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§ 33 Anmälan av extra ärende och ny fråga
Ärendebeskrivning
David Östlund och Jonas Rasmusson har ett extra ärende och Lone Klitten (MP) har
en ny fråga till dagens sammanträde.
Tekniska nämnden beslutar
att ärendet tas upp och frågan får ställas senare under sammanträdet.
____
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Utdragsbestyrkande:
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§ 34 Ekonomisk rapport
Ärendebeskrivning
Agneta Johansson, ekonom, redovisar vid sammanträdet årets resultat fram till och
med februari för tekniska förvaltningen. Total nettokostnad 19,9 Mkr jämfört mot en
budget på 18,3 Mkr.
Nedanstående kostnader till och med februari redovisas.

Personalkostnader
Vinterväghållning
Snö, takskottning m.m.
(fast.avd.)
Energi (fast.avd.)
Skador (fast.avd.)
Bostadsanpassning

Utfall
Mkr

Budget
Mkr

16,0
4,4
1,7

14,6
2,4
1,4

4,8
0
0,6

4,9
0,3
1,5

Jan Kroppegård redovisar tekniska förvaltningens investeringsbudget 2013.
Redan pågående projekt:
•

Boende Kristineberg

•

Boende Furulund

•

Reservkraftverk

•

Stängsel OKB

•

Park

•

Sanering bussgarage

•

Teatern

•

Läroverket projektering

I samband med detta ställer Lone Klitten (MP) fråga om det finns någon
avloppsbrunn vid kajen (vid f.d. bussgaraget). Detta känner ingen på förvaltningen till.
____
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§ 35 Förslag till gatuinvesteringar 2013
Dnr 2013-119-311
Ärendebeskrivning
Roland Olsson, gatuchef, informerar vid sammanträdet om förslag till
gatuinvesteringar 2013.
Asfalteringar
Toppningar efter syn maj

3 000 000 kr

Gator m.m.
Saltviksvägen
Gång- och cykelväg Lillfjärden
Upprustning gång- och cykelväg

2 000 000 kr
(mellan Visvallsvägen-Stenbergsvägen)
(mellan Bowlinghallen-Kålhagsgatan)
(längs Badvägen, Maln)

Summa:

5 000 000 kr

Projekt som är på gång i år på gatu- och parksektionen presenteras.
Bilaga
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till investeringar på gatusektionen 2013.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 36 Information om pågående och planerade projekt på
vatten- och avloppsavdelningen 2013
Dnr 2013-096-340
Ärendebeskrivning
Anna-Karin Ragnarsson, VA-chef, och Lars-Anders Wiberg, VA-ingenjör, informerar
vid sammanträdet i ärendet.
För 2013 har vatten- och avloppsavdelningen planerat investeringar för cirka
30 miljoner kronor. Några projekt befinner sig ännu i planeringsstadiet och kan
förändras om nya uppgifter kommer fram.
Hallbo-projektet löper på och för själva ledningen återstår ca 7 miljoner. En
upphandling pågår för maskindelen som består av apparatbyggnad, pumpar, inhägnad,
kommunikation o.s.v. Kostnaden för det beräknas till ca 7-8 miljoner. För anpassning
av Iggesunds vattenförsörjning förbereds en avveckling av Iggesunds vattenverk.
Saneringar av VA-ledningsnätet planeras för ca 7 miljoner kr. Det planeras även en del
fastighetsunderhåll med tonvikt på tak under en följd av år. Slamombyggnad
förtjockare är en del av upprustningen av Delsbo reningsverk. Det kan också dyka upp
oförutsedda åtgärder under året som gör att planeringen kan ändras.
Planerade investeringar för 2013

Hudiksvalls vattenförsörjning (Hallbo)
Spolbil, utbyte
Radhusgatan, Iggesund, VA-sanering
Åviksområdet, Hudiksvall, VA-sanering
Anpassning Iggesund/Hudiksvall, avveckling vattenverk
Domaregatan-Första Parkgatan, Hudiksvall, VA-sanering
Infodring avlopp, renoveringar
Kabelvägen, Hudiksvall, VA-ledning
Tak Delsbo avloppsreningsverk
Slamombyggnad förtjockare, Delsbo avloppsreningsverk
Sandvalla-Hudiksvägen, Hudiksvall, ny vattenledning
Vattenskyddsområde Södra Dellen arbetas fram
Driftcentral/driftövervakning VA-verken
Fridhemsområdet, Hudiksvall, VA-sanering

15 000 000 kr
3 000 000 kr
2 800 000 kr
1 800 000 kr
1 200 000 kr
1 200 000 kr
1 000 000 kr
1 000 000 kr
900 000 kr
900 000 kr
400 000 kr
400 000 kr
200 000 kr
200 000 kr

Totalt:

30 000 000 kr
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Arbetsutskottets förslag
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna informationen om pågående och planerade projekt på VA-avdelningen
2013.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna informationen om pågående och planerade projekt på VA-avdelningen
2013.
____
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Utdragsbestyrkande:
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§ 37 Utökning av kommunalt verksamhetsområde för
dricksvatten i Långby, Näsviken
Dnr 2012-558-349, 2013-097-340
Ärendebeskrivning
Anna-Karin Ragnarsson, VA-chef, och Lars-Anders Wiberg, VA-ingenjör, informerar
vid sammanträdet i ärendet.
Ett antal boende i Långby, Näsviken, har kontaktat kommunen och vill att kommunen
utökar sitt verksamhetsområde för dricksvatten så att området kan försörjas med
kommunalt dricksvatten. Detta för att enskilda vattentäkter i området har brister i
både kvalitet och kvantitet. Med hänvisning till Lagen om allmänna vattentjänster
hävdar de boende bland annat att det är befogat med hänsyn till människors hälsa eller
miljö att bygga ut ett verksamhetsområde.
VA-avdelningen bedömer att en utökning med anledning av de boendes argument är i
enlighet med vattentjänstlagen och för därför ärendet vidare till kommunfullmäktige
som beslutar om verksamhetsområde för kommunal VA-försörjning. En utbyggnad
medför kostnader för hela VA-kollektivet, eftersom intäkterna från
anslutningsavgifterna inte täcker anläggningskostnaderna. Vidare innebär en utbyggnad
att också boende i området som inte har begärt att få kommunalt vatten berörs. Ett
verksamhetsområde för vatten innebär avgiftsskyldighet för anslutning för alla
fastigheter inom området om man inte kan visa att man har en egen säkrad
vattenlösning som är av god kvalitet.
Konsekvenser av ett beslut om utbyggnad av verksamhetsområde

Om beslut tas att utöka verksamhetsområdet för dricksvatten innebär det bland annat
att kommunen ansvarar för att dra fram vattenledningar till tomtgräns för alla
fastigheter inom området. Fastighetsägaren ska betala en anslutningsavgift enligt
gällande taxa, samt stå för alla installationer och byggnationer inne på den egna
tomten. Om en fastighet inte har en egen säkrad dricksvattenlösning av god kvalitet
innebär beslut om ett verksamhetsområde att fastighetsägaren kan bli tvungen att
betala anslutningsavgift även om man inte själv önskar att ansluta sin fastighet.
Summan av de förmodade intäkterna från anslutningsavgifter kommer inte att täcka
kostnaderna för en utbyggnad. De överskjutande kostnader som uppstår belastar hela
VA-kollektivet.
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Vad lagen säger

I Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) anges bl.a. vad kommunen har
för skyldighet att ordna vattentjänster. I 6 § står det
”Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning
eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen
1. Bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas,
och
2. Se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom
en allmän va-anläggning”
Det aktuella området har en storlek som i tidigare rättspraxis bedöms som ett större
sammanhang och de kvalitets- och kvantitetsbrister som finns i området kan man tolka
som att en utbyggnad kan vara aktuell.
När det gäller en fastighetsägares skyldighet att betala avgifter står i 24 § första stycken
” En fastighetsägare skall betala avgifter för en allmän va-anläggning, om fastigheten
1. finns inom va-anläggningens verksamhetsområde, och
2. med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver en vattentjänst och behovet inte
kan tillgodoses bättre på ett annat sätt.”
I frågan om betalningsskyldighet eller inte är det en vedertagen metod i några
kommuner att fastighetsägare måste kunna uppvisa ett tjänligt prov från den egna
vattenanläggningen, ibland kompletterat med eventuella servitutshandlingar eller
liknande som visar att den egna brunnen är juridiskt säkrad, för att kunna bli befriad
från att betala anslutningsavgift. Ett likartat arbetssätt kommer sannolikt att användas i
detta fall.
Långby – intressenter och övriga, samt området

Det är i dagsläget 18 fastigheters ägare som visat intresse för att ansluta till kommunalt
vatten. En utbyggnad av verksamhetsområdet skulle innebära att omkring 40
fastigheter skulle hamna inom verksamhetsområdet. Som förslag till
verksamhetsområdets utbredning finns ett område som sträcker sig runt de
intresserade fastigheterna och även inkluderar övriga fastigheter i närheten. För att få
ner kostnader kan det vara så att vissa ändledningar om möjligt kortas och området
koncentreras mer. Det kan också vara byggnadstekniska frågor som styr hur
verksamhetsområdet kan läggas ut, t.ex. markbeskaffenhet, fornminnen och
markåtkomst. Hur ett verksamhetsområde slutligen blir utformat vet man först när
utbyggnaden är klar.
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Kostnadskalkyl för verksamhetsområde för dricksvatten

Det finns i dagsläget ingen detaljerad kostnadskalkyl för projektet, men en grov
uppskattning är att investeringskostnaden uppgår till ca 3 miljoner kronor för en
utbyggnad. Kostnaderna kan variera beroende på bl.a. markbeskaffenhet, tillstånd,
fornminnen och markåtkomst.
Anslutningsavgiften varierar med bl.a. tomtytans storlek och det går inte exakt att
beräkna intäkterna innan man vet vilka fastigheter som ska anslutas. I grova drag kan
man räkna med intäkter på 1 miljon kronor och utgifter på 3 miljoner kronor. Det
innebär att i runda tal 2 miljoner kronor belastar VA-kollektivet som helhet.
En beslutad utökning av verksamhetsområdet innebär också att VA-avdelningens
investeringsram bör utökas med tre miljoner kronor 2013-2014. Anledningen att
ramen bör utökas med tre miljoner och inte två, som är nettokostnaden, är för att en
direkt avräkning mot anslutningsavgifter av redovisningstekniska skäl inte kan göras,
utan posterna förs på olika ställen och på olika sätt i den ekonomiska redovisningen.
Tidplan

Om beslut tas i teknisk nämnd, kommunstyrelse och kommunfullmäktige nu på våren
2013 kan en mer detaljerad projektering starta upp efter sommaren. En beräknad
byggstart kan bli vintern 2013/2014 och färdigställande hösten 2014.
Tidplanen är mycket preliminär. Eftersom projektet planeras delvis med en sjöledning
kan även anläggandet av sjöledningen skjuta på projektet beroende på tillstånd och
annat.
Parallellt med beslutsprocessen bör även berörda fastigheter i området informeras och
en dialog startas upp med fastigheter som eventuellt ska anslutas. Detta kan också
påverka tidplanen.
Förslag till beslut

För att underlätta beslutsgången föreslås tekniska nämnden få mandat att fastställa
verksamhetsområdet i enlighet med förslaget då projektet är slutfört.
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att utöka det kommunala verksamhetsområdet för dricksvatten till Långby, Näsviken
och att VA-avdelningen påbörjar planering och utförande av projektet,
Justerandes
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att verksamhetsområdets exakta och slutliga utbredning fastställs i tekniska nämnden
när projektet är utfört, samt
att kostnaden för projektet, totalt ca 3 miljoner kronor, finansieras av VA-kollektivet
genom en utökad investeringsram under projekttiden.
____
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§ 38 Information om resultat av plockanalys
Ärendebeskrivning
Pär Norberg, t.f. avfallschef, informerar vid sammanträdet i ärendet.
Plockanalyser har utförts av kärlavfall under hösten 2012. En full sopbil har skickats
iväg för plockanalys och mängden har sedan räknats om till antal kg/person.

Hudiksvall år 2011

kg/person

Insamlat kärlavfall totalt

260

Förpacknings- och tidningsmaterial i kärlavfall villor

64

Förpacknings- och tidningsmaterial i kärlavfall hushåll

59

Förpacknings- och tidningsmaterial i kärlavfall hushåll
+ återvinningsstationer

134

Förpacknings- och tidningsmaterial i kärlavfall
lägenheter

52

Farligt avfall i kärlavfall hushåll

1,58

El och elektronik i kärlavfall hushåll

0,74

Matavfall i kärlavfall hushåll

130

____
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§ 39 Handlingsplan för att försälja del av kommunens
skogsinnehav
Dnr 2012-153-253
Ärendebeskrivning
Emma Norberg, mark- och exploateringsingenjör, och David Östlund, mark- och
exploateringschef, informerar vid sammanträdet i ärendet.
Den 17 december 2012, § 197, beslutade kommunfullmäktige att uppdra åt tekniska
nämnden att försälja del av kommunens skogsinnehav enligt de, av tekniska
förvaltningen, framtagna förslag på försäljningsobjekt med ca 500 ha/år, totalt max
1 000 ha.
Tekniska förvaltningen redovisar två alternativ till handlingsplan för att försälja del av
kommunens skogsinnehav. Tekniska nämnden beslutar vilket alternativ till
handlingsplan som tekniska förvaltningen ska arbeta utifrån.
Alternativ 1 innebär att försäljningsobjektet säljs med budgivning, uteslutande till
högsta pris.
Alternativ 2 innebär att tekniska utskottet har möjlighet att ta hänsyn till
näringspolitiska eller andra beaktansvärda skäl samt föreslå vilken metod som ska
tillämpas vid försäljning.
Beslutsunderlag
Mark- och mätningsavdelningens tjänsteskrivelse den 30 januari 2013.
Arbetsutskottets förslag
Tekniska nämnden beslutar
att anta tekniska förvaltningens handlingsplan för försäljning av del av kommunens
skogsinnehav enligt alternativ 2,
att uppdra till tekniska förvaltningen att genomföra skogsförsäljning enligt beslutat
alternativ i handlingsplanen, samt
att alla omkostnader, exempelvis mäklararvoden, ska bekostas av försäljningsmedlen.
Emot arbetsutskottets förslag reserverade sig Uno Jonsson (S) och Anki Sjölin (S).
Justerandes
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Yrkande
Uno Jonsson (S) anser att man bör fundera om det är bra läge att sälja och yrkar avslag
till försäljning nu.
Ajournering begärs. Tekniska nämnden ajournerar sig (kl 11.00-11.05).
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition om bifall antingen till arbetsutskottets förslag eller till
Uno Jonssons yrkande om avslag, och finner att tekniska nämnden bifaller
arbetsutskottets förslag, varvid votering begärs.
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag
Nej-röst för bifall till Uno Jonssons yrkande
Omröstningsresultat
Ledamot/tjänstgörande
ersättare

Ja-röst

Niklas Arvidsson (M)

X

Christina Falk (C)

X

Lars-Olof Widell (C)

X

Mats Olsson (C)

X

Lars Sjögren (FP)

X

Lone Klitten (MP)

X

Ove Eriksson (MP)

X

Nej-röst

Uno Jonsson (S)

X

Annika Huber (S)

X

Börje Sundin (S)

X

Monika Flöjt (S)

X

Joacim Nilsson (S)

X
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Majvor Westberg-Jönsson (S)

X

Pär Söderström (S)

X

Håkan Rönström (M)

X

Summa

8

7

Med 8 ja-röster och 7 nej-röster beslutar tekniska nämnden att bifalla arbetsutskottets
förslag.
Tekniska nämnden beslutar
att anta tekniska förvaltningens handlingsplan för försäljning av del av kommunens
skogsinnehav enligt alternativ 2,
att uppdra till tekniska förvaltningen att genomföra skogsförsäljning enligt beslutat
alternativ i handlingsplanen, samt
att alla omkostnader, exempelvis mäklararvoden, ska bekostas av försäljningsmedlen.
Emot beslutet reserverar sig Uno Jonsson, Annika Huber, Börje Sundin, Monika Flöjt,
Joacim Nilsson, Majvor Westberg-Jönsson och Pär Söderström (samtliga S).
____
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§ 40 Tillkommande ärende – Dagvattendamm
Östanbräck 30:1
Dnr 2013-087-260
Ärendebeskrivning
David Östlund, mark- och exploateringschef, och Jonas Rasmusson, miljöingenjör,
informerar vid sammanträdet i ärendet.
Förorenat dagvatten har med tiden blivit ett ökat problem och reningsåtgärder krävs
för att värna om recipienterna, det vill säga bäckar, sjöar och hav.
År 2009 bildades en dagvattengrupp med tjänstemän från berörda förvaltningar som
har till uppgift att arbeta med dagvattenhantering och reningsåtgärder.
Arbetsgruppen har att arbeta utifrån kommunstyrelsens uppdrag samt de av
kommunfullmäktige antagna lokala miljömålen som berör dagvatten.
Arbetsgruppen har gjort inventeringar och prioriteringar. Ett första pilotprojekt har
genomförts med en dagvattendamm för rening av dagvatten från Sofiedals och Fors
industriområde.
Område nummer två i prioriteringsordning är Djuped. Avrinningsområdet uppvisar
idag tydliga tecken på föroreningsproblem och förhöjda halter av bland annat bly och
kadmium har identifierats. Området har också genom åren haft återkommande
problem med utsläpp av bland annat olja. Upplägget för Djuped har varit att
kommunen och de större företagen i avrinningsområdet ska driva ett gemensamt
projekt.
Tekniska förvaltningen har nu upprättat en preliminär överenskommelse med de fem
största företagen om projektets genomförande. Kommunen har i investeringsbudgeten 2013 avsatt 1 miljon kronor och företagen ska tillsammans bidra med
750 000 kronor. Mindre justeringar i överenskommelsen utan större betydelse kan
komma att genomföras.
Tekniska förvaltningens förslag till beslut

att tekniska nämnden ska godkänna projektet och den preliminärt upprättade
överenskommelsen med de fem företagen i avrinningsområdet.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2013-03-18

Tekniska nämnden

Yrkanden
Majvor Westberg-Jönsson (S), Niklas Arvidsson (M) och Uno Jonsson (S) yrkar bifall
till förvaltningens förslag.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna projektet och den preliminärt upprättade överenskommelsen med de fem
företagen i avrinningsområdet.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Tekniska nämnden

§ 41 Yttrande över medborgarförslag om en
allaktivitetsarena vid Glysis
Dnr 2013-043-035
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit från Jonas Berglund, Hudiksvall, om en så kallad
allaktivitetsarena som borde uppföras vid grusplanen på Glysis. Tekniska nämnden har
fått medborgarförslaget för yttrande.
Tekniska förvaltningens yttrande

Tekniska förvaltningen råder inte över marken vid Glysis, utan det gör det kommunalt
delägda bolaget Glysisvallen AB. Markanvändningen är en planfråga och hanteras av
plan- och bygglovskontoret.
Däremot ansvarar tekniska förvaltningen för uppförande och skötsel av bland annat
kommunens skolor och skolgårdar. I uppdraget ingår för närvarande att projektera för
en större rustning av Läroverket i centrala Hudiksvall. I planerna för projektet ingår en
större omdaning av skolgården där man planerar att bygga en allaktivitetsarena,
liknande den Jonas Berglund beskriver. Skolgårdarna är öppna för allmänheten under
icke skoltid, vilket kommer att ge bra förutsättningar till att idka olika former av
spontanidrott på arenan.
Arbetsutskottets förslag
Tekniska nämnden beslutar
att de av förvaltningen lämnade synpunkterna får utgöra nämndens yttrande över
medborgarförslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att de av förvaltningen lämnade synpunkterna får utgöra nämndens yttrande över
medborgarförslaget.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

20 (27)

Sammanträdesdatum
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Tekniska nämnden

§ 42 Yttrande över motion om Vita jobb – sociala krav vid
offentlig upphandling
Dnr 2012-514-008
Ärendebeskrivning
Mikael Löthstam (S) har inlämnat en motion om att kommunen ska arbeta enligt
Vita Jobb-modellen, som innebär att en kommun ställer tydliga sociala krav vid sina
upphandlingar. Tekniska nämnden har fått i uppdrag att yttra sig i ärendet.
Tekniska förvaltningens yttrande

Ett företag som vinner en upphandling ska skriftligen förbinda sig att tillämpa
kollektivavtalsenliga villkor. Dessutom ska företaget bara använda underleverantörer
med kollektivavtalsenliga villkor.
Företaget ska dessutom aktivt kontrollera att dess underleverantörer har F-skattebevis
samt betalar skatter och arbetsgivaravgifter. Företaget måste också acceptera att
fackliga konsulter gör kontroller på arbetsplatsen.
Inköp Gävleborg konstaterar bland annat i sitt yttrande att det finns ingenting som
strider mot lagen om offentlig upphandling i motionen. Man konstaterar även att det
åligger kommunen att följa upp de krav som ställs.
Tekniska förvaltningen ställer krav inom flera områden på våra anbudsgivare och
avtalspartner, bland annat betalda skatter och socialförsäkringar, F-skatt, organisation
med namn, kvalitet och teknik, miljöprestanda och styrning och ekonomi.
Förvaltningen ska även godkänna de underleverantörer som avtalspartnern avser att
nyttja.
Resurserna i förvaltningen krymper och därmed förutsättningar för att ta på sig nya
arbetsuppgifter. Förvaltningen bedömer att en satsning, inom befintligt system, på att
bli riktigt bra på att följa upp de krav vi ställer idag ger i stort samma samhällsnytta
som att införa ännu ett system. Förvaltningen anser att problemet med svart
arbetskraft inom de berörda entreprenaderna är litet. Problemet är olika i olika
regioner i Sverige. Skatteverket är den myndighet som arbetar med frågan.
Systemet med Vita jobb är nära knutet till de engagerade LO-förbunden Transport,
Byggnads, Fastighetsanställdas förbund, Kommunal och Målareförbundet. Metoden
har en tydlig politisk/idealistisk prägel vilket ger att förvaltningen inte har något förslag
till beslut i frågan.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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Tekniska nämnden

Arbetsutskottets förslag
Tekniska nämnden beslutar
att, med tekniska förvaltningens yttrande, föreslå att motionen ska avslås.
Yrkande
Uno Jonsson (S) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition om bifall antingen till arbetsutskottets förslag eller till
Uno Jonssons yrkande om bifall till motionen, och finner att tekniska nämnden bifaller
arbetsutskottets förslag.
Tekniska nämnden beslutar
att, med tekniska förvaltningens yttrande, föreslå att motionen ska avslås.
Emot beslutet reserverar sig Uno Jonsson, Annika Huber, Börje Sundin, Monika Flöjt,
Joacim Nilsson, Majvor Westberg-Jönsson och Pär Söderström (samtliga S).
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Tekniska nämnden

§ 43 Planerad åtgärd i Rådhusparken
Dnr 2012-488-035
Ärendebeskrivning
Syrenhäcken i Rådhusparken är borttagen hösten 2012, vilket öppnar parken mot
Lillfjärden respektive ”Stadshotellet”, föryngrar växtligheten, ökar tryggheten i
området och minskar risken för offentliga urineringar.
Parksektionen planerar att minska höjden på kullarna och plantera buskar (Spirea
Betulifolia ”Tor”) i en 1,2 meter bred remsa i samma läge som häcken, dock något
kortare. Buskarnas höjd blir max 1,5 meter. Öppningen mellan remsorna hårdgörs för
att öka tillgängligheten.
Parksektionen planerar att utföra insatsen under maj månad. Den beräknas pågå under
24 timmars arbetstid och har en budget enligt följande:
5 000 kr
4 000 kr
2 000 kr
16 800 kr
9 000 kr
2 000 kr
38 800 kr

Buskar
Asfalt
Matjord m.m.
Entreprenadmaskin
Personal
Övrigt
Totalt:

Arbetet utförs av egen personal och ramavtalsentreprenörer samt inom parksektionens
ordinarie budget.
Ordförande tackar för informationen.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

23 (27)

Sammanträdesdatum

2013-03-18
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§ 44 Information om prioritering av cykelbanor år 2013
Dnr 2012-130-312
Ärendebeskrivning
Jan Kroppegård, teknisk chef, informerar om att en tjänstemannagrupp från tekniska
förvaltningen, kommunledningskontoret och plan- och bygglovskontoret har under ca
ett års tid arbetat med en cykelplan för hela kommunen – ett visionsdokument. Syftet
är att stärka cyklingens möjligheter och beskriva hur det kan ske och med vilken
resursåtgång. Arbetet är inte färdigt, men eftersom en prioritering ska göras av vad
som är viktigast att anlägga under 2013, så har fokus lagts på detta.
Arbetsgruppen har kommit fram till följande prioritering för 2013:
1. Simbadsvägen i Iggesund, mellan gamla E4 och Camp Igge, där många barn rör sig
på vägbanan till och från Camp Igge. Gatan saknar trottoarer. Här bedöms
behovet som mycket stort av ny gång- och cykelbana.
2. Trädgårdsgatan i Hudiksvall, mellan Marknadsgatan och Skeppargatan, en ny och
bredare gång- och cykelbana, där behovet bedöms som stort.
3. Fors industriområde, där det finns ca 300 arbetsplatser, från Rönningevägens
anslutning till Bergsjövägen via Björnmyravägen till Hede-Finnflovägen, för att
ansluta till befintlig gång- och cykelbana mot centrum.
Det är i nuläget svårt att bedöma hur långt anslagna medel räcker, troligen inte till alla
tre förslagen.
Förslag
Uno Jonsson (S) föreslår att en cykelväg görs vid gågatan på Västra Tullgatan (utanför
Syhuset).
Annika Huber (S) föreslår att en gång- och cykelväg görs över nya E4.
Förslagen vidarebefordras till arbetsgruppen.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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§ 45 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 februari 2013, 9/2013

2

Dnr 2013-068-517
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade februari 2013, 10/2013

3

Tekniska utskottet 2013-03-06, 11/2013

4

Om- och tillbyggnader m.m. anslagna januari-mars 2013, 12/2013

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av fattade delegationsbeslut.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 46 Ny fråga – Förskolan Idenor
Dnr 2011-525-290
Ärendebeskrivning
Lone Klitten (MP) ställer vid sammanträdet fråga om man vid nybyggnationen av
förskolan i Idenor tar hänsyn till de nya rönen gällande farliga och hormonrubbande
ämnen i just förskolemiljöer.
Jan Kroppegård tar med sig frågan.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 47 Rapport från konferenser
Ärendebeskrivning
Ordförande Håkan Rönström (M) informerar om att han och vice ordförande
Lars-Olof Widell (C) varit på presidiekonferens för tekniska nämnder i Sigtuna.
Teknisk chef Jan Kroppegård, Jan-Erik Jonsson och Mikael Löthstam åker till
Sundsvall den 20 mars med anledning av det fortsatta arbetet med Biogasprojektet.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum
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Tekniska nämnden

§ 48 Meddelanden
Ärendebeskrivning
Meddelas tekniska nämnden och läggs till handlingarna.
1

Kommunstyrelsen 2013-02-07 § 23
Uppföljning av 2012 års internkontroll – övriga nämnder

2

Kommunstyrelsen 2013-02-07 § 24
Kommunens vatten – och avloppsplanering

3

Dnr 2011-259-511
Brev från Arne Jansson

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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