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Protokoll
Sammanträdesdatum

2012-10-15

Tekniska nämnden
Plats och tid:

Förtroendevalda:

Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, kl 09.00-12.15
Ajournering kl 10.10-10.35
Beslutande:

Ej beslutande:

Håkan Rönström (M), ordf
Thomas Sundlöf (M)
Lena Frankenberg Glantz (M)
Lars-Olof Widell (C)
Mats Olsson (C)
Lars Sjögren (FP)
Lone Klitten (MP)
Bengt Sahlin (MP)
Uno Jonsson (S)
Annika Huber (S)
Börje Sundin (S) § 129-144
Joacim Nilsson (S) § 145-152
Anki Sjölin (S)
Kjell Persson (S)
Majvor Westberg-Jönsson (S)
Solveig Jansson (V)

Niklas Steding (M)
Christina Falk (C)
Pärlennart Larsson (KD)
Ove Eriksson (MP)
Monika Flöjt (S)
Joacim Nilsson (S) § 129-144
Börje Sundin (S) § 149-152

Övriga deltagare:

Teknisk chef Jan Kroppegård, sekreterare Elli Heiska, sektionschef
Kenneth Nyberg § 131, trafikingenjör Lola Ängnord § 131, markoch exploateringsingenjör Göran Widehammar § 132, 145, 147-149,
mark- och exploateringsingenjör Emma Norberg § 132, 134,
miljöskyddsinspektör Jonas Rasmusson § 133, avdelningschef David
Östlund § 134

Utses att justera:

Lars Sjögren

Justeringens plats
och tid:

Tekniska förvaltningen måndag 22 oktober kl 14.00

Underskrifter:

Paragrafer:

Sekreterare:

Elli Heiska

Ordförande:

Håkan Rönström

Justerande:

Lars Sjögren

Utdragsbestyrkande:

129-152

Protokoll
Sammanträdesdatum

2012-10-15

Tekniska nämnden

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

till och med

2012-10-24

2012-11-14

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen
Underskrift

Elli Heiska

Utdragsbestyrkande:
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Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
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Sammanträdesdatum

2012-10-15

Tekniska nämnden

§ 129 Anmälan av nya frågor
Ärendebeskrivning
Håkan Rönström (M), Mats Olsson (C), Bengt Sahlin (MP) och Göran Widehammar
önskar ta upp nya frågor.
Tekniska nämnden beslutar
att frågorna tas upp senare under sammanträdet.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2012-10-15

Tekniska nämnden

§ 130 Ekonomisk rapport
Ärendebeskrivning
Teknisk chef Jan Kroppegård redovisar vid sammanträdet årets resultat fram till och
med september för tekniska förvaltningen. Total nettokostnad 42,9 Mkr jämfört mot
en budget på 52,9 Mkr.
Nedanstående kostnader till och med september redovisas.
Utfall
Mkr

Budget
Mkr

Personalkostnader

61,2

61,9

Vinterväghållning

5,4

7,4

Snö, VA, sopor m.m.(fast.avd.)

5,5

6,1

Energi (fast.avd.)

22,9

25,6

Skador (fast.avd.)

0,4

1,3

Bostadsanpassning

4,3

6,8

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2012-10-15

Tekniska nämnden

§ 131 Information om skyltpolicy
Dnr 2008-649-308
Ärendebeskrivning
Teknisk chef Jan Kroppegård informerar vid sammanträdet i ärendet.
Tekniska förvaltningen vill lyfta upp ärendet med anledning av att ett större företag i
kommunen fått avslag på sin ansökan om vägvisning/skyltning, enligt de direktiv som
finns:
•

Råd och riktlinjer för skyltning på allmän platsmark inom detaljplanelagda
områden i Hudiksvalls kommun (beslutad av tekniska nämnden den 15 december
2008, § 184)

•

Trafikförordningen (TRF 1998:1276)

•

Vägmärkesförordningen (VMF 2007:90)

•

Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:305)

Om en skylt inte är ett vägmärke enligt vägmärkesförordningen (2007:90) anses det
som reklam och då krävs bygglov.
Plan- och bygglovskontoret arbetar med att namnsätta alla industriområden och
parkeringsplatser. Östra industriområdet är på gång att skyltsättas nu. Tekniska
förvaltningen utarbetar en vägvisningsplan (plan för hur vägarna skyltas).
Skyltsättningen är viktig med tanke på renhållning av vägområdet, snöröjning,
olycksrisken mot fasta föremål m.m. Om dispens för reklamskyltar till olika företag
ges, riskerar viktiga vägmärken, ex.vis hastighetsbegränsningar, varning för barn, att
”försvinna”.
Tekniska förvaltningen fortsätter att arbeta efter den antagna skyltpolicyn.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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Tekniska nämnden

§ 132 Förvärv av Åvik 26:18 samt del av 26:14 ”Parkhyllan”
Dnr 2012-470-252
Ärendebeskrivning
Göran Widehammar, mark- och exploateringsingenjör, informerar vid sammanträdet i
ärendet.
Kommanditbolaget Håstaholmen (KB Håstaholmen) och tekniska förvaltningen har
förhandlat om ett förvärv av del av detaljplanen för den så kallade ”Parkhyllan”.
Ursprungligen hade KB Håstaholmen planer på att uppföra 5 stycken punkthus i
enlighet med nuvarande detaljplan. Projektet kunde inte genomföras på grund av för
litet intresse från bokade spekulanter. KB Håstaholmen vände sig till tekniska
förvaltningen med en förfrågan om kommunen var intresserad av att förvärva en del
av detaljplaneområdet.
Avsikten med ett förvärv är att tillskapa nya attraktiva småhustomter. Detta förutsätter
en detaljplaneändring och ny fastighetsbildning.
Ett servitut för rätt att anlägga brygga med plats för 10-15 båtar ska upprättas för att
göra tomterna mer attraktiva.
Tekniska förvaltningen har nu upprättat ett köpekontrakt om att förvärva del av
detaljplaneområdet. Köpekontraktet är villkorat med att
•

befintlig detaljplan ska ändras och vinna laga kraft. Detaljplanen ska medge att
fastigheten får användas för småhusbebyggelse, samt att området avsett för
kontorsbebyggelse ska begränsas till högst två våningar.

•

kommunfullmäktige godkänner detsamma.

Vid dagens sammanträde informerar Göran Widehammar, mark- och
exploateringsingenjör, om att när begäran om ändring av detaljplanen behandlades den
2 oktober 2012, § 107, beslutade byggnadsnämnden att återremittera ärendet för vidare
utredning.
Yrkande
Uno Jonsson (S) yrkar att ärendet ska bordläggas i avvaktan på byggnadsnämndens
beslut.
Ajournering begärs. Tekniska nämnden ajournerar sig (kl 10.10-10.35).
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2012-10-15

Tekniska nämnden

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition om bifall eller inte till Uno Jonssons yrkande om
bordläggning, och finner att tekniska nämnden bifaller detta.
Tekniska nämnden beslutar
att bordlägga ärendet.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Tekniska nämnden

§ 133 Information om förorenade markområden
Ärendebeskrivning
Jonas Rasmusson, miljöskyddsinspektör, informerar vid sammanträdet i ärendet.
S.k. efterbehandlingsåtgärder på förorenade markområden genomförs för att få en
bättre och giftfriare miljö för människor och djur. En riskbedömning görs avseende
farlighet (ämnen), föroreningsnivå (halter), spridningsförutsättningar (hur fort den
sprids) och känslighet (exponering människor) / skyddsvärde (miljön).
En riskvärdering genomförs där risken för skador på miljö/hälsa ska vägas mot
kostnaden (skälighetsbedömning).
Nutidens/framtidens utmaningar/problem:
•

Håstaholmens sågverk

•

Iggesund Hårdkrom

•

Östra hamnområdet

•

Varvsområdet

•

Handelsträdgården

•

Oljehamnen

•

Oljebergrummet

•

Stationsområdet

•

Swebus

•

Kattvikskajen

•

Gamla soptippar

•

Dagvattenanläggningar

Ordförande tackar för informationen.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Tekniska nämnden

§ 134 Fastighetsreglering och försäljning av Ede 3:15
Dnr 2012-465-253
Ärendebeskrivning
Emma Norberg, mark- och exploateringsingenjör, informerar vid sammanträdet i
ärendet.
Forsså Gruppen AB har anmält intresse av att förvärva fastigheten Ede 3:15.
Fastigheten fungerar som en personal- och kundparkering för Sense Air som har sin
verksamhet i Forsså Gruppens fastighet Ede 14:32. På parkeringen finns ett antal
motorvärmare. Elabonnemanget till motorvärmarna betalas av Forsså Gruppen AB.
Parkeringen består av en grusyta med plats för uppskattat ca 70 platser. En utökning
av antalet parkeringsplatser bedöms som möjligt på fastigheten.
Fastigheten ska fastighetsregleras och läggas till fastigheten Ede 14:32, som ägs av
Forsså Gruppen AB.
Tekniska förvaltningen har upprättat en ansökan och överenskommelse om
fastighetsreglering berörande fastigheterna Ede 3:15 och 14:32.
Tekniska nämnden beslutar
att genom fastighetsreglering överföra fastigheten Ede 3:15 till Ede 14:32, som ägs av
556241-6494 Forsså Gruppen AB, 824 80 Hudiksvall, för en ersättning om 100 kronor
och i övrigt enligt preliminärt tecknad ansökan och överenskommelse om
fastighetsreglering.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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Tekniska nämnden

§ 135 Medborgarförslag om att reparera fontänen och
kopparormen vid Östra skolan
Dnr 2012-241-035
Ärendebeskrivning
Jan Kroppegård, teknisk chef, informerar vid sammanträdet i ärendet.
Ett medborgarförslag inkom den 13 mars 2012 från Lennart Ersson, Hudiksvall, om
att återställa fontänen vid Östra skolan till brukbart skick. Kommunfullmäktige har
beslutat att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för handläggning och
beslut.
Tekniska förvaltningen svarar

Tekniska förvaltningen meddelar att fontänen kommer att provköras med orm och allt
under vecka 42, 2012. En invigning planeras till våren 2013. Tekniska förvaltningen
tackar förslagsställaren och övriga engagerade i frågan för medverkan i processen fram
till en nystart på fontänen.
Tekniska nämnden beslutar
att medborgarförslaget ska anses besvarat med tekniska förvaltningens svar och med
den nyrestaurerade parken.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Tekniska nämnden

§ 136 Yttrande över medborgarförslag om August Palmstatyn
Dnr 2011-626-292
Ärendebeskrivning
Jan Kroppegård, teknisk chef, informerar vid sammanträdet i ärendet.
I ett medborgarförslag från Erika Bylund, Hudiksvall, föreslås en flytt av August Palmstatyn från Kulturhuset till grönområdet korsningen Strandgatan och Mäster Palms
gata. Förslaget har skickats till lärande- och kulturnämnden och tekniska nämnden för
yttrande.
Lärande- och kulturnämndens arbetsutskott konstaterar i sitt yttrande att det är
kommunledningen/kommunstyrelsen som fattar beslut när det gäller Kulturhuset och
lämnar över ärendet utan eget yttrande.
Tekniska nämnden beslutar
att, liksom lärande- och kulturnämndens arbetsutskott, lämna över ärendet till
kommunstyrelsen utan eget yttrande.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2012-10-15

Tekniska nämnden

§ 137 Yttrande över motion om en utredning för att se över
möjligheten att bygga ut Iggesunds badhus till
tränings- och tävlingsanläggning
Dnr 2007-004-292
Ärendebeskrivning
Jan Kroppegård, teknisk chef, informerar vid sammanträdet i ärendet.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 februari 2011 har en motion väckts av
Sven-Åke Thoresen (S) om att en utredning genomförs för att se över möjligheten att
bygga ut Iggesunds badhus till tränings- och tävlingsanläggning för simsporten i
Hudiksvalls kommun. Tekniska nämnden och social- och fritidsnämnden har fått
motionen för yttrande.
Tekniska förvaltningens förslag till yttrande

Tekniska förvaltningen har bistått social- och fritidsförvaltningen i frågan och mätt
upp bassängen m.m. Social- och fritidsnämnden presenterar i sitt yttrande en utredning
om vad som gäller för att bli en tävlingsanläggning.
Tekniska förvaltningen förvaltar kommunens anläggningar och driver stora och små
investeringsprojekt. Att bedöma behovet eller nyttan av en tävlingsarena för
simsporten ligger utanför förvaltningens kompetensområde. Tekniska förvaltningen
kan dock konstatera att en ombyggnation till mästerskapsstandard för kortbana, d.v.s.
8 banor, kommer att vara mycket kostsam och långdragen. Utan djupare beräkningar
uppskattas kostnaden till 20-30 Mkr och en byggtid på ca 12 månader.
Tekniska förvaltningen föreslår att motionen avslås och att social- och fritidsnämnden
tar fram en prioriteringslista för investeringar inom hela fritids- och idrottssektorn och
att eventuella utredningsuppdrag från kommunfullmäktige till tekniska förvaltningen
utgår från den prioriteringen och avsatta medel i investeringsbudgeten.
Yrkande
Uno Jonsson (S) yrkar bifall till motionen.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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Tekniska nämnden

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition om bifall antingen till tekniska förvaltningens förslag
eller till Uno Jonssons yrkande, och finner att tekniska nämnden bifaller tekniska
förvaltningens förslag.
Tekniska nämnden beslutar
att tekniska förvaltningens skrivelse får utgöra nämndens yttrande över motionen.
Emot beslutet reserverar sig Uno Jonsson (S), Annika Huber (S), Börje Sundin (S),
Anki Sjölin (S), Kjell Persson (S), Majvor Westberg-Jönsson (S) samt
Solveig Jansson (V).
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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Tekniska nämnden

§ 138 Information om offentliga anslagstavlor
Dnr 2012-460-310
Ärendebeskrivning
Jan Kroppegård, teknisk chef, informerar vid sammanträdet i ärendet.
Vid tekniska nämndens sammanträde den 17 september 2012, § 126, tog Olle
Gustavsson (S) upp frågan om offentliga anslagstavlor.
Parksektionen har utrett frågan kring anslagstavlor i kommunen, både kommunala och
andra offentliga. Befintliga anslagstavlor i kommunen redovisas vid sammanträdet.
Parksektionen har även föreslagit möjliga placeringar av nya tavlor om behov skulle
finnas, både på kommunal och privat mark.
Kostnaden för en standardtavla inklusive bygglov är 25 000-30 000 kronor inklusive
montering.
Bestämmelser för tillfälliga affischeringar redovisas.
Ordförande tackar för informationen.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Tekniska nämnden

§ 139 Taxor upplåtelse av offentlig plats och kommunal
mark 2013-2015
Dnr 2012-235-311
Ärendebeskrivning
Jan Kroppegård, teknisk chef, informerar vid sammanträdet i ärendet.
Tekniska förvaltningen har på uppdrag av tekniska utskottet (§ 45 2012-05-07 och § 67
2012-09-03) sett över de taxor och regler som gäller för upplåtelse av offentlig plats.
Översynen har gjorts i den andan att förenkla språk och formuleringar, samt underlätta
och sänka kostnaderna för icke kommersiella aktiviteter.
Priserna för kommersiella inslag är höjda i de flesta fall genom avrundning.
Exempelvis 5,19 kr till 6 kr, 254 kr till 300 kr, 6 246 kr till 7 000 kr. Detta för att i
möjligaste mån kunna hålla icke kommersiella aktiviteter avgiftsfria. Avgifterna är å
andra sidan fasta i tre år och kommer inte att indexuppräknas.
En annan nyhet är att förvaltningen kommer att ställa krav på att näringsidkare
uppvisar ett registerutdrag från Skatteverket som är högst 1 månad gammalt. I ett
sådant framgår det bland annat om näringsidkaren är momsregistrerad, vilket
förvaltningen har som krav för att nyttja kommunal mark i kommersiellt syfte.
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att revidera regler och taxor för upplåtelse av offentlig plats och kommunal mark
2013-2015 enligt tekniska förvaltningens förslag.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Tekniska nämnden

§ 140 Försäljning av kommunens skogsbestånd
Dnr 2012-153-253
Ärendebeskrivning
Jan Kroppegård, teknisk chef, informerar vid sammanträdet i ärendet.
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2012, § 110, att rubricerat ärende skulle
återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare beredning efter att oppositionen
begärt minoritetsåterremiss.
Ordförande tackar för utredningen som överlämnas till kommunstyrelsen.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Tekniska nämnden

§ 141 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
1

Dnr 2012-066-274
Bostadsanpassningsbidrag september 2012, förteckning 2012-10-05

2

Dnr 2012-047-517
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade september 2012, förteckning 2012-10-01

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av fattade delegationsbeslut.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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2012-10-15

Tekniska nämnden

§ 142 Föreläggande om åtgärd mot trafikbuller från Södra
vägen
Dnr 2007-079-519, 2009-699-511
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har fått ett föreläggande från miljö- och räddningsnämnden om att
senast 2013-06-30 sänka hastigheten på Södra vägen/Kungsgatan till 40 km/h så att
bullernivån vid fastigheten Åvik 9:2 understiger 65 dB(A) ekvivalent nivå vid fasad.
Bakgrund

Norrhälsinge miljökontor har den 3 januari 2012 fått in klagomål på trafikbuller från
boende på Södra vägen 38 i Hudiksvall.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd förelade den 20 februari 2012 tekniska
nämnden att genomföra en bullerutredning för fastigheten.
Begärd bullerutredning redovisades den 22 mars 2012. Utredningen visade att
ljudnivån på västra fasaden på bottenvåningen beräknats till LeqA=65 dB(A).
Riktvärdet för trafikbuller i befintlig miljö är 65 dB(A) ekvivalent nivå.
Eftersom den klagande parten hävdade att trafiken på vägen ökat efter att nya E4
öppnat, bestämde tekniska förvaltningen och miljökontoret att en ny trafikmätning
skulle genomföras. Tekniska förvaltningen framförde även att man jobbar med ”Rätt
fart i staden” och att man med största sannolikhet kommer att sänka farten på aktuell
väg till 40 km/h från 50 km/h. Tidpunkten för genomförande är inte klar.
Siffrorna från den nya trafikmätningen stämde väl överens med de siffror som använts
i tidigare redovisad bullerberäkning.
Miljökontoret bedömer att en hastighetssänkning (som tekniska förvaltningen själv har
föreslagit) är en tillräcklig och bra åtgärd för att klara gällande riktvärden för
trafikbuller i befintlig bostadsmiljö på aktuell fastighet, samtidigt som det även ger
andra positiva effekter.
För att säkerställa att åtgärden genomförs och att det blir inom rimlig tid ser
miljökontoret att ett föreläggande riktat mot väghållaren är en rimlig och väl avvägd
åtgärd.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

21 (31)

Sammanträdesdatum

2012-10-15

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar
att ”Rätt fart i staden” avseende Hudiksvall börjar med att sänka hastigheten på Södra
vägen/Kungsgatan, samt
att uppdra till tekniska förvaltningen om en lägesbeskrivning av ”Rätt fart i staden” till
tekniska nämndens nästa sammanträde i november.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

22 (31)

Sammanträdesdatum

2012-10-15

Tekniska nämnden

§ 143 Delsbo återvinningscentral
Ärendebeskrivning
Vid tekniska nämndens sammanträde den 17 september 2012, § 124, föreslog Börje
Sundin (S) att uppdra till tekniska förvaltningen att göra en till rad med containrar vid
återvinningscentralen i Delsbo.
Teknisk chef Jan Kroppegård informerar om att avfallsavdelningen har gjort en
förstudie med anledning av förslaget, vilken visar att det är svårt att bygga ut.
Förstudien biläggs protokollet.
Bilaga
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

23 (31)

Sammanträdesdatum

2012-10-15

Tekniska nämnden

§ 144 Offentliga toaletter i Iggesund
Ärendebeskrivning
Vid tekniska nämndens sammanträde den 17 september 2012, § 122, tog Lars Sjögren
(FP) upp att det saknas offentliga toaletter i Iggesund.
Teknisk chef Jan Kroppegård redovisar investeringskostnader för toaletter.
En modul singel: 750 000 kronor
En modul dubbel: 950 000 kronor
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2012-10-15

Tekniska nämnden

§ 145 Övrig fråga – Mo skola
Dnr [Klicka och skriv]
Ärendebeskrivning
Mats Olsson (C) ställer vid sammanträdet fråga om hur det blev med
optofiberprojektet på Mo skola.
Göran Widehammar svarar att projektet hamnade i Jönköping.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

24 (31)

Protokoll

25 (31)

Sammanträdesdatum

2012-10-15

Tekniska nämnden

§ 146 Övrig fråga – Hudiksvalls teater
Dnr 2012-040-292
Ärendebeskrivning
Bengt Sahlin (MP) ställer vid sammanträdet fråga om vad som händer med
renoveringen av Hudiksvalls teater.
Jan Kroppegård svarar att tekniska nämnden beviljats anslag för utvändig renovering,
tak och ventilation. Man tittar även på fasadbelysning. Läget är under kontroll.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

26 (31)

Sammanträdesdatum

2012-10-15

Tekniska nämnden

§ 147 Information om övertagen gata - Vilgränd
Dnr 2012-355-246
Ärendebeskrivning
Göran Widehammar, mark- och exploateringsingenjör, informerar vid sammanträdet
om att gatan vid kvarteret Färgaren, som går från Västra Tullgatan österut (Vilgränd),
nu har övertagits av kommunen.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2012-10-15

Tekniska nämnden

§ 148 Information om kvarlämnade bussar i Enånger
Ärendebeskrivning
Göran Widehammar informerar om att bussarna som de bulgariska bärplockarna
lämnade i Enånger fortfarande står kvar.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

27 (31)

Protokoll

28 (31)

Sammanträdesdatum

2012-10-15

Tekniska nämnden

§ 149 Uppdrag att förvärva mark från Strand 3:1
(Trafikverket)
Dnr 2011-014-252
Ärendebeskrivning
Göran Widehammar informerar om att han har gått igenom ärendet om att förvärva
del av stationsområdet från Trafikverket med nya avdelningschefen för mark- och
mätningsavdelningen, David Östlund.
Tekniska nämnden beslutar
att uppdra åt tekniska förvaltningen att förhandla med Trafikverket om förvärv av del
av Strand 3:1
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

29 (31)

Sammanträdesdatum

2012-10-15

Tekniska nämnden

§ 150 Övrig fråga – Tidningen Dagens Samhälle
Ärendebeskrivning
Bengt Sahlin (MP) ställer vid sammanträdet fråga om tidningen Dagens Samhälle.
Många politiker har den som informationsmaterial. Bengt Sahlin föreslår att de som
vill ha tidningen ska budgeteras för detta år 2013.
Tekniska nämnden beslutar
att uppdra till tekniska förvaltningen att ta fram kostnad för prenumeration av Dagens
Samhälle till tekniska nämnden, samt att se över hur detta hanteras i övriga nämnder.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

30 (31)

Sammanträdesdatum

2012-10-15

Tekniska nämnden

§ 151 Konferenser
Ärendebeskrivning
Jan Kroppegård informerar om att Kenneth Nyberg, sektionschef trafik- och
utredningssektionen, och Lola Ängnord, trafikingenjör, ska åka till Stockholm den
27-28 november för att deltaga vid konferensen ”Optimerade parkeringsstrategier”.
Tekniska förvaltningen ser gärna en politisk deltagare också. Intresserade ska kontakta
Jan Kroppegård.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2012-10-15

Tekniska nämnden

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

Dnr 2012-432-007
Revisionsrapport – Granskning av styrelsens och nämndernas hantering av
offentlighetsprincipen

2

Kommunstyrelsen 2012-09-06 § 180
Omställningsåtgärder vid arbetsbrist

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

31 (31)
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