1 (4)

Protokoll
Sammanträdesdatum

2013-10-15

Tekniska nämnden
Plats och tid:

Förtroendevalda:

Reffelmansverket, Hudiksvall

Beslutande:

Ej beslutande:

Håkan Rönström (M), ordf
Stefan Segerbrand (M)
Lena Frankenberg Glantz (M)
Christina Falk (C)
Mats Olsson (C)
Lars Sjögren (FP)
Ove Eriksson (MP)
Bengt Sahlin (MP)
Uno Jonsson (S)
Annika Huber (S)
Börje Sundin (S)
Anki Sjölin (S)
Kjell Persson (S)
Majvor Westberg-Jönsson (S)
Solveig Jansson (V)

Niklas Steding (M)
Pärlennart Larsson (KD)
Pär Söderström (S)
Kerstin Rask (S)
Monika Flöjt (S)
Joacim Nilsson (S)

Övriga deltagare:

Teknisk chef Jan Kroppegård, sekreterare Elli Heiska, mark- och
exploateringschef David Östlund

Utses att justera:

Mats Olsson

Justeringens plats
och tid:

Omedelbar justering

Underskrifter:

Paragrafer:

Sekreterare:

Elli Heiska

Ordförande:

Håkan Rönström

Justerande:

Mats Olsson

Utdragsbestyrkande:

121

Protokoll
Sammanträdesdatum

2013-10-15

Tekniska nämnden

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

till och med

2013-10-15

2013-11-05

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen
Underskrift

Elli Heiska

Utdragsbestyrkande:

2 (4)

Protokoll

3 (4)

Sammanträdesdatum

2013-10-15

Tekniska nämnden

§ 121 Yttrande över förslag om handelsstrategi för
Hudiksvall
Dnr 2013-439-010
Ärendebeskrivning
David Östlund, mark- och exploateringschef, informerar vid sammanträdet i ärendet.
Kommunstyrelsen har beslutat att uppdra till kommunledningsförvaltningen att
upprätta förslag till en handelsstrategi för kommunen. Förslaget har lämnats ut på
remiss till berörda intressenter.
Yttrande

Tekniska förvaltningen bedömer att följande synpunkter är relevanta i kommande
hantering för att ta fram en handelsstrategi.
Kommentarer till bilagan
Maln anges vara den enda tätorten i kommunen som saknar tillgång till
livsmedelsbutik. Det bör, för tydlighetens skull, framgå att Hudiksvalls södra delar,
Visvall och Idenor, också saknar tillgång till livsmedelsbutik i respektive
tätort/stadsdel.
Allmänna kommentarer till handelsstrategin
Det bör i handelsstrategin tydligt framgå hur man ska hantera pågående ärenden som
inkommit till kommunen.
Om det är nödvändigt att peka ut vissa områden i handelsstrategin så bör dessa
avgränsas på ett tydligare sätt, exempelvis i bifogade kartbilagor.
Specifika kommentarer till handelsstrategin
4. Texten under punkt 4, kommunen stödjer etablering av handels- och serviceföretag
främst via sitt näringslivsbolag HNA, bör kompletteras med och tekniska förvaltningens
marksektion.
7.1.1. Skrivningen under punkten 7 är problematisk. I ett första steg samlar den all
extern och ”halvextern” handel till tre namngivna områden. I andra steget kräver den
att särskilda utredningar görs innan ytterligare stormarknad för livsmedel planläggs i
något av de namngivna områdena.
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Tekniska förvaltningen gör bedömningen att denna skrivning:
a) Väsentligt försvårar etablering av extern och ”halvextern” handel på annan plats i
kommunen än de tre namngivna områdena.
b) Skapar oklarheter kring vad som är extern och ”halvextern” handel.
c) Inte tydligt klargör var Furulund, Medskog och Sanna är belägna och vilken
geografisk avgränsning de har.
d) Delvis motsäger skrivningen i punkten 5.
e) Ändrar innehållet i befintlig översiktsplan.
Var detta verkligen avsikten med framtagen handelsstrategi? Kanske bör det istället
behandlas som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen?
Tekniska förvaltningen har för närvarande en intressent (Axfood) som vill etablera en
livsmedelsbutik (Willys) i södra Hudiksvall, i området runt Håstaäng. Detta område
pekas i gällande översiktsplan ut som handelsområde, detta har också kommunicerats
med intressenten och det är den linje som förvaltningen arbetat efter. Enligt tekniska
förvaltningens bedömning innebär nuvarande utformning av handelsstrategin att vi
sannolikt inte kan arbeta vidare med en livsmedelsbutik i södra Hudiksvall, betjänande
bland andra Idenor och Visvall.
Förslag
Ordförande Håkan Rönström (M) föreslår att punkt 4 ”kommunen stödjer etablering
av handels- och serviceföretag främst via sitt näringslivsbolag HNA, bör kompletteras
med och tekniska förvaltningens marksektion” ska strykas.
Tekniska nämnden beslutar
att punkt 4 i tekniska förvaltningens förslag stryks, men i övrigt får de av förvaltningen
lämnade synpunkterna utgöra tekniska nämndens yttrande.
Justering
Paragrafen justeras omedelbart.
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