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Sammanträdesdatum
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Tekniska nämnden

§ 161 Anmälan av nya frågor
Ärendebeskrivning
Agneta Brendt (S), Uno Jonsson (S), Lars Sjögren (FP) och Pär Söderström (S) önskar
ta upp nya frågor. David Östlund har ett extra ärende till dagens sammanträde.
Tekniska nämnden beslutar
att frågorna får ställas och ärendet tas upp senare under sammanträdet.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 162 Ekonomisk rapport
Ärendebeskrivning
Agneta Johansson, ekonom, redovisar vid sammanträdet årets resultat fram till och
med november för tekniska förvaltningen. Total nettokostnad 81,5 Mkr jämfört mot
en budget på 67,9 Mkr.
Nedanstående kostnader till och med november redovisas.
Utfall
Mkr

Budget
Mkr

Personalkostnader

82,5

81,0

Vinterväghållning

12,0

8,3

8,2

7,6

Energi (fast.avd.)

29,2

30,7

Skador (fast.avd.)

1,2

1,6

Bostadsanpassning

5,7

8,4

Snö, takskottning m.m.
(fast.avd.)

____
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Utdragsbestyrkande:
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§ 163 Medborgarförslag om nedskräpningen i
skogsområdet bakom asfaltverket
Dnr 2013-572-035
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit om gamla illegala skrotupplag och nedskräpning i
ett skogsområde bakom asfaltverket. Förslagsställaren efterlyste en upprensning.
Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna medborgarförslaget till tekniska
nämnden för handläggning och beslut.
Tekniska förvaltningen svarar

Genom ett snabbt och fruktsamt samarbete mellan Mats Axbrink, norrhälsinge
miljökontor, och Gunnar Johansson, tekniska förvaltningens avfallsavdelning, är
problemet löst. Vilket också stod att läsa i Hudiksvalls Tidning den 26 oktober.
Arbetsutskottets förslag
Tekniska nämnden beslutar
att konstatera att förslaget är genomfört, samt
att tacka förslagsställaren för hans uppskattning av kommunens snabba insatser.
Tekniska nämnden beslutar
att konstatera att förslaget är genomfört, samt
att tacka förslagsställaren för hans uppskattning av kommunens snabba insatser.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 164 Medborgarförslag om hörslinga till äldreboenden
med hörsal
Dnr 2013-310-293
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit om problem med dålig hörbarhet i kommunens
äldreboenden. Förslagsställaren föreslår att varje kommunalt äldreboende som har en
hörsal, ska utrustas med hörslinga i hörsalen. Kommunfullmäktige har beslutat att
överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för handläggning och beslut.
Tekniska förvaltningen svarar

Tekniska förvaltningen utför installationer av hörslingor i samband med större
ombyggnationer, nybyggnationer eller efter beställning från den verksamhet som
bedriver kommunal verksamhet i byggnaden.
Arbetsutskottets förslag
Tekniska nämnden beslutar
att tekniska förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med omsorgsförvaltningen
inventera behovet av hörslingor till äldreboenden med hörsal.
Förslag
Håkan Rönström (M) föreslår ett tillägg tillsammans med omsorgsförvaltningen och den
lokala HRF-föreningen, samt att uppdraget ska vara klart i maj 2014.
Majvor Westberg-Jönsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med Håkan
Rönströms tillägg.
Förslås även ett tillägg med hörsal eller annan samlingslokal.
Tekniska nämnden beslutar
att tekniska förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med omsorgsförvaltningen och
den lokala HRF-föreningen inventera behovet av hörslingor till äldreboenden med
hörsal eller annan samlingslokal, samt att uppdraget ska vara klart i maj 2014.
____
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 165 Medborgarförslag om att renovera texten på
minnesstenen på Köpmanberget
Dnr 2013-541-292
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit om att renovera texten på minnesstenen på
Köpmanberget. Texten på minnesstenen, som uppföredes på Köpmanberget 1901, har
bleknat och är knappt läsbar. Förslagsställaren föreslår att texten, som är skriven i guld,
ska återställas i läsbart skick. Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna
medborgarförslaget till tekniska nämnden för handläggning och beslut.
Tekniska förvaltningen svarar

Tekniska förvaltningen prioriterar underhåll efter tilldelade medel och behov och
kommer att behandla förslaget i enlighet med det.
Arbetsutskottets förslag
Tekniska nämnden beslutar
att tekniska förvaltningen får i uppdrag att återställa texten så fort väder och
temperatur så tillåter.
Tekniska nämnden beslutar
att tekniska förvaltningen får i uppdrag att återställa texten så fort väder och
temperatur så tillåter.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Tekniska nämnden

§ 166 Medborgarförslag om att vårda och bevara
Köpmanberget
Dnr 2013-541-292
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit om att vårda och bevara Köpmanberget.
Förslagsställaren skriver att parken på Köpmanberget stod färdig 1901 och att den
uppfördes med av Hudiksvallsborna insamlade medel. Anläggningen idag är i behov av
renovering då färgen flagar och ogräset frodas. Föreslås att en satsning på
anläggningen ska komma igång senast nästa vår med hjälp av arbetslösa eller
gymnasiets yrkesinriktade linjer.
Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna medborgarförslaget till tekniska
nämnden för handläggning och beslut.
Tekniska förvaltningen svarar

Tekniska förvaltningen prioriterar underhåll efter tilldelade medel och behov och
kommer att behandla förslaget i enlighet med det. Kontakt kommer att tas med
yrkesprogrammets rektor för att diskutera om Köpmanberget kan vara ett bra
övningsobjekt för dem
Arbetsutskottets förslag
Tekniska nämnden beslutar
att medborgarförslaget anses besvarat.
Tekniska nämnden beslutar
att medborgarförslaget anses besvarat.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
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§ 167 Tidigare ställd fråga – Stoppförbud vid skolan i Delsbo
Ärendebeskrivning
Vid tekniska nämndens sammanträde den 18 november 2013, § 157, lyfte Börje
Sundin (S) ärendet att ett stoppförbud behövs vid skolan i Delsbo. Det blir stopp på
vägen då bilar stannar för att hämta och lämna barn, trots att anvisad plats för
avlämning finns vid biblioteket.
Jan Kroppegård informerar om att avlämnings- och hämtningsplatser finns, samt visar
dessa på en karta som finns på hemsidan http://www.hudiksvall.se/Barn-familj/Grundskola-sarskola-och-fritids/Kommunala-grundskolor/Ede-skola/Hur-tarjag-mig-till-skolan/
Ett generellt stoppförbud råder redan idag på Finngatan (10 meter från korsning och
10 meter från övergångsställe).
Börje Sundin är nöjd med svaret.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Tekniska nämnden

§ 168 Fortsatt drift av motions- och skidspår i Iggesund
Dnr 2012-215-823
Ärendebeskrivning
David Östlund, mark- och exploateringschef, informerar vid sammanträdet i ärendet.
Motions- och skidspåren i Iggesund ägs av kommunen och sköts av Iggesunds SK mot
ett årligt bidrag. Tekniska förvaltningen betalar elströmmen för belysningen av
elljusspåren. Tekniska nämnden fattade den 16 september 2013, § 105, beslut om årligt
bidrag till Iggesunds SK på 10 000 kronor för skötsel av motions- och skidspåren i
Iggesund. Vid förhandling har emellertid ett belopp om 20 000 kronor per år
överenskommits mellan parterna. På grund därav erfordras att tidigare fattat beslut
delvis ändras enligt tekniska förvaltningens förslag.
Arbetsutskottets förslag
Tekniska nämnden beslutar
att upphäva första att-satsen i tekniska nämndens beslut den 16 september 2013, § 105,
”att Iggesunds SK fortsätter att ansvara för skötseln av kommunägda motions- och skidspåret i
Iggesund för en årlig ersättning om 10 000 kronor med 1-årsavtal”, samt
att Iggesunds SK fortsätter ansvara för skötseln av kommunägda motions- och
skidspåret i Iggesund för en årlig ersättning om 20 000 kronor med 1-årsavtal.
Yrkande
Uno Jonsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Tekniska nämnden beslutar
att upphäva första att-satsen i tekniska nämndens beslut den 16 september 2013, § 105,
”att Iggesunds SK fortsätter att ansvara för skötseln av kommunägda motions- och skidspåret i
Iggesund för en årlig ersättning om 10 000 kronor med 1-årsavtal”, samt
att Iggesunds SK fortsätter ansvara för skötseln av kommunägda motions- och
skidspåret i Iggesund för en årlig ersättning om 20 000 kronor med 1-årsavtal.
____
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Tekniska nämnden

§ 169 Tillkommande ärende – Gula magasinen
Dnr 2004-498-253
Ärendebeskrivning
David Östlund, mark- och exploateringschef, informerar vid sammanträdet i ärendet.
Ärendet återremitterades vid tekniska nämndens sammanträde den 18 november 2013,
§ 149, för att utreda
1. Om en förändring av avtalet kan få juridiska konsekvenser:
Förvaltningen ser inga problem i det.
2. Om tekniska förvaltningen kan beredas möjlighet med byggnadskontroll och insyn i projektet:
Ja (har lagts till som en punkt i avtalet).
3. Hur ett nytt avtal faller inom ramen för kommunallagen och lagen om offentlig upphandling:
Finns inga problem enligt kommunallagen eller LOU.
En besiktning har genomförts med en byggnadsingenjör från fastighetsavdelningen. I
två av fyra celler i det västra magasinet är golvet blottlagt.
Ajournering begärs. Tekniska nämnden ajournerar sig (kl 10.05-10.25).
Yrkanden
Håkan Rönström (M) föreslår att det nya avtalet med ändringarna ska godkännas.
Uno Jonsson (S) yrkar att arbetet efter det gamla avtalet ska fortsätta.
Ajournering begärs. Tekniska nämnden ajournerar sig (kl 10.35-10.45).
Lars-Olof Widell (C) yrkar att ärendet inte ska avgöras idag, det ska bordläggas.
Proposition
Ordförande ställer proposition om bifall eller inte till yrkandet om bordläggning, och
finner att tekniska nämnden bifaller yrkandet.
Tekniska nämnden beslutar
att bordlägga ärendet.
____
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 170 Försäljning av skogsfastigheter
Dnr 2012-153-253
Ärendebeskrivning
Jan Kroppegård informerar om att två objekt, Silja 3:9, 4:7 och Tuna-Fors 1:33 m.fl.,
har varit ute till försäljning i samband med försäljningen av delar av kommunens
skogsinnehav.
Båda objekten har sålts via budgivning bland anmälda intressenter.
Objekt

Utgångspris

Kontraktspris

Tuna-Fors

2 550 000

3 350 000
(juridisk)

Silja

1 375 000

1 950 000
(fysisk)

Kontraktspriserna resulterar i följande nyckeltal:
kr/ha

kr/m3sk

m3sk/ha

Silja 56 ha

42 952

367 (291)

117

Tuna-Fors 79 ha

45 209

355

127

Lokalt snitt 2011

32 000

359

91

Lokalt snitt 2012

34 665

327

106

Lokalt snitt 2013

39 915

289

138

%

Ökning i budgivning
gentemot utgångspris 2011

20

Ökning i budgivning
gentemot utgångspris 2012

3

Ökning i budgivning
gentemot utgångspris 2013

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Ca 0 exkl
våra
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Arbetsutskottets förslag
Tekniska nämnden beslutar
att försälja Silja 3:9, 4:7 och Tuna-Forsa 1:33 m.fl. enligt upprättade avtal, samt
att utropsris (= accepterat pris) för nästkommande objekt ska ligga i intervallet.
Yrkande
Uno Jonsson (S) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag.
Håkan Rönström (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, samt föreslår ett tillägg i
andra att-satsen med intervallet 300-360 kr/m3sk.
Propositionsordning
Tekniska nämnden godkänner ordförandens förslag till propositionsordning.
Ordförande ställer proposition om bifall antingen till Håkan Rönströms yrkande eller
till Uno Jonssons yrkande om avslag, och finner att tekniska nämnden bifaller Håkan
Rönströms yrkande, varvid votering begärs.
Ja-röst för bifall Håkan Rönströms yrkande
Nej-röst för bifall till Uno Jonssons avslagsyrkande
Omröstningsresultat
Ledamot/tjänstgörande
ersättare

Ja-röst

Stefan Segerbrand (M)

X

Niklas Steding (M)

X

Lars-Olof Widell (C)

X

Mats Olsson (C)

X

Lars Sjögren (FP)

X

Sture Jonsson (MP)

X

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Nej-röst
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Bengt Sahlin (MP)

X

Uno Jonsson (S)

X

Kerstin Rask (S)

X

Börje Sundin (S)

X

Anki Sjölin (S)

X

Joacim Nilsson (S)

X

Majvor Westberg-Jönsson (S)

X

Solveig Jansson (V)

X

Håkan Rönström (M)

X

Summa

8

7

Med 8 ja-röster och 7 nej-röster beslutar tekniska nämnden att bifalla Håkan
Rönströms yrkande.
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att försälja Silja 3:9, 4:7 och Tuna-Forsa 1:33 m.fl. enligt upprättade avtal, samt
att utropsris (= accepterat pris) för nästkommande objekt ska ligga i intervallet
300-360 kr/m3sk.
Emot beslutet reserverar sig Uno Jonsson (S), Kerstin Rask (S), Börje Sundin (S), Anki
Sjölin (S), Joacim Nilsson (S), Majvor Westberg-Jönsson (S) och Solveig Jansson (V).
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Tekniska nämnden

§ 171 Policy för uteserveringar i Hudiksvalls kommun
Dnr 2013-298-003
Ärendebeskrivning
Ärendet behandlades vid tekniska nämndens sammanträde den 15 oktober 2013,
§ 123, och nämnden beslutade att återremittera ärendet för att klarlägga vilka politiska
beslut som behövs.
Tekniska nämnden framförde att policyn är alldeles för detaljerad för att beslutas om
politiskt. Man vill ta beslut om en policy som är mer övergripande utan detaljer.
Däremot måste policyn vara tydlig för de som anordnar uteserveringarna, där tydligt
utformade riktlinjer är önskvärt.
Politikerna beslutar om en övergripande policy och tjänstemännen utformar riktlinjer,
som följer policyn, till krögarna.
Policyn fokuserar då på följande innehåll:
•

Alla uteserveringar ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

•

Framkomligheten för allmänheten på gator, torg och parker ska vara god.

•

Uteserveringarna ska anpassas till den miljö där de anläggs.

Arbetsutskottets förslag
Tekniska nämnden beslutar
att policyn ska fokusera på ovanstående tre punkter.
Tekniska nämnden beslutar
att policyn ska fokusera på ovanstående tre punkter.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
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§ 172 Revidering av vidaredelegation från förvaltningschef
Dnr 2013-603-002
Ärendebeskrivning
Med stöd av kommunallagen 6 kap 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.
Vidare får en nämnd, som uppdragit åt en förvaltningschef inom nämndens
verksamhetsområde att fatta beslut, överlåta åt förvaltningschefen att vidaredelegera
sin beslutanderätt till annan anställd inom kommunen (kommunallagen 6 kap 37 §).
Tekniska förvaltningen föreslår följande ändring i vidaredelegation från
förvaltningschef:
Pkt 39 Besluta om och utfärda parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Vidaredelegation till nämndsekreterare, ändras till vidaredelegation till trafikteknikern.
Tekniska förvaltningens förslag

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna vidaredelegering från förvaltningschef till trafikteknikern om att besluta
om och utfärda parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna vidaredelegering från förvaltningschef till trafikteknikern om att besluta
om och utfärda parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 173 Övrig fråga - Vägbelysningsföreningar
Dnr 2012-526-276
Ärendebeskrivning
Uno Jonsson (S) ställer fråga om uppdrag som arbetsutskottet gav till tekniska
förvaltningen (14 januari 2013 § 4) om att redovisa vägbelysningsföreningarnas
tekniska status och kommande investeringsbehov.
Jan Kroppegård svarar att en efterträdare (Mikael Enberg) nu finns efter Roland
Wallström. En sammanställning är på gång.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

19 (30)

Protokoll

20 (30)

Sammanträdesdatum

2013-12-09

Tekniska nämnden

§ 174 Övrig fråga - Utvärdering av avgiftsfri parkering med
p-skiva
Dnr 2011-032-514
Ärendebeskrivning
Uno Jonsson (S) ställer fråga om utvärderingen av den avgiftsfria parkeringen.
David Östlund svarar att planeringschef Hans Gyllow har beställt konsult för
utredningen. Konsulten har sedan engagerat trafiksektionen med att räkna antal
parkerade bilar.
Leverans av utvärderingen beräknas ske första kvartalet 2014.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

21 (30)

Sammanträdesdatum

2013-12-09

Tekniska nämnden

§ 175 Övrig fråga – Gång- och cykelväg vid Grå
magasinen
Dnr 2013-604-312
Ärendebeskrivning
Agneta Brendt (S) tar upp att Hudiksvalls Sjösportsällskap får problem med att sjösätta
med kran från hamnbassängen med anledning av den nya gång- och cykelvägen förbi
Grå magasinen. De vill få upp en skylt som tillåter ”blandtrafik”.
Ordförande Håkan Rönström svarar att en grusplan finns tillgänglig för sjösättning.
Vid i- och urlastning vid Grå magasinen får de gå tre meter extra över gång- och
cykelvägen, precis som vid en trottoar.
Yrkande
Uno Jonsson (S) yrkar att tekniska förvaltningen får i uppdrag att diskutera med
Hudiksvalls Sjösportsällskap och med ägarna till Grå magasinen för att lösa situationen
med målsättningen att båda parter blir nöjda.
Tekniska nämnden beslutar
att tekniska förvaltningen får i uppdrag att diskutera med Hudiksvalls Sjösportsällskap
och med ägarna till Grå magasinen för att lösa situationen med målsättningen att båda
parter blir nöjda.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

22 (30)

Sammanträdesdatum

2013-12-09

Tekniska nämnden

§ 176 Övrig fråga – Digitala skyltar på E4
Ärendebeskrivning
Lars Sjögren (FP) ställer fråga om digitala skyltar på E4.
Jan Kroppegård svarar att det är kommunledningsförvaltningen som driver projektet.
Sedan ska tekniska förvaltningen äga skyltarna och arrendera marken från Trafikverket.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

23 (30)

Sammanträdesdatum

2013-12-09

Tekniska nämnden

§ 177 Övrig fråga – Handikappramp vid Riagården
Dnr 2013-615-299
Ärendebeskrivning
Lars Sjögren (FP) ställer fråga om en handikappramp som skulle byggas vid Riagården.
Pärlennart Larsson (KD) svarar att GL-Bygg nu räknar på en enklare hiss istället.
Hudiksvalls kommun äger fastigheten och frågan skickas till fastighetschef Charlotta
Butler för svar vid tekniska nämndens sammanträde i januari 2014.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2013-12-09

Tekniska nämnden

§ 178 Övrig fråga - Snöröjning
Ärendebeskrivning
Pär Söderström (S) tar upp att många klagar på snöröjningen i Njutånger och
Iggesund. Varför är man inte ute tidigare?
Jan Kroppegård:

Mycket snö betyder mycket bekymmer. Dessutom är det många
nya snöröjare ex.vis i Iggesund.

Håkan Rönström:

Det blir problem när det kommer mycket snö. Det blir dubbel
kostnad om snöröjarna ska ut två gånger. Dessutom måste de få
dygnsvila. Det är extremt bra vinterväghållning i Hudiksvall.

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

25 (30)

Sammanträdesdatum

2013-12-09

Tekniska nämnden

§ 179 Uppföljning av 2013 års internkontroll
Dnr 2013-061-012
Ärendebeskrivning
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:
•

Återkoppling av ärenden till kundtjänst

•

Följa mängder och marknad avseende avfall/verksamhetsavfall

•

Statistik och analys avseende skador på fastigheter p.g.a. bristande underhåll

•

Akuta åtgärder i förhållande till förebyggande gatuunderhåll

•

Fungerande rutiner på alla avdelningar avseende rapportering av fattade
delegationsbeslut

•

Ekonomiska rutiner, attestregler vid bidrag och ersättningar

Alla genomförda kontrollpunkter är godkända.
Arbetsutskottets förslag
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna uppföljningsrapport för tekniska nämndens
internkontroll 2013.
Förslag
Vid dagens sammanträde föreslår ordförande Håkan Rönström (M) en strategidag i
februari-mars 2014.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

26 (30)

Sammanträdesdatum

2013-12-09

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar
att ordförande och teknisk chef får i uppdrag att planera för en strategidag, samt
att förslag till intern kontrollplan för tekniska nämnden 2014 tas upp vid nämndens
sammanträde i januari 2014.
Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna uppföljningsrapport för tekniska nämndens internkontroll 2013.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2013-12-09

Tekniska nämnden

§ 180 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 november 2013, 38/2013

2

Dnr 2013-068-517
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade november 2013, 39/2013

3

Tekniska utskottet 2013-11-25, 40/2103

4

Om- och tillbyggnader m.m. juli-september 2013, 41/2013

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av fattade delegationsbeslut.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

28 (30)

Sammanträdesdatum

2013-12-09

Tekniska nämnden

§ 181 Rapport från konferenser
Ärendebeskrivning
Jan Kroppegård informerar om ett möte med fastighetsägarna kring Västra Tullgatan
om hur man gemensamt ska kunna få gatan attraktiv.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2013-12-09

Tekniska nämnden

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

Dnr 2013-015-100
Uppföljning av tekniska nämndens beslut

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

29 (30)

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2013-12-09

Tekniska nämnden

§ 183 Avslutning
Ärendebeskrivning
Ordförande Håkan Rönström önskar alla tekniska nämndens ledamöter och ersättare,
förvaltningschef och nämndsekreterare, samt förvaltningens tjänstemän en god jul och
ett gott nytt år.
Ordförande tackar för det här året.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

