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Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-02-16

Tekniska nämnden
Plats och tid:

Förtroendevalda:

Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, klockan 09.00 - 12.00
Ajournerat för lunch klockan 12.00 - 13.15
Reffelmansverket, Hudiksvall, klockan 13.15 - 14.45
Beslutande:

Ej beslutande:

Annika Huber (S), ordf
Johan Viklund (S)
Uno Jonsson (S) § 25-38
Anki Sjölin (S) § 25-38
Anki Sjölin (S) § 39-45
Sune Forslund (S)
Solveig Borgeest (S) § 25-38
Monica Flöjt (S)
Börje Sundin (S)
Sture Jonsson (MP) § 25-38
Kerstin Rask (S)
Linda Östblom (C)
Mikael Andersson (S)
Fredrik Segerbrand (M) § 25-32
Agneta Brendt (S)
Ann Sahlqvist (MP) § 25-38
Delshad Saleh (V) § 25-38
Solveig Borgeest (V) § 39-45
Anna Backlin (MP) § 25-38
Sture Jonsson (MP) § 39-45
Bengt-Åke Nilsson (C)
Madeleine Lundberg (C)
Håkan Rönström (M) § 25-32
Fredrik Segerbrand (M) § 33-45
Lena Frankenberg Glantz (M)
Kamran Khalil (M)
Fredrik Forslund (SD)
Övriga deltagare:

Teknisk chef Jan Kroppegård, sekreterare Elli Heiska, PA-konsult
Niklas Skoglund och Bo Nilsson § 26, avfallsingenjör Lars Hedström
§ 27, avfallschef Pär Norberg § 27, drifttekniker Jan-Erik Persson
§ 28, driftchef Gert Westberg § 28, ekonom Agneta Johansson § 29,
gatutekniker/planerare Mikael Enberg § 31, VA-chef Anna-Karin
Ragnarsson § 32-33, enhetshef Roger Andersson § 32, enhetschef
Göran Pettersson § 32, enhetschef Lars Holmberg § 32

Utses att justera:

Anna Backlin

Justeringens plats
och tid:

Tekniska förvaltningen måndag 23 februari klockan 15.00

Underskrifter:

Paragrafer:

Sekreterare:

Elli Heiska

Ordförande:

Annika Huber

Justerande:

Anna Backlin
Utdragsbestyrkande:

25-45
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Tekniska nämnden

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

till och med

2015-02-24

2015-03-17

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen
Underskrift

Elli Heiska

Utdragsbestyrkande:
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Meddelanden ......................................................................................................... 27
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Justerandes
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Utdragsbestyrkande:
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§ 25 Anmälan av nya frågor
Tekniska nämnden beslutar
att frågorna får ställas senare under sammanträdet.
Sammanfattning
Börje Sundin (S), Lena Frankenberg Glantz (M) och Sune Forslund (S) önskar ta upp
nya frågor.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2015-02-16

Tekniska nämnden

§ 26 Information om bestämmelser om ekonomiska
ersättningar till förtroendevalda
Sammanfattning
Niklas Skoglund och Bo Nilsson, PA-konsulter, informerar om bestämmelser gällande
arvoden och ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
Ordförande tackar för informationen.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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2015-02-16

Tekniska nämnden

§ 27 Förslag till taxa för hushållsavfall 2015
Dnr 2014-656-452
Tekniska nämndens förslag
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till ny avfallstaxa för Hudiksvalls kommun att gälla fr.o.m. den 1 april
2015.
Sammanfattning
Alla kommuner ska ha en avfallstaxa för hanteringen av kommunens hushållsavfall.
Avfallstaxan ska styra mot ökad återvinning av avfall, underlätta att hålla hög
servicegrad och vara ekonomiskt skälig utifrån gällande lagstiftning.
Beslutsunderlag
•

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 16 januari 2015

•

Arbetsutskottets protokoll den 2 februari 2015, § 2

Beslutsgång
Uno Jonsson (S) yrkar bifall till förslaget till ny avfallstaxa.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 28 Information om tekniska förvaltningens arbete med
energioptimering
Dnr 2015-030-299
Sammanfattning
Jan-Erik Persson, drifttekniker på fastighetsavdelningen, presenterade vid tekniska
nämndens sammanträde den 12 december 2011, § 188, förslag på
energieffektiviseringar genom byte av fläktaggregat.
Vid dagens sammanträde lämnas en redogörelse för uppnådda resultat.
År 2012

Objekt

Kostnad kr

Idrottshallen
Västra skolan 2 st
Bromangymnasiet 1
Bromangymnasiet 2
Bromangymnasiet 3
Bromangymnasiet 4
Kulturhuset
Håstaäng
Timmerstocken
Håsta skola
Bromangymnasiet plåt
Totalt:

Besparing kwh/år

Besparing kr/år

133 237
145 000
83 000
60 000
60 000
60 000
130 000
79 000
76 400
110 200
67 450

133 225
7 650
10 983
10 290
11 340
5 355
57 600
41 000
28 600
10 520
13 200

172 547
8 415
12 081
11 319
12 474
5 890
63 360
45 100
31 460
11 572
14 520

1 004 287

329 763

388 738

År 2013-2014

Objekt

Kostnad kr

Lunds skola Forsa 57:an
Bromangymnasiet
Kulturhuset
Ede skola hus A
Ede skola hus A
Ede skola hus H
Justerandes
sign:

109 000
100 000
169 280
63 000
135 000
75 360

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Besparing kwh/år
21 060
12 000
15 800
4 550
5 200
15 860

Besparing kr/år
23 166
13 200
17 380
5 005
5 720
17 446
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Teatern
Edshammar
Malsta skola

48 000
109 000
86 000

12 750
40 040
14 146

14 025
44 044
15 560

Totalt:

894 640

141 406

155 546

1 898 927

471 169

544 284

TOTALT 2012-2014:

Gert Westberg, driftchef, redogör för värmeslagen i kommunens fastigheter:
•

Fjärrvärme 86 %

•

El 8 %

•

Olja 0,5 %

•

Värmepump 4 %

•

Eluppvärmda moduler 1 %

Ordförande tackar för informationen.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Tekniska nämnden

§ 29 Bokslut 2014
Sammanfattning
Agneta Johansson, ekonom, redovisar tekniska förvaltningens bokslut för år 2014.
Förvaltningens skattefinansierade verksamheter redovisar ett positivt resultat mot
budget på ca 0,9 Mkr.
De taxefinansierade verksamheterna, VA och avfall, redovisar resultat på -5,3 Mkr
respektive 0,6 Mkr. Dessa verksamheters resultat ska ses över flera år. VA:s resultat de
senaste 4 åren har varit positiva år 2011, 2012, 2013 och negativt år 2014.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Tekniska nämnden

§ 30 Bolag för regional produktion av biogas
Dnr 2013-200-106
Tekniska nämnden beslutar
att förorda en gemensam lösning för produktion av biogas med Östersund och
Sundsvall m.fl., samt
att bildandet av gemensamt bolag och dess villkor är en strategisk fråga och tekniska
nämnden överlämnar den frågan till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommun har i sin avfallsplan beslutat att samla in matavfall för att
producera biogas. 2010 beslutade Östersunds och Sundsvalls kommun att genomföra
en gemensam förprojektering av en gemensam behandlingsanläggning. De har under
2013 bjudit in omkringliggande kommuner för dialog och diskussion.
Ärendet om att bilda ett projekteringsbolag har blivit fördröjt i Östersunds och
Sundsvalls kommunstyrelser.
Tekniska förvaltningens förslag

Tekniska nämnden beslutar att förorda en gemensam lösning för produktion av biogas
med Östersund och Sundsvall m.fl., samt att bildandet av gemensamt bolag och dess
villkor är en strategisk fråga och tekniska nämnden överlämnar den frågan till
kommunstyrelsen utan eget förslag.
Beslutsgång
Håkan Rönström (M) och Bengt-Åke Nilsson (C) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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2015-02-16

Tekniska nämnden

§ 31 Hagavägen i Enånger
Dnr 2014-302-311
Tekniska nämnden beslutar
att tekniska förvaltningen initierar och bekostar en förrättning och bildandet av en
vägförening för de berörda fastigheterna, alternativt bekostar en rivning av bron, samt
att föreslå kommunstyrelsen att bevilja ett investeringsbidrag som förvaltningen
uppmanar den nya föreningen att söka när förrättningen är klar.
Sammanfattning
Det finns en gammal vägsträckning som förr utgjorde Finnickavägens anslutning till
Borkavägen. 55 meter från korsningen passerar vägen, via en gammal bro, Enångersån,
som längs den aktuella sträckan kallas för Hagaån. Vägverket byggde om
Finnickavägen någon gång på 60-talet och anslutningen till Borkavägen fick en ny
placering ca 150 meter uppströms från den gamla bron.
Den gamla vägsträckan, som idag kallas för Hagavägen, saknar formell ägare. Tillsyn
och underhåll har på ideell basis utförts av Arne Bodin. För ca 25 år sedan var
brobanan i dåligt skick och reparerades av Bodin. Hudiksvalls kommun betalade ut ett
bidrag för att täcka delar av kontantutläggen för nytt material till brobanan.
I dagsläget är brobanan fortfarande intakt, men brons fundament i åbotten är
underminerade. Bron är inte längre säker.
Det går inte att hitta någon formell ägare i fastighetsregistret för vägsträckan eller
bron. Hagavägen är en separat fastighet som blivit kvar sedan Vägverket dragit om den
gamla Finnickavägen. Skulle bron stängas av blir ingen i området ”inlåst”. Inte heller
utestängs de närboende från att nås av räddningstjänsten. En stängd bro riskerar dock
att öka privat trafik över planen vid Bodins åkeri, vilket kortar omvägen med ca 300
meter. Planen utanför Bodins åkeri är industrimark och direkt olämplig för publikt
ändamål. Kommunen eller Trafikverket känner inget ansvar för gamla vägen eller
bron.
Arne Bodin föreslår att bron ska lagas och att Hudiksvalls kommun stöttar med
investeringsbidrag.
Den gamla bron ligger i ett Natura 2000-område. Det innebär att arbetet måste
anmälas till Länsstyrelsen. Tekniska förvaltningen kan vara behjälpliga med att ta fram
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-02-16

Tekniska nämnden

uppgifter om vad anmälan till Länsstyrelsen ska innehålla. Huvudmannen för
broreparationen bär ansvar för tillstånd och eventuella miljökonsekvenser.
Beslutsunderlag
•

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 21 januari 2015

•

Arbetsutskottets protokoll den 2 februari 2015, § 6

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 32 Information om VA-avdelningen
Sammanfattning
Anna-Karin Ragnarsson, VA-chef, informerar om VA-avdelningens verksamhet.
Vid sammanträdet presenteras:
Lars Holmberg, enhetschef för vattenproduktion
Göran Pettersson, enhetschef för ledningsnätsunderhåll
Roger Andersson, enhetschef för avloppsrening
Lars-Anders Wiberg och Kenneth Nyberg ansvarar för övergripande planering och
projekt.
VA-avdelningen producerar knappt 3 miljoner m3 dricksvatten per år och renar 4-6
miljoner m3 avloppsvatten per år. Avdelningen åtgärdar ca 100 avloppsstopp och lagar
omkring 50 vattenläckor per år.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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2015-02-16

Tekniska nämnden

§ 33 Pågående och planerade projekt på VAavdelningen
Dnr 2015-023-340
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna kostnaderna för pågående och planerade projekt på VA-avdelningen
2015.
Sammanfattning
Investeringsplan 2015

För 2015 har vatten- och avloppsavdelningen planerat investeringar för cirka 41
miljoner kronor. Ett antal nya verksamhetsområden planeras att byggas ut och svarar
för hälften av kostnaderna, ca 21 miljoner kronor, vilket i sin tur medfört intäkter i
form av nya anslutningar och därmed ett antal nya abonnenter. Dessa områden har
sedan tidigare beslutats om att genomföra. Några projekt befinner sig ännu i
planeringsstadiet och kan förändras om nya uppgifter kommer fram.
VA-renoveringar på ledningsnätet för ca 13 miljoner kronor är planerade, varav den
enskilt största är huvudspilledningen från Acreo till Reffelmansverket, som renoveras
för ca 8 miljoner kronor.
Byggnationerna på Varvet och Östra hamnen kräver en VA-utbyggnad inklusive
avloppspumpstation.
Nytt ställverk på Reffelmansverket: 4 miljoner kronor.
Det kan också dyka upp oförutsedda åtgärder under året som gör att planeringen
ändras.
Tidigare beslut om investeringar för 2015

Skålbo
Stenberg
Vik-Idenor
Långby
VA-utbyggnad Östanbräck
Totalt
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

10 000 000 kr
5 000 000 kr
3 000 000 kr
2 000 000 kr
1 000 000 kr
21 000 000 kr
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Nyplanerade investeringar för 2015

Renovering avlopp Reffelmansverket-Acreo
Ställverk Reffelmansverket
Helenedalsvägen VA-renovering
VA-utbyggnad Varvet inkl. avloppspumpstation
Åviks-området VA-renovering
Västra Åvägen VA-renovering
Driftsäkerhet vattenverket förfrågningsunderlag
Hällvägen Näsviken VA-renovering
Vattenskydd ytvattentäkter
Dalmyravägen VA-renovering
Forsån ombyggnad pumpstation och ledningar
p.g.a. ny bro
Första Parkgatan VA-renovering
Totalt

8 000 000 kr
4 000 000 kr
2 000 000 kr
1 500 000 kr
1 100 000 kr
1 000 000 kr
1 000 000 kr
500 000 kr
300 000 kr
200 000 kr
200 000 kr
200 000 kr
20 000 000 kr

Beslutsunderlag
•

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 19 januari 2015

•

Arbetsutskottets protokoll den 2 februari 2015, § 3

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 34 Övrig fråga – Dagvattendamm i Furulund
Dnr 2014-501-420
Sammanfattning
Sune Forslund (S) ställer fråga om anläggandet av dagvattendammen i Furulund.
Varför har arbetet stått stilla så länge?
Jan Kroppegård svarar att uppehållet inte beror på några störningar, utan är en
passning mot årstiden. Miljöingenjör Jonas Rasmusson arbetar med detta.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 35 Arrende av järnvägsspår mellan HIAB och Colorama
Dnr 2015-052-261
Tekniska nämndens förslag
Kommunstyrelsen beslutar
att riva industrispåret för att bereda plats för annan samhällsutveckling, samt
att uppdra till tekniska nämnden att projektera och kostnadsberäkna det inför
budgetbeslut.
Sammanfattning
En intressent vill arrendera ett markområde om ca 1150 m2 av fastigheterna
Köpmanberget 2:9 och Strand 3:4. Detta för att göra en markfyllnad av järnvägsspåret
för att sedan brukas som personbilsparkering.
Trafikverket äger spårområdet fram till Sportparken. Kommunen äger resten österut.
Tekniska förvaltningens förslag

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att riva industrispåret för att
bereda plats för annan samhällsutveckling, samt att uppdra till tekniska nämnden att
projektera och kostnadsberäkna det inför budgetbeslut.
Beslutsgång
Uno Jonsson (S) och Bengt-Åke Nilsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 36 Reglemente för tekniska nämndens arbetsutskott,
samt delegation för tekniska nämndens arbetsutskott,
tekniska nämndens ordförande och teknisk chef
Dnr 2015-109-002
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna reglemente för tekniska nämndens arbetsutskott, samt
att godkänna delegationsordningen för tekniska nämndens arbetsutskott, tekniska
nämndens ordförande och teknisk chef.
Sammanfattning
Med stöd av kommunallagen 6 kapitlet 33 § kan en nämnd uppdra åt ett utskott, en
ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens
vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, s.k. delegering.
Delegationsbeslut kan överklagas genom laglighetsprövning.
Ett förslag finns till reglemente för tekniska nämndens arbetsutskott, samt delegation
för tekniska nämndens arbetsutskott, tekniska nämndens ordförande och teknisk chef.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-02-16

Tekniska nämnden

§ 37 Vidaredelegation från förvaltningschef
Dnr 2015-109-002
Tekniska nämnden beslutar
att anta delegationsordningen.
Sammanfattning
En nämnd som delegerat åt en förvaltningschef att fatta beslut, får överlåta åt
förvaltningschefen att vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd inom
kommunen (kommunallagen 6 kapitlet 37 §).
Både förvaltningschef och nämnden har rätt att återkalla vidaredelegering.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 38 Uppföljning av 2014 års internkontroll
Dnr 2014-060-012
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna uppföljningsrapporten, samt
att rapportera resultatet till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Det grundläggande syftet med intern kontroll är att säkerställa att de mål som
kommunfullmäktige har fastställt blir uppfyllda. Intern kontroll omfattar alla system,
rutiner och processer som syftar till att styra ekonomin och verksamheten. God intern
kontroll ger ett grepp om verksamhet och ekonomi.
Avsikten med intern kontroll är att det ska finnas bra rutiner inom kommunen och att
kontroll av att rutinerna efterlevs sker.
Jan Kroppegård redovisar de kontroller av rutiner som är utförda:
Rutin

Kontrollmoment

Bedömning
3 = Bra
2 = OK, men behöver
förbättras
1 = Mindre bra

Kundtjänst

Återkoppling av ärenden, utveckling av
verksamheten

3

Avfall/verksamhetsavfall

Följa mängder och marknad

2

Skador p.g.a.
Statistik och analys
bristande underhåll
fastighetsavdelningen

1

Underhåll av
VA-nätet

2

Efterlevnaden av att 1 % av nätet ska
underhållas/ersättas per år

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 39 Förslag till intern kontrollplan för tekniska nämnden
2015
Dnr 2015-053-012
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till intern kontrollplan för 2015.
Sammanfattning
Jan Kroppegård presenterar ett förslag med rutiner där interna kontroller kan utföras.
Rutin

Kontrollmoment

Kundtjänst

Utveckling av ny teknik

Avfall/verksamhetsavfall

Följa mängder och marknad

Skador p.g.a. bristande
underhåll fastighetsavdelningen

Statistik och analys

Skador p.g.a. bristande
underhåll gatusektionen

Kartlägga status efter
utredning

Matspill

Andel matspill

Underhåll av
VA-nätet

Efterlevnaden av att 1 % av
nätet ska underhållas/ersättas
per år

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 40 Svar på tidigare ställd fråga – Hastighetsbegränsning
vid Idenors skola
Dnr [Klicka och skriv]
Sammanfattning
Vid tekniska nämndens sammanträde den 12 januari 2015, § 23, ställde Stig Södergren
(S) fråga om hastighetsbegränsningen vid Idenors skola, som tidigare var
50 km/timmen mellan klockan 07-17. Nu är hastighetsbegränsningen ändrad till
30 km/timmen dygnet runt. Önskemål finns om en tilläggsskylt om att
hastighetsbegränsningen gäller mellan klockan 07-17.
Jan Kroppegård informerar om att det är Trafikverket som är väghållare. Men
eftersom Idenors skola ligger inom tättbebyggt område beslutar kommunen om
trafikföreskrifter. Vid skolan finns det isbana, fotbollsplan och fritids som har öppet
klockan 06-18.
En skolvägsplan är på gång. Det är en plan med olika steg med målet att göra
trafikmiljön vid och till skolan säkrare.
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§ 41 Anmälan av delegationsbeslut
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. Köp, försäljningar m.m. anslagna oktober-december 2014, 4/2015
2. Bostadsanpassningsbidrag januari 2015, 5/2015
3. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade januari 2015, 6/2015
4. Tekniska nämndens arbetsutskott 2015-02-02, 7/2015
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§ 42 Övrig fråga – Kommunala badplatser
Sammanfattning
Börje Sundin (S) ställer fråga om vilka badplatser som kommunen ansvarar för, samt
vad som görs åt kanadagässen som smutsar ner vid Vesslabadet i Friggesund.
Svar kommer vid tekniska nämndens nästa sammanträde.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

26 (28)

Sammanträdesdatum

2015-02-16

Tekniska nämnden

§ 43 Övrig fråga - Fastighetsöversyn
Sammanfattning
Lena Frankenberg Glantz (M) efterlyser en översyn/information av
fastighetsavdelningens verksamhet. Bl.a. en genomgång av vilka fastigheter kommunen
äger.
Ordförande Annika Huber (S) svarar att förvaltningens alla avdelningschefer under
året kommer att komma och informera om sina verksamheter.
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§ 44 Meddelanden
Sammanfattning
Meddelas tekniska nämnden och läggs till handlingarna.
1. Dnr 2014-577-106
Svenskt vatten ”Remiss av förslag till ny verksamhetsstrategi 2015-2019
2. Kommunfullmäktige 2014-12-15 § 22
Budget 2015 samt prognos 2016-2018
3. Kommunfullmäktige 2014-12-15 § 24
Upplåningsramar och kommunal borgen 2015
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§ 45 Studiebesök på Reffelmansverket
Sammanfattning
Sammanträdet avslutas med ett studiebesök på Reffelmansverket.
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