017 i samband med att en ny entreprenad startar,
att utsorteringen sker med hjälp av brun papperspåse och ventilerat separat kärl, samt
att utsorteringen ska vara frivillig för kommunens abonnenter.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har genom antagandet av gällande avfallsplan bestämt att
utsortering av matavfall ska ske under plantiden 2015-2020. Nuvarande entreprenad
för hämtning av kärl- och säckavfall går ut vid årsskiftet 2016-2017, vilket innebär att
hämtning av utsorterat matavfall kan ske med start våren 2017.
Vid tekniska nämndens sammanträde den 19 oktober 2015 blev ärendet återremitterat
för en ekonomisk kalkyl.
Insamlingsalternativen papperspåsar, stärkelsepåsar och plastpåsar förevisas nämndens
ledamöter och ersättare vid dagens sammanträde.
Abonnemangen beräknas bli ca 20 % dyrare med matavfallsutsortering.
Förvaltningens förslag till beslut
Avfallsavdelningen föreslår tekniska nämnden besluta
att, i enlighet med antagen avfallsplan, utsortering av matavfall införs i Hudiksvalls
kommun,
att införandet startar våren 2017 i samband med att en ny entreprenad startar,
att utsorteringen sker med hjälp av brun papperspåse och ventilerat separat kärl, samt
att utsorteringen ska vara frivillig för kommunens abonnenter.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-11-16

Tekniska nämnden

Beslutsunderlag
•

Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 6 oktober 2015

•

Tekniska nämndens protokoll 19 oktober 2015, § 158

Beslutsgång
Fredrik Forslund (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Sammanträdesdatum

2015-11-16

Tekniska nämnden

§ 177 Yttrande över medborgarförslag om sportpark i
Iggesund
Dnr 2015-437-035
Tekniska nämnden beslutar
att förvaltningens skrivelse utgör nämndens yttrande i ärendet.
Sammanfattning
Klass 2A vid Iggesunds skola har via sin mentor Madelene Forslund lämnat in ett
medborgarförslag om att en sportpark med jordhopp, ramper, railstång m.m. ska
byggas i Iggesund.
Tekniska nämnden har fått medborgarförslaget för yttrande till kommunstyrelsen.
Tekniska förvaltningens yttrande

Hudiksvall har sedan en tid tillbaka två sportparker, en i Hudiksvall och en i Delsbo.
Det som möjliggjort detta är till största del ett ideellt engagemang av ungdomar och
vuxna via en extremsportförening. Dessa föreningar har lagt ner otaliga timmar och
stort engagemang för att förverkliga parkerna i samverkan med kommunen och andra
finansiärer.
Så rådet till barnen/ungdomarna i Iggesund är att bilda en förening som visar
engagemang och uthållighet för att söka kommunalt bidrag hos kultur- och
fritidsförvaltningen eller kommunstyrelsen, eller bidrag hos Sociala fonden i Iggesund,
och annat stöd för att förverkliga sina planer och ambitioner. Förutsättningar för
kommunala pengar avgörs i kommande års budgetförhandlingar.
Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag 20 april 2015

•

Kommunfullmäktiges protokoll 15 juni 2015, § 95

•

Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 22 oktober 2015

•

Tekniska nämndens arbetsutskotts protokoll 2 november 2015, § 108

____
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

19 (33)

Sammanträdesdatum

2015-11-16

Tekniska nämnden

§ 178 Medborgarförslag om fler soptunnor och skyltar om
att hålla rent i naturen
Dnr 2013-641-035
Tekniska nämnden beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.
Sammanfattning
Förslagslämnarna föreslår fler soptunnor och skyltar om att hålla rent för att minska
skräpet i naturen och på gatorna.
Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till tekniska nämnden för
handläggning och beslut.
Tekniska förvaltningen svarar

Förvaltningen håller med om att det slängs alldeles för mycket skräp i naturen och det
är en sak som vi gemensamt måste lösa.
Förvaltningen ska tänka på förslaget när man planerar nya områden och gör
förändringar i våra samhällen för att få till fler sopkorgar och tackar för ett bra förslag
och intresse för att hålla miljön ren och fin.
Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag 7 november 2013

•

Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 12 augusti 2015

•

Tekniska nämndens arbetsutskotts protokoll 2 november 2015, § 103

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Sammanträdesdatum

2015-11-16

Tekniska nämnden

§ 179 Medborgarförslag om vilka regler som gäller för
hantering av hundar och hundbajs
Dnr 2013-642-035
Tekniska nämnden beslutar
att bifalla medborgarförslaget.
Sammanfattning
Förslagsställarna föreslår information till allmänheten om vilka regler som gäller för
hantering av hundar och hundbajs. Detta för att de upplever det som ett problem med
hundbajs som ligger kvar på gator, gångvägar, lekparker och skolgårdar.
Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till tekniska nämnden för
handläggning och beslut.
Tekniska förvaltningen svarar

På kommunens hemsida finns ”Lokal ordningsstadga” som politikerna har beslutat
om. I den står det att alla som har hund måste plocka upp fast förorening (bajset) på
gång- och cykelbana, gata, torg och i anlagd park. Där står det även att man inte får ha
hund på lekplatser och badplatser under sommaren, om det inte finns en skylt som
talar om att hundar får bada där.
Tekniska förvaltningen samarbetar med flera företag i kommunen som ger bort
hundbajspåsar gratis på vissa platser. Man får också slänga hundbajspåsar i våra vanliga
papperskorgar. Det kommer vi att informera om på vår hemsida, tillsammans med en
påminnelse om föreskrifterna i ”Lokal ordningsstadga”, som en följd av förslaget.
Tekniska förvaltningen tackar för att förslagsställarna vill få till en renare stad.
Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag 7 november 2013

•

Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 12 augusti 2015

•

Tekniska nämndens arbetsutskotts protokoll 2 november 2015, § 104

____
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

21 (33)

Sammanträdesdatum

2015-11-16

Tekniska nämnden

§ 180 Medborgarförslag om gatubelysning från Medskog till
centrum
Dnr 2013-528-035
Tekniska nämnden beslutar
att medborgarförslaget anses besvarat.
Sammanfattning
Förslagslämnaren föreslår att gatubelysning monteras från nya E4:an (Medskog) till
centrum.
Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till tekniska nämnden för
handläggning och beslut.
Tekniska förvaltningen svarar

Först vill förvaltningen be om ursäkt för sent svar. På stor del av sträckan finns redan
gatubelysning. Den mindre delen av sträckan som inte är belyst längst väg 84 är en
statlig väg där Trafikverket är väghållare. Tekniska förvaltningen anser inte att
gatubelysning längs sträckan är en prioriterad investering i nuläget.
Tekniska förvaltningen tackar för förslaget.
Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag 18 augusti 2013

•

Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 21 oktober 2015

•

Tekniska nämndens arbetsutskotts protokoll 2 november 2015, § 102

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

22 (33)

Sammanträdesdatum

2015-11-16

Tekniska nämnden

§ 181 Medborgarförslag om digital klocka och termometer
vid infarten till Hudiksvall
Dnr 2015-426-035
Tekniska nämnden beslutar
att avslå medborgarförslaget.
Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår att en digital termometer/klocka sätts upp vid infarten eller
centrum av Hudiksvall.
Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till tekniska nämnden för
handläggning och beslut.
Tekniska förvaltningen svarar

Temperatur och tid är alltid nyttig information för innevånarna och kan utgöra ett
trevligt inslag i stadsbilden. En placering vid till exempel infarten till Håstaäng skulle ur
trafiksäkerhetssynpunkt vara en möjlig placering och även utgöra en
trafiksäkerhetshöjande åtgärd till en rimlig kostnad.
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att bifalla förslaget under
förutsättning att ekonomiska medel finns kvar i projektet trafiksäkerhetsbefrämjande
åtgärder.
Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag 24 april 2015

•

Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 22 oktober 2015

•

Tekniska nämndens arbetsutskotts protokoll 2 november 2015, § 109

Beslutsgång
Kerstin Rask (S), Jan-Olof Ståhl (M) och Bengt-Åke Nilsson (C) yrkar att
medborgarförslaget ska avslås.
____
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

23 (33)

Sammanträdesdatum

2015-11-16

Tekniska nämnden

§ 182 Medborgarförslag om fisk- och skaldjursodling på
Kattvikskajen
Dnr 2015-658-035
Tekniska nämnden beslutar
att avslå medborgarförslaget.
Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår att hela eller delar av Kattvikskajen ska användas för fiskoch skaldjursodling.
Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till tekniska nämnden för
handläggning och beslut.
Tekniska förvaltningen svarar

Tekniska förvaltningen ser inte att den föreslagna verksamheten har stöd i den nyligen
tagna översiktsplanen eller i de uttalade politiska inriktningarna för området.
Tekniska förvaltningen tackar för förslaget.
Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag 5 augusti 2015

•

Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 22 oktober 2015

•

Tekniska nämndens arbetsutskotts protokoll 2 november 2015, § 107

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

24 (33)

Sammanträdesdatum

2015-11-16

Tekniska nämnden

§ 183 Medborgarförslag om vattentornet i Forsa
Dnr 2015-656-035
Tekniska nämnden beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.
Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår att det nedbrunna vattentornet i Forsa byggs upp och
kompletteras med soffor, blommor, fontän och textinformation.
Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till tekniska nämnden för
handläggning och beslut.
Tekniska förvaltningen svarar

Tekniska förvaltningen har inga resurser för att återuppbygga tornet, om det är det
som ska göras. Resurser måste avsättas i kommande investeringsbudgetar och där är
konkurrensen väldigt stor mellan olika projekt.
När medel finns avsatta kommer förvaltningen föreslå en process som innebär att det
lokala inflytandet får stor påverkan på det som kommer att göras. Förvaltningen
kommer i det läget verka för att det som byggs för att ersätta tornet är något som kan
användas av innevånare och besökare i Forsa och inte ett renodlat minnesmärke.
Tekniska förvaltningen tackar för förslaget.
Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag 2 september 2015

•

Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 22 oktober 2015

•

Tekniska nämndens arbetsutskotts protokoll 2 november 2015, § 106

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

25 (33)

Sammanträdesdatum

2015-11-16

Tekniska nämnden

§ 184 Medborgarförslag om angöringsplats på Drakön
Dnr 2015-657-035
Tekniska nämnden beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.
Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår att det ska anläggas en angöringsplats på Drakön i
Hudiksvalls skärgård.
Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till tekniska nämnden för
handläggning och beslut.
Tekniska förvaltningen svarar

Drakön ingår i Agön-Kråköns naturreservat och har precis som förslagsställaren
påpekar flera intressanta sevärdheter. Att anlägga en ny angöringspunkt i reservatet är
inte enkelt då reservatsbestämmelser liksom strandsskyddsreglerna är mycket
restriktiva för nya anläggningar.
Tekniska förvaltningen sköter idag ca 15 skärgårdshamnar och med nuvarande
utmaningar med sänkta anslag ser förvaltningen ingen möjlighet att utöka antalet.
Under beredning finns ett förslag att öka antalet hamnar/rusta befintliga, men då med
förtecknet att ge underlag för en kommersiell skärgårdstrafik. Om ”Skärgårdspaketet”,
som det kallas, blir verklighet kommer Drakön att utredas som ett alternativ.
Skärgårdspaketet kräver både investeringsmedel och ökade driftanslag för
verksamheten.
Tekniska förvaltningen tackar för förslaget.
Beslutsunderlag
•

Medborgarförslag 25 juli 2015

•

Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 22 oktober 2015

•

Tekniska nämndens arbetsutskotts protokoll 2 november 2015, § 105

____
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

26 (33)

Sammanträdesdatum

2015-11-16

Tekniska nämnden

§ 185 Naturreservat Nianåns utlopp
Dnr 2015-643-265
Tekniska nämnden beslutar
att köpa fastighet Fegärde 1:123, 1:124, 1:125, 1:126, 6:1 och 14:1 samt Öränge 4:15,
4:18, 13:1, 14:1 (strömfallsfastighet) och 15:1 för bildande av kommunalt naturreservat
enligt upprättat överlåtelseavtal.
Sammanfattning
Till förmån för biologiska värden, näringsliv och rekreation kopplat till
miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag planeras inköp av fastighet Fegärde 1:123,
1:124, 1:125, 1:126, 6:1 och 14:1 samt Öränge 4:15, 4:18, 13:1, 14:1
(strömfallsfastighet) och 15:1 för utrivning av dammar för kraftproduktion och
biotopåterställning av Nianån samt upprättande av kommunalt naturreservat.
Kommunfullmäktige har den 28 september 2015, § 141, beslutat att tekniska
förvaltningen får i uppdrag att köpa fastighet Fegärde 1:123, 1:124, 1:125, 1:126, 6:1
och 14:1 samt Öränge 4:15, 4:18, 13:1, 14:1 (strömfallsfastighet) och 15:1 för bildande
av kommunalt naturreservat, att kommunens andel av inköp av fastighet finansieras
genom miljöinvesteringsfonden och att fortsätta arbetet för naturreservatsbildning,
Nianåns utlopp. Den totala kostnaden för åtgärden beräknas till 16 380 000 kronor.
Övriga finansiärer är Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, EU,
Sportfiskarna, Vattenavgiftsmedel Nianån och Iggesunds sportfiskeklubb.
Beslutsunderlag
•

Kommunfullmäktiges protokoll 28 september 2015, § 141

•

Överlåtelseavtal mellan Hudiksvalls kommun och Mittkraft AB

•

Tekniska nämndens arbetsutskotts protokoll 2 november 2015, § 113

Beslutsgång
Bengt-Åke Nilsson (C) yrkar bifall till förslaget.
____
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

27 (33)

Sammanträdesdatum

2015-11-16

Tekniska nämnden

§ 186 Ansvar för motionsslingan väster om
Bromangymnasiet
Dnr 2015-639-823
Tekniska nämnden beslutar
att återlämna ärendet till kultur- och fritidsnämnden.
Sammanfattning
En skrivelse har inkommit från skolledningen på Bromangymnasiet rörande skötsel av
motionsslingan som ligger väster om gymnasiet. En motionsslinga som också nyttjas
av allmänheten. Sedan Brukshundsklubben sa upp underhållet, har slingan i mån av tid
skötts av skolans idrottslärare. Skolledningen anser att underhållet borde ingå i
uppdraget för den förvaltning som ansvarar för att underhålla övriga kommunala
motionsslingor, vilka nyttjas av allmänheten.
Kultur- och fritidsnämnden har handlagt rubricerat ärende och överlämnat ärendet till
tekniska nämnden.
Tekniska förvaltningen konstaterar att anläggningen inte ingår i tekniska nämndens
åtagande och att det inte finns några möjligheter att inrymma detta i befintlig
driftbudget.
Tekniska nämnden driver och förvaltar skid- och motionsspår på öster och väster. En
utökning av verksamheten inom fritidssektorn är en uppgift för kultur- och
fritidsnämnden att driva.
Beslutsunderlag
•

Skrivelse från skolledningen på Bromangymnasiet 10 mars 2015

•

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 29 september 2015, § 99

•

Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 22 oktober 2015

•

Tekniska nämndens arbetsutskotts protokoll 2 november 2015, § 110

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

28 (33)

Sammanträdesdatum

2015-11-16

Tekniska nämnden

§ 187 Information om arbetsanhopning p.g.a.
personalomsättning
Dnr 2015-716-026
Sammanfattning
Tekniska förvaltningens marksektion kommer att vara hårt belastad det närmaste året.
En mark- och exploateringsingenjör lämnar sektionen för arbete på annan ort och en
går in i en föräldraledighet. Av kvarvarande resurser är en nyanställd och en under
rehabilitering från en längre tids frånvaro.
Rekrytering av en vikariatstjänst och en tillsvidaretjänst pågår, men förvaltningen
räknar med produktionsbortfall under introduktionsperioden. Under det närmaste året
kommer förvaltningen att behöva hårdprioritera vilka frågor sektionen kan lägga tid
på. För att få stöd i denna prioritering vill förvaltningen att tekniska nämnden uttalar
sitt stöd i detta genom att dela förvaltningens uppfattning att de högst prioriterade
ärendena är:
•

Arbete med plan- och markfrågor med inriktning mot nya bostäder

•

Arbete med plan- och markfrågor med inriktning mot nya verksamheter som
genererar arbetstillfällen

•

Arbete med att underlätta för utbyggnad/ombyggnad av övrig infrastruktur
(järnväg, VA, bredband, gator, gång- och cykelvägar m.m.)

Övriga ärenden kommer att handläggas i mån av tillgängliga resurser.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-11-16

Tekniska nämnden

§ 188 Sammanträdesplan 2016
Dnr 2015-627-006
Tekniska nämnden beslutar
att fastställa föreslagna sammanträdesdagar för tekniska nämnden år 2016.
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för 2016.
Tekniska nämndens arbetsutskott
klockan 09.00

Tekniska nämnden
klockan 09.00

18 januari
29 februari
4 april
2 maj
30 maj
5 september
3 oktober
31 oktober
28 november

1 februari
14 mars
18 april
16 maj
13 juni
19 september
17 oktober
14 november
12 december

Beslutsunderlag
•

Förslag till sammanträdesplan för år 2016

•

Tekniska nämndens arbetsutskotts protokoll 2 november 2015, § 114

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

29 (33)

Protokoll

30 (33)

Sammanträdesdatum

2015-11-16

Tekniska nämnden

§ 189 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 delegeringsordning. 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 perioden juli-september 2015, 35/2015
2. Bostadsanpassningsbidrag oktober 2015, 36/2015
3. Tekniska nämndens arbetsutskott 2015-11-02, 37/2015
4. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade oktober 2015, 38/2015
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

31 (33)

Sammanträdesdatum

2015-11-16

Tekniska nämnden

§ 190 Utredning av konsekvenser av utökad OSAverksamhet
Dnr 2015-730-020
Sammanfattning
Från politiskt håll vill man utreda fler arbetstillfällen genom att ordna ett extra
arbetslag inom OSA-verksamheten (Offentligt Skyddat Arbete). Tekniska
förvaltningen har fått i uppdrag att utreda konsekvenserna (Kf 2014-12-15 § 22).
Tekniska förvaltningen utgår i sin utredning från att arbetslaget ska utföra diverse
arbeten inom kompetensområdet gata, park, skog, växthus och fastighet. Tekniska
förvaltningen har inte gjort någon bedömning av de positiva samhällsekonomiska
effekterna i olika stödsystem, då det i så stor utsträckning beror på personerna i det
nya arbetslaget.
Uppstartskostnader: 1,0 Mkr
Löpande årliga driftkostnader: 2,7 Mkr
Lokaler kommer att kunna iordningsställas inom växthusets verksamhetsområde.
Tekniska förvaltningen anser att ett till arbetslag inom OSA-verksamheten skulle göra
skillnad i samhället och via sitt arbete bidra till saker som annars inte skulle bli utförda.
Inga undanträngningseffekter bedöms uppkomma då ingen utökning av den ordinarie
driftbudgeten är aktuell.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

32 (33)

Sammanträdesdatum

2015-11-16

Tekniska nämnden

§ 191 Meddelanden
Sammanfattning
Meddelas tekniska nämnden och läggs till handlingarna.
1. Kommunfullmäktige 2015-10-26 § 176
Val av ny ledamot i tekniska nämnden efter Anna Backlin (MP) som entledigats
(samt valt av ny ersättare efter Sture Jonsson)
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-11-16

Tekniska nämnden

§ 192 Utbildning
Sammanfattning
Eftermiddagen ägnas åt utbildning på Håstaäng.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

33 (33)

