1 (28)

Protokoll
Sammanträdesdatum

2013-09-16

Tekniska nämnden
Plats och tid:

Förtroendevalda:

Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, kl 09.00-12.00

Beslutande:

Ej beslutande:

Håkan Rönström (M), ordf
Stefan Segerbrand (M)
Lena Frankenberg Glantz (M)
Lars-Olof Widell (C)
Mats Olsson (C)
Lars Sjögren (FP)
Ove Eriksson (MP)
Bengt Sahlin (MP)
Pär Söderström (S)
Annika Huber (S)
Börje Sundin (S)
Anki Sjölin (S)
Joacim Nilsson (S)
Majvor Westberg-Jönsson (S)
Kerstin Rask (S)

Niklas Steding (M)
Thomas Sundlöf (M)
Niklas Arvidsson (M)
Christina Falk (C)
Pärlennart Larsson (KD)
Agneta Brendt (S)
Monika Flöjt (S)

Övriga deltagare:

Teknisk chef Jan Kroppegård, sekreterare Elli Heiska, ekonom
Agneta Johansson § 102, VA-chef Anna-Karin Ragnarsson § 103,
mark- och exploateringsingenjör Göran Widehammar § 104-107,
mark- och exploateringsingenjör Elin Larsson § 104-107,
miljöingenjör Jonas Rasmusson § 110

Utses att justera:

Annika Huber

Justeringens plats
och tid:

Tekniska förvaltningen måndag 23 september kl 15.30

Underskrifter:

Paragrafer:

Sekreterare:

Elli Heiska

Ordförande:

Håkan Rönström

Justerande:

Annika Huber

Utdragsbestyrkande:

101-120

Protokoll
Sammanträdesdatum

2013-09-16

Tekniska nämnden

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

till och med

2013-09-25

2013-10-16

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen
Underskrift

Elli Heiska

Utdragsbestyrkande:

2 (28)

Protokoll

3 (28)

Sammanträdesdatum

2013-09-16

Tekniska nämnden

Innehållsförteckning
§ 101

Anmälan av nya frågor........................................................................................... 4

§ 102

Ekonomisk rapport ................................................................................................ 5

§ 103

Information om verksamhetsplaner VA-avdelningen ...................................... 6

§ 104

Övergångsställe på Södra vägen ........................................................................... 7

§ 105

Fortsatt drift av motions- och skidspår i Iggesund ........................................... 8

§ 106

”Tennistält-tomten” – Tomträtt Glysisvallen .................................................. 10

§ 107

Information om ny infart till ICA Maxi ............................................................ 12

§ 108

Medborgarförslag om hundhägn/rastgårdar i Hudiksvall .............................. 13

§ 109

Rapport om invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och
avlopp samt avfallshantering sköts i Hudiksvalls kommun ........................... 14

§ 110

Avsiktsförklaring mellan Värmevärden och tekniska förvaltningen
angående oljebergrum och området kring Kraftvärmeverket ........................ 15

§ 111

Bildande av bolag för regional produktion av biogas för fordonsbränsle ... 17

§ 112

Anmälan av delegationsbeslut ............................................................................ 20

§ 113

Övrig fråga – Policy för uteserveringar ............................................................. 21

§ 114

Övrig fråga – Stolpar till elbilar .......................................................................... 22

§ 115

Övrig fråga - Skogsförsäljning ............................................................................ 23

§ 116

Övrig fråga - Trädfällning ................................................................................... 24

§ 117

Övrig fråga - Skolskjutsar .................................................................................... 25

§ 118

Övrig fråga - Vagn vid Kanalbron ..................................................................... 26

§ 119

Övrig fråga - Namnsättning ................................................................................ 27

§ 120

Meddelanden ......................................................................................................... 28

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

4 (28)

Sammanträdesdatum

2013-09-16
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§ 101 Anmälan av nya frågor
Ärendebeskrivning
Mats Olsson (C), Bengt Sahlin (MP) och Annika Huber (S) önskar ta upp nya frågor.
Tekniska nämnden beslutar
att frågorna får ställas senare under sammanträdet.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 102 Ekonomisk rapport
Ärendebeskrivning
Agneta Johansson, ekonom, redovisar vid sammanträdet årets resultat fram till och
med augusti för tekniska förvaltningen. Total nettokostnad 57,5 Mkr jämfört mot en
budget på 53,2 Mkr.
Nedanstående kostnader till och med augusti redovisas.
Utfall
Mkr

Budget
Mkr

Personalkostnader

57,8

58,5

Vinterväghållning

11,2

7,4

7,5

5,5

Energi (fast.avd.)

22,4

23,3

Skador (fast.avd.

0,6

1,1

Bostadsanpassning

3,6

6,1

Snö, takskottning m.m.
(fast.avd.)

____

Justerandes
sign:
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§ 103 Information om verksamhetsplaner VA-avdelningen
Ärendebeskrivning
Vid tekniska nämndens sammanträde den 26 augusti 2013, § 90 (Delårsrapport 2013),
uppkom frågor med anledning av att VA-avdelningen beräknar göra ett överskott på
1 Mkr.
Anna-Karin Ragnarsson, VA-chef, informerar vid sammanträdet om att VAavdelningen inte har haft resurser personalmässigt för att hinna med planerade
arbeten, därav överskottet. En nyrekrytering på ingenjörssidan nu i höst gör att VAavdelningen får bättre möjligheter och mer utrymme.
Ett bra riktvärde att sträva mot är ca 1 % renoveringstakt på ledningsnät (100 år) och
ca 4 % renoveringstakt på övriga anläggningar (25-30 år). Därutöver ska
utbyggnad/nybyggnad hinnas med, samt att hålla högsta kvalitet på samhällstjänsterna.
____
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Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 104 Övergångsställe på Södra vägen
Dnr 2013-104-512
Ärendebeskrivning
Vid tekniska utskottets sammanträde den 12 augusti 2013, § 63, tog Bengt Sahlin (MP)
upp frågan om övergångsstället på Södra vägen. Han ville ha en redovisning av hur
långt arbetet har kommit.
Göran Widehammar informerar om ärendet. Förslag finns om att antingen kapa ner
staketet och sätta upp härdat glas eller att flytta ut kantstenen 1,10 meter.
Arbetsutskottets förslag
Tekniska nämnden beslutar
att tekniska förvaltningen flyttar ut kantstenen 1,10 meter.
Tekniska nämnden beslutar
att tekniska förvaltningen flyttar ut kantstenen 1,10 meter.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Tekniska nämnden

§ 105 Fortsatt drift av motions- och skidspår i Iggesund
Dnr 2012-215-823
Ärendebeskrivning
Göran Widehammar, mark- och exploateringsingenjör, informerar vid sammanträdet i
ärendet.
Stormen Dagmar raserade motions- och skidspåret i Iggesund i december 2011.
Anläggningen ägs av kommunen och sköts av Iggesunds Sportklubb mot ett årligt
bidrag om 10 000 kronor. Elströmmen för belysning betalas av tekniska förvaltningen.
Ärendet har behandlats politiskt vid ett flertal tillfällen:
1. Tekniska nämnden 2012-05-21 § 74
Att anläggningen repareras, villkorat att ägandet övertas av ISK, inget driftbidrag.
2. Tekniska utskottet 2012-09-03 § 70
ISK accepterar inte villkoren, förhandla vidare.
3. Tekniska nämnden 2012-09-17 § 121
ISK vill inte ta över ägandet, tekniska förvaltningen får uppdrag att reparera
anläggningen, överlämna ärendet till kommunstyrelsen.
4. Kommunstyrelsen 2013-03-12 § 54
Att ärendet hänvisas till tekniska nämnden för vidare handläggning.
Brev från Iggesunds Sportklubb 2013-06-25
•

Ej beredda överta ägandet av motions- och skidspåret

•

Intresserade av att sköta spåret genom spårdragning, röjning och allmänna
förbättringar som de har gjort hittills under åren

•

Villiga att skriva kontrakt på 3 år åt gången med en ersättning om 30 000 kronor
per år.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Tekniska nämnden
Kommunägda spår

Parksektionen ansvarar för skötseln av kommunens motions- och skidspår.
1. Motions- och skidspåren på öster
2. Motions- och skidspåren på väster
3. Motions- och skidspåren i Iggesund, Iggesunds Sportklubb 10 000 kronor +
belysningsström.
4. Sjuvallsleden, Delsbo IF 75 000 kronor.
Arbetsutskottets förslag
Tekniska nämnden beslutar
att uppdra till tekniska förvaltningen att förhandla med Delsbo IF om Sjuvallsleden,
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 (kräver
godkännande av ISK), samt
att detta föreningsstöd från tekniska förvaltningen är ett undantag med historik från
kommundelsnämnden. Inga nya föreningsbidrag från tekniska förvaltningen finns
möjlighet att söka. Tekniska förvaltningen hänvisar till social- och fritidsförvaltningen
och till kommunstyrelsen.
Yrkande
Börje Sundin (S) yrkar att första att-satsen stryks, hör inte till ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
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 (kräver
godkännande av ISK), samt
att detta föreningsstöd från tekniska förvaltningen är ett undantag med historik från
kommundelsnämnden. Inga nya föreningsbidrag från tekniska förvaltningen finns
möjlighet att söka. Tekniska förvaltningen hänvisar till social- och fritidsförvaltningen
och till kommunstyrelsen.
____
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Tekniska nämnden

§ 106 ”Tennistält-tomten” – Tomträtt Glysisvallen
Dnr 2011-402-256
Ärendebeskrivning
Göran Widehammar, mark- och exploateringsingenjör, informerar vid sammanträdet i
ärendet.
Den 27 maj 2013, § 45, behandlade tekniska utskottet frågan om upplåtelse av
”tennistält-tomten” till Glysisvallen AB. Tekniska utskottet beslutade att ingen
upplåtelse av en tomt till ny idrottshall får ske innan tekniska förvaltningen får besked
om behov av hall, finansiering samt täckning av driftkostnader.
Glysisvallen AB:s styrelse beslutade den 25 juni 2013 att de ska gå vidare med att få
tillgång till ”tennistält-tomten”. De har inte för avsikt att besvara de villkor som
tekniska utskottet ställde upp i sitt senaste beslut innan en upplåtelse kan ske.
Om tekniska utskottet står fast vid sitt beslut så begär Glysisvallen AB att det ska
verifieras skriftligt.
Fortsatt handläggning av ärendet

•

Nybyggnad av idrottshall följer gällande detaljplan.

•

Glysisvallen har förnyat positivt förhandsbesked från byggnadsnämnden.

•

Tillfredställande trafik-, parkerings- och angöringslösningar ska presenteras i
bygglovsansökan.

•

Glysisvallen AB anser att lämpligheten och behovet av tänkta verksamheter är en
fråga för bolaget och dess ägare.

Tekniska förvaltningen önskar besked om fortsatt handläggning av ärendet.

Justerandes
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Utdragsbestyrkande:
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Arbetsutskottets förslag
Tekniska nämnden beslutar
att tekniska utskottets beslut, den 27 maj 2013, § 45, ska upphöra att gälla, samt
att uppdra till tekniska förvaltningen att fullfölja upplåtelsen av del av fastigheten
Solbacka 2:1 ”tennistält-tomten” med en utökning av tomträtten och justering av
tomträttsavgiften med 8 000 kr/år.
Vid dagens sammanträde informerar Göran Widehammar om att det har framkommit
att Fredens Kulle behöver fler parkeringsplatser eftersom Forsa Rehab och
hemsjukvårdarna har flyttat dit.
Förslag
Håkan Rönström (M) föreslår bifall till den första att-satsen, men återremiss på den
andra att-satsen för att ta reda på vilka behov som finns för parkeringen.
Propositionsordning
Tekniska nämnden godkänner ordförandens förslag till propositionsordning.
Ordförande ställer först proposition om bifall eller inte till den första att-satsen, och
finner att tekniska nämnden bifaller den.
Ordförande ställer sedan proposition om bifall eller inte till förslaget om återremiss,
och finner att tekniska nämnden bifaller det.
Tekniska nämnden beslutar
att tekniska utskottets beslut, den 27 maj 2013, § 45, ska upphöra att gälla, samt
att återremittera ärendet för att ta reda på vilka behov som finns för parkeringen.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Tekniska nämnden

§ 107 Information om ny infart till ICA Maxi
Dnr 2013-456-311
Ärendebeskrivning
Göran Widehammar, mark- och exploateringsingenjör, informerar vid sammanträdet i
ärendet.
ICA Fastigheter har påtalat att de vill förändra in- och utfarten till ICA Maxi.
Det uppstår köbildning inne på deras parkering eftersom trafiken ska passera ett
övergångsställe samt välja väg höger eller vänster i en T-korsning. I T-korsningen ska
samtidigt alla som ska lämna parkeringen samsas med de som ska in till parkeringen.
Ytterligare en orsak till köbildningen är att vid utfart från parkering åt norr med
vänstersväng så uppstår problem för bilisterna på grund av trafiken på Sannavägen.
ICA Fastigheter vill ha en cirkulationsplats i början på parkeringen.
Tekniska förvaltningen och plan- och bygglovskontoret har haft ett antal möten med
ICA Fastigheter. En cirkulationsplats enligt framtaget förslag går att genomföra
trafikmässigt och strider inte mot gällande detaljplaner, bygglov erfordras inte. Den
tunga trafiken kommer att ledas till Tunbylänken. En cirkulationsplats enligt förslaget
skulle öka kapaciteten avsevärt.
ICA Fastigheter ska själv projektera cirkulationsplatsen och stå för alla kostnader för
att anlägga cirkulationsplatsen. För infartsvägen behövs ett servitut på kommunens
mark.
Samråd har skett med plan- och bygglovskontoret och kommunledningskontoret som
framfört att ett beslut är en fråga för tekniska förvaltningen.
Tekniska förvaltningen har därför beslutat

att tillstyrka projektet med ny cirkulationsplats för ICA Maxi på villkor att projektet
helt finansieras av ICA Fastigheter. Särskild överenskommelse ska tecknas med
ICA Fastigheter, samt
att tekniska nämnden informeras om projektet.
____

Justerandes
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Delges:
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Tekniska nämnden

§ 108 Medborgarförslag om hundhägn/rastgårdar i
Hudiksvall
Dnr 2012-242-035
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit om inhägnade områden för rastning av hundar.
Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna medborgarförslaget till tekniska
nämnden för handläggning och beslut.
Tekniska förvaltningen svarar

Tekniska nämnden hanterade ett liknande medborgarförslag vid sammanträdet
den 19 november 2012.
Tekniska förvaltningen tackar förslagsställarna för förslaget och föreslår med stöd av
det förra nämndsbeslutet att medborgarförslaget avslås.
Arbetsutskottets förslag
Tekniska nämnden beslutar
att medborgarförslaget avslås.
Förslag
Majoriteten föreslår bifall till arbetsutskottets förslag, samt att uppdra till tekniska
förvaltningen att kontakta brukshundklubben och kennelklubben för att se över
intresset för hundhägn/rastgård i Hudiksvall.
Tekniska nämnden beslutar
att medborgarförslaget avslås, samt
att uppdra till tekniska förvaltningen att kontakta brukshundklubben och
kennelklubben för att se över intresset för hundhägn/rastgård i Hudiksvall.
____

Justerandes
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Tekniska nämnden

§ 109 Rapport om invånarnas uppfattning om hur gator,
parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts
i Hudiksvalls kommun
Dnr 2013-457-329
Ärendebeskrivning
Jan Kroppegård, teknisk chef, informerar vid sammanträdet i ärendet.
Våren 2013 genomförde ett 90-tal kommuner undersökningar för att ta reda på
medborgarnas uppfattning om hur kommunen sköter gator, parker, vatten och avlopp
samt avfallshantering. Motsvarande undersökning gjordes 2010 och en jämförelse
finns presenterad i rapporten.
Resultatet i rapporten har små förändringar mot utfallet 2010. Det som sticker ut är
hur det fungerar att lämna farligt avfall. 83 % är nöjda med hur det fungerar jämfört
mot 70 % år 2010.
Undersökningen kommer att utvärderas och 10 förbättringsåtgärder ska tas fram.
____
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Tekniska nämnden

§ 110 Avsiktsförklaring mellan Värmevärden och tekniska
förvaltningen angående oljebergrum och området
kring Kraftvärmeverket
Dnr 2013-429-251
Ärendebeskrivning
Jan Kroppegård, teknisk chef, och Jonas Rasmusson, miljöingenjör, informerar vid
sammanträdet i ärendet.
Värmevärden AB (Värmevärden), som bedriver värmeproduktion på fastigheten
Köpmanberget 9:6, har behov av att utöka sin fastighet för bland annat bränslelagring.
Värmevärden arrenderar redan idag delar av det tilltänkta området för bränslelagring.
Arrendeavtalet innehåller även en option om förköpsrätt för området samt att det i
avtalet uttryckligen uttalas att området utgör reservområde för energiändamål.
Värmevärden har vidare visat intresse för att nyttja det oljebergrum som är beläget på
fastigheten Köpmanberget 2:8 för värmelagring.
Kommunen har, genom det arbete som pågår med fördjupad översiktsplan (FÖP) för
östra hamnområdet, för avsikt att exploatera den mark som är belägen direkt utanför
oljebergrummet för byggande av bostäder men även i övrigt i närområdet verka för en
utökning av befintliga verksamheter samt även nyetableringar. Detta kommer sannolikt
att resultera i att huvudmatningen av fjärrvärme från värmeverket kommer att
påverkas.
Kommunen har även för avsikt att, under 2013, anlägga en strandpromenad från ”grå
magasinen” i väster till Gräsmaln i öster. Detta innebär också en påverkan på
Värmevärdens verksamhet.
Förhoppningen är också att detta miljöprojekt ska vara ett gott exempel på kommun
och näringsliv i samverkan som i sin tur skapar goodwill och positiv publicitet för de
inblandade parterna.
Parterna har gemensamt identifierat att i huvudsak följande åtgärder kan komma att
behöva regleras för att möjliggöra parternas respektive avsikter:
•

upplåtelse/överlåtelse av oljebergrummet

•

utökning av Värmevärdens fastighet för bland annat bränslelager samt flytt av väg
inom utökningsområdet

•

flytt av fjärrvärmeledning

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Tekniska nämnden

•

flytt av gaspanna samt

•

förvärv av del av Köpmanberget 9:6 för anläggande av strandpromenaden

Arbetsutskottets förslag
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna upprättad avsiktsförklaring,
att man försöker korta av tiden för projektets genomförande, samt
att en kostnadsberäkning för Hudiksvalls kommun ska tas fram.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna upprättad avsiktsförklaring,
att man försöker korta av tiden för projektets genomförande, samt
att en kostnadsberäkning för Hudiksvalls kommun ska tas fram.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Tekniska nämnden

§ 111 Bildande av bolag för regional produktion av biogas
för fordonsbränsle
Dnr 2013-200-106
Ärendebeskrivning
Jan Kroppegård, teknisk chef, informerar vid sammanträdet i ärendet.
Hudiksvalls kommun har i sin avfallsplan beslutat om att samla in matavfall för att
producera biogas för fordonsbränslen. Insamling och behandling av matavfall och
liknande organiska substrat är en viktig del i att bli en ledande ekokommun, liksom
även att vara en del i processen att producera alternativa fordonsbränslen som inte
orsakar en ökande växthuseffekt.
Sundsvall och Östersunds kommuner har under flera år utrett frågan om en gemensam
behandlingsanläggning då var och en av kommunerna är för små för att bygga en egen
anläggning med accepterbar ekonomi. Sundsvall har ca 7 000 ton matavfall årligen och
Östersund 5 000 ton. Volymerna i Hudiksvall beräknas bli ca 2 000 ton.
2010 beslutade Östersund och Sundsvall att genomföra en gemensam förprojektering
av en anläggning. Förprojekteringen pekar på en anläggning med en investering på ca
255 Mkr och att anläggningen behöver ca 20 000 ton avfall årligen för att ge en
accepterbar ekonomi.
Sundsvall och Östersund är alltså inte stora nog tillsammans utan behöver avfall från
omkringliggande kommuner.
Östersund och Sundsvall har under 2013 bjudit in omkringliggande kommuner för
dialog och diskussion. Hudiksvall har med tjänstemän och politiker deltagit i
arbetsgrupper och redovisningar under våren och sommaren. Utkast till aktieägaravtal,
bolagsordning och förslag på principer för att ”få tillbaka” biogas till lokalt tankställe
finns framtaget.
Tekniska förvaltningen ser positivt på detta upplägg som baseras på en
behandlingsavgift på ca 450 kr/ton och där transportkostnaderna fördelas solidariskt
mellan delägarna, d.v.s. Sundsvall har samma kostnad som Östersund och Hudiksvall
trots kortare transporter. Avfall Hälsinglands studier visar på behandlingskostnader på
ca 750 kr/ton för att få en ”hälsingeanläggning” att gå runt på egna meriter. Detta
bekräftar bilden av att fördelarna med storskalighet ger kostnadseffektivitet.

Justerandes
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Tekniska nämnden

Söderhamn väljer att under hösten bygga en pilot- och referensanläggning för en
industrianpassad teknik som bygger på det konkursade bolaget Flinga Biogas AB:s
upplägg. Målet är att kunna försörja egna fordon och insamlingsfordon för avfall med
biogas, ingen extern försäljning. Man räknar med att kunna producera gas till årsskiftet.
Även Härnösand utreder en egen anläggning för att producera fordonsgas i liten skala.
Båda alternativen baseras på ny teknik = högre risker än beprövad.
Härnösandsalternativet är beroende av bidrag med ca 13 Mkr av de ca 33 Mkr som
anläggningen kostar för att visa en återbetalningstid motsvarande Sundsvallalternativet.
Gemensamt för dessa två kommuner, relativt till oss lika i storlek, är att man väljer att
lägga verksamheten i det kommunala energibolaget. Det är naturlikt då dessa
organisationer driver liknande industriell verksamhet idag och har erfarenhet från stora
investeringsprojekt (100-300 Mkr) i samband med verksamheten. Hudiksvall saknar
den möjligheten vilket ger ett högre beroende av konsulter och högre driftkostnader,
då det är svårt att hitta kombinationstjänster med rätt kompetens inom befintlig
verksamhet.
Sundsvallprojektet är ett väl genomarbetat alternativ med förutsättningarna klara i
form av tillstånd och detaljplaner och tekniska förvaltningen bedömer att projektet är
det bästa alternativet med tanke på miljö, ekonomi och risktagande. Även tidsmässigt
ger projektet fördelar och Hudiksvall bör komma med ett snabbt beslut för att om
möjligt ge andra kommuner bättre underlag för beslut.
Arbetsutskottets förslag
Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta:
1. Hudiksvalls kommun avser att ingå som delägare vid bildande av ett aktiebolag
med syfte att bygga och driva en anläggning i Sundsvall för att producera biogas,
uppgraderad till fordonsgas, baserat på matavfall eller annat lämpligt substrat som
levereras av delägarna.
2. Inriktningsbeslutet enligt punkt 1 gäller under förutsättning av att ett tillräckligt
antal kommuner beslutar delta som ägare så att bolaget med säkerhet kan
disponera en substratvolym om lägst 20 000 ton per år redan från startåret, samt
att då framtagen ekonomisk kalkyl visar att det bildade bolaget kan fortleva utan
ytterligare tillskott från ägarna.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att föra fortsatt dialog med de kommuner som
beslutar gå in som delägare och att återkomma till kommunfullmäktige för formellt
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beslut om bildande av bolag d.v.s. förslag till aktieägaravtal och andra bolagsfrågor
inklusive finansiering.
4. Kommunstyrelsen medges, under förutsättning av att punkt 3 ovan uppfylls, vidta
de åtgärder som krävs för att förbereda att byggnation av anläggning kan påbörjas
så snart som möjligt efter formellt beslut om bildande av bolag.
5. Att finansiering och ”ägandet” av bolaget sker inom avfallskollektivet.
6. Att tekniska nämnden får i uppdrag att utreda och verka för att bygga en lokal
gasmarknad och tillsammans med näringslivet verka för att etablera en tankstation
för biogasfordon.
Tekniska nämnden beslutar
enligt arbetsutskottets förslag.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

20 (28)

Sammanträdesdatum

2013-09-16

Tekniska nämnden

§ 112 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 2013-091-292, 2011-454-299, 2013-164-290
Om- och tillbyggnader m.m. april-juni 2013, 28/2013

2

Dnr 2013-068-517
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade augusti 2013, 29/2013

3

Dnr 2013-067-274
Bostadsanpassningsbidrag juli-augusti 2013, 30/2013

4

Tekniska utskottet 2013-09-02, 31/2013

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av fattade delegationsbeslut.
____
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§ 113 Övrig fråga – Policy för uteserveringar
Dnr 2013-298-003
Ärendebeskrivning
Bengt Sahlin (MP) ställer fråga om policyn för uteserveringar. Den 10 juni 2013
informerades tekniska nämnden om arbetet med inventeringen av tillgängligheten i
offentliga lokaler och platser. En policy för uteserveringar i Hudiksvall var under
bearbetning. Bengt Sahlin efterlyser fortsättningen.
Policyn för uteserveringar kommer att redovisas vid tekniska nämndens nästa
sammanträde.
____
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§ 114 Övrig fråga – Stolpar till elbilar
Ärendebeskrivning
Mats Olsson (C) ställer fråga om det byggs stolpar för elbilar.
Jan Kroppegård svarar att detta inte är något projekt idag.
____
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§ 115 Övrig fråga - Skogsförsäljning
Dnr 2012-153-253
Ärendebeskrivning
Mats Olsson (C) ställer fråga om skogsförsäljningen och två utannonserade
skogsskiften.
Jan Kroppegård svarar att två skiften nu är under budgivning. Sedan ska man gå vidare
med nästa.
____
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§ 116 Övrig fråga - Trädfällning
Ärendebeskrivning
Annika Huber (S) ställer fråga om man ska kontakta tekniska förvaltningen om man
har dåliga träd som behöver tas ned, på ett servitut mellan två tomter.
Göran Widehammar svarar att man då ska kontakta Per-Erik Eriksson på tekniska
förvaltningen.
____
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§ 117 Övrig fråga - Skolskjutsar
Ärendebeskrivning
Annika Huber (S) ställer fråga om hur barn som ska åka skolskjuts ska komma fram till
bussen då plogning inte sker på vintern.
Jan Kroppegård svarar att dessa ärenden ligger hos lärande- och kulturförvaltningen.
____
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§ 118 Övrig fråga - Vagn vid Kanalbron
Dnr 2012-145-517
Ärendebeskrivning
Lars-Olof Widell (C) ställer fråga om en uppställd vagn vid Kanalbron.
Jan Kroppegård tar med sig frågan.
____
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§ 119 Övrig fråga - Namnsättning
Ärendebeskrivning
Lena Frankenberg Glantz (M) ställer fråga om tekniska förvaltningen ska namnsätta
strandpromenaden.
Håkan Rönström (M) svarar att kommunfullmäktige har beslutat, i reglemente för
tekniska nämnden § 1, att nämnden ansvarar för adress- och namnärenden.
____
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§ 120 Meddelanden
Ärendebeskrivning
Meddelas tekniska nämnden och läggs till handlingarna.
1

Dnr 2013-015-100
Uppföljning av tekniska nämndens beslut

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

28 (28)

