Datum

Tekniska nämnden

Sid

2009-02-12

1

Plats och tid

Tekniska kontoret kl 13.00 – 15.40

Beslutande

Pär Palmgren, m, ordf.
Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordf
Bertil Kjellqvist, s tj gj som ers för Benny Petersson, s
Kristina Berglund, m
Stefan Larsson, c
Sune Persson, c
Ernst Herslow, m
Per-Ingvar Önnevik, s
Carina Westerlund, s
Jonas Andersson, s
Robert Koran, s

Ersättare

Gösta Hedin, Bo Wahlgren, Anna Linell, Emil Nilsson,
Bengt Hellbring, Bertil Olsson, Calle Blåholtz, Leif
Möllerström, Erik Thörn

Övriga deltagande Teknisk chef Hans Wackenfors
Avd chef Anders Servin, Mats Svensson och Eva Klang
Planeringsingenjör Per Nilsson
Förvaltningsekonom Charlotta Sandahl Edemyr
Sekreterare Carina Forsback
Utses att justera

Per-Ingvar Önnevik

Justeringens tid
och plats

2009-02-25
Tekniska kontoret

Sekreterare

...........................................
Carina Forsback

Ordförande

………………………………………………..
Pär Palmgren

Justerare

………………………………………………
Per-Ingvar Önnevik

Paragrafer 1- 17

Datum

Tekniska nämnden

2009-02-12

Organ/sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2009-02-12

Anslagsdatum

2009-02-26

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

Sid

2

Anslagets nedtagande 2009-03-20

Tekniska kontoret
…………………………………………….
Carina Forsback

Datum

Tekniska nämnden

Sid

2009-02-12

Tn § 1

3

2009 034 009

Tekniske chefens information
Tn 090212 § 1

Tekniske chefens information om;
Ny ersättare i Tekniska nämnden 2009 022 102
Ingvar Thufvesson, c, har avsagt sig uppdraget som
ersättare i Tekniska nämnden från och med den
28 november 2008. Ordföranden hälsar Emil Nilsson, c,
välkommen som ny ersättare.
Tekniska kontorets organisationsschema 2009 107 001
Tekniske chefen redovisar Tekniska kontorets organisationsschema. Avdelningscheferna presenterar sina avdelningar.
Hyra – Kulturhusets garage 2009 109 282
Två hyresavtal rörande garaget i Kulturhuset har tecknats;
Motpart:

Kvarter:
Köpmannen

Antal
p-platser:
36

Årskostnad,
mkr:
1,995

Noréns Fastighets AB
Kommanditbolag LB
Färgaren

Färgaren

64

1,1

Anm: Kommanditbolaget LB Färgaren, som ägs av
Hässleholms kommun, PEAB och Landesbank Kiel, kommer
inom kort att upplösas. Kulturhuset kommer då att övergå
till att bli kommunägt.
Redovisning av samtliga elavtal 2008 538 055
Elavtalet med Kraft och Kultur (avser el till fastigheter) löper
ut 2009, ny upphandling pågår. I nuläget är kostnaden
45 öre per kW.
Anders Servin redovisar avtalen avseende belysningspunkterna i kommunen. Av de 13 400 punkterna utgör
13 150 omätt el, det vill säga inga elskåp finns för varje
punkt. Sveriges kommuner och landsting utreder i nuläget
om alla kommuner skall mäta sin el. Ett skåp kostar mellan
30 och 40 tkr, beroende på avståndet till belysningspunkterna.

Datum

Tekniska nämnden

Tn 090212 § 1

Sid

2009-02-12

4

Hässleholms kommun, som är ledningsägare har träffat
avtal med tre leverantörer:
öre/kW
Mellersta Skånes Kraft
35
Eon
38
Brittedals Energi
63
Årlig kostnad: 8,9 mkr.
Beräknad kostnadsökning 2009: 0,6 mkr
För att hålla nere kostnaderna har glödlampor byts ut till
lampor med lägre wattstyrka.
Fjärrvärmen i Sösdala 2009 108 379
Avtal tecknades den 1 december 2008 med Bio Mega Watt
avseende fjärrvärme till kommunens fastigheter i Sösdala.
Arbetet skall vara slutfört senast den 1 oktober 2009.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop HW, AS, MS

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 2
Tn au § 2

Sid

2009-02-12
2009-01-29

5
6

2008 013 042

Bokslut 2008
Tn au 090129 § 2

Förvaltningschefen redovisar förslag till årsberättelse 2008.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna förslag till årsberättelse 2008.
__________

Tn 090212 § 2

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret
Kop HW, CSE, avd ch

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 3
Tn au § 3

Sid

2009-02-12
2009-01-29

6
7

2009 043 002

Beslutsattestanter 2009
Tn au 090129 § 3

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna upprättad förteckning över beslutsattestanter
för Tekniska kontoret 2009.
__________

Tn 090212 § 3

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Ekonomikontoret
Kop HW, CSE, CJ, avd ch, sekt ch
adm gruppen

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 4
Tn au § 4

Sid

2009-02-12
2009-01-29

2009 049 009

Intern kontroll - plan för 2009
Tn au 090129 § 4

Förvaltningsekonomen redovisar internkontrollplan för
Tekniska kontoret.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna upprättad intern kontrollplan 2009 för
Tekniska kontoret.
__________

Tn 090212 § 4

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop HW, CSE, avd ch, PLI, CF

7
8

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 5
Tn au § 5

Sid

2009-02-12
2009-01-29

2008 013 042

Verksamhetsmål 2008 – måluppfyllelse
Tn au 090129 § 5

Förvaltningschefen redovisar Tekniska kontorets
uppföljning av verksamhetsmålen 2008, daterad 090121.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna uppföljningen av verksamhetsmålen 2008
för Tekniska kontoret, daterad 090121.
__________

Tn 090212 § 5

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Kop HW, avd ch

8
9

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 6
Tn au § 6

Sid

2009-02-12
2009-01-29

9
10

2007 656 289

Redovisning planerat underhåll 2008
Tn au 090129 § 6

Avdelningschefen för fastighetsavdelningen redovisar
planerat underhåll 2008.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna redovisning av planerat underhåll 2008.
__________

Tn 090212 § 6

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
För kännedom Kommunstyrelsen
Kop HW, MS

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 7
Tn au § 7

Sid

2009-02-12
2009-01-29

2009 057 289

Planerat underhåll 2009
Tn au 090129 § 7

Avdelningschefen för fastighetsavdelningen redovisar
planerat underhåll för 2009.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna planerat underhåll för 2009.
__________

Tn 090212 § 7

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
För kännedom Kommunstyrelsen
Kop HW, MS

10
11

Datum

Tekniska
Tekniska
Tekniska
Tekniska

nämnden
nämnden arbetsutskottet
nämnden
nämnden arbetsutskottet
Tn
Tn
Tn
Tn

§8
au § 9
§ 68
au § 75

Sid

2009-02-12
2009-01-29
2008-11-27
2008-11-13

11
13
9
10

2008 504 316

Taxa - parkeringsavgifter
Tn au 081113 § 75

Förslag gällande förbättring av parkeringsförhållandena i
centrala Hässleholm.
Parkeringssituationen i centrala Hässleholm diskuteras ofta
och livligt. Nedan redovisas olika typer av parkeringar med
specifika problemställningar.
Centrumparkering
När det gäller centrumhandelsparkeringar är problemet att
det inte är tillräcklig cirkulation av bilarna som använder
dessa platser vilket missgynnar folklivet i centrum och därmed centrumhandeln. En av anledningen till nuvarande
situation är med stor säkerhet att den låga p-taxan
(5 kr/tim) gör dessa centrumnära p-platser attraktiva som
boendeparkering (delvis) och arbetsplatsparkering. En
höjning av p-avgiften från 5 kr/tim till 7 kr/tim för dessa
p-platser kommer med stor sannolikhet innebära att
boende- och arbetsplatsparkeringen minskar, vilket medför
flera lediga p-platser för centrumbesökare. Då ett ”normalt”
centrumbesök antas vara mellan 1-3 timmar kommer
p-platserna att få en högre tillgänglighet.
Boendeparkering
Boendeparkering bör så långt det går lösas inom respektive
fastighet. När så inte är möjligt hänvisas till gatuparkering
utanför centrumkärnan.
Nuvarande kommunala P-avgifter
Taxan för avgiftsbelagda p-platser är f.n. antingen 2 eller
5 kr/tim. De p-platser som har 2 kr/tim i avgift är Esplanadgatan, Frejgatan, kv. Minnet, Vänhem, p-garage
Kulturhuset, Magasinsgatan och kv Verkstaden. För övriga
avgiftsbelagda p-platser är avgiften 5 kr/tim.

Datum

Tekniska nämnden
Tn au 081113 § 75

Sid

2009-02-12

12

Benny Petersson anser att ärendet skall återremitteras för
utredning av hur trafikreglering kan ske på bästa sätt och om
det finns behov av att anställa ytterligare en parkeringsvärd.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att föreslå Kommunfullmäktige besluta
att avgiften för p-platser med avgiften 2 kr/tim höjs till
4 kr/tim, samt
att avgiften för p-platser med avgiften 5 kr/tim höjs till
7 kr/tim.
__________
Reservation
Benny Petersson (s) reserverar sig skriftligt mot beslutet:
”Jag reserverar mig mot beslutet gällande taxa för parkeringsavgifter. Jag menar att de föreslagna åtgärderna inte
löser problemen. Förslag till åtgärder kan vara utökad bevakning av parkeringsvakt för ett rörligare centrum, bättre
möjligheter till cykelparkeringar med mera. Problemen med
parkeringsgaraget i kulturhuset bör man lösa tillsammans
med Krister Norén, och företrädare för Stadshotellet, då
dessa påverkar parkeringssituationen genom att äga och
hyra ut platser i garagen.
Jag tycket att frågan måste utredas mer och fler förslag
beaktas.”
__________

Tn 081127 § 68

En eventuell höjning av taxan för parkeringsavgifter, för att
komma tillrätta med parkeringssituationen i centrala
Hässleholm, diskuteras. Utöver höjda felparkeringsavgifter
föreslås utökad övervakning vilket skulle innebära utökning
av antal parkeringsvärdar.

Datum

Tekniska nämnden
Tn 081127 § 68

Sid

2009-02-12

13

Efterlystes redovisning av:
• konsekvenser av en höjning av parkeringsavgifterna
• fördelningen av kostnader samt intäkter avseende
parkeringsavgifterna
• konsekvenser av ett eventuellt införande av p-skiva.
Tekniska nämnden beslutar
att återremittera ärendet till Teknisk nämndens arbetsutskott.
__________

Tn au 090129 § 9

Förvaltningschefen redovisar förslag till ny taxa samt
kostnader och intäkter gällande parkeringsavgifter och
konsekvenser av en höjning av parkeringsavgifterna.
År
•
•
•

2008 uppgick
Kostnaderna för parkeringshanteringen till 6,1 mkr.
Intäkterna för parkeringshanteringen till 4,1 mkr.
2,0 mkr av årets budgetmedel anslogs till parkeringsverksamheten.

Kostnader:
• 2,6 mkr - Underhåll och skötsel av parkeringsplatser
och p-automater.
• 0,5 mkr - Bil, omkostnader, p-värdens lön.
• 3,0 mkr - Hyra gällande parkeringsgaraget inom kv.
Färgaren och Köpmannen under Kulturhuset
Intäkter:
• 3,05 mkr - P-automater: inkluderar Stadshotellets
hyra för 13 p-platser (140 tkr) och dagskort
för konferensgäster (ca 60 tkr) i parkeringsgaraget inom kv. Färgaren och Köpmannen
under Kulturhuset. I Hässleholm finns 24 pautomater, varav 19 accepterar kortbetalning.
• 1,05 mkr - Felparkeringsavgifter

Datum

Tekniska nämnden

2009-02-12

Sid

14

Gällande taxa för uttag av p-avgifter inom allmänt upplåten
parkeringsplats (beslutade av Kommunfull-mäktige 040830
§116 att gälla från och med 041001):

Tn au 090129 § 9

•
•

5 kr/timme inom zon 1 med undantag för
parkeringsgaraget i kv. Färgaren och Köpmannen där
taxan är 2 kr/timme
2 kr/timme inom zon 2, 2 kr/timme gäller även för
parkerings- garaget i kv. Färgaren och Köpmannen inom
zon 1

Ska parkeringsverksamheten vara självfinansierad fordras en
höjning av intäkterna med 2,0 mkr. Ett förslag att uppnå
detta är att justera nivåerna på parkeringsavgifterna enligt
följande:
• p-avgiften inom Zon 1 ändras från 5 kr/tim till 7 kr/tim
• p-avgiften inom Zon 2 ändras från 2 kr/tim till 4 kr/tim.
Tekniska kontoret bedömer att en höjning av p-avgifterna
enligt ovan inte innebär några märkbara negativa effekter för
centrumparkeringen. En positiv effekt av en höjning av pavgiften kan vara att arbetsplats- och boendeparkering
minskar på de centralt belägna p-platserna.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att föreslå Kommunfullmäktige besluta
att p-avgiften inom zon 1 ändras från 5 kr/tim till
7 kr/tim, och
att p-avgiften inom zon 2 ändras från 2 kr/tim till
4 kr/tim, samt
att parkeringsgaraget i kv Färgaren och Köpmannen ingår
i zon 1.
__________

Datum

Tekniska nämnden
Tn 090212 § 8

Sid

2009-02-12

Hyresavtalet med Stadshotellet avseende parkeringsplatser i
Kulturhusets garage kommer att ses över.
Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Kop HW, AS, EG, PLI

15

Datum

Tekniska
Tekniska
Tekniska
Tekniska

nämnden
nämnden arbetsutskottet
nämnden
nämnden arbetsutskottet
Tn
Tn
Tn
Tn

§9
au § 10
§ 69
au § 76

Sid

2009-02-12
2009-01-29
2008-11-27
2008-11-13

16
17
12
12

2008 504 316

Taxa - pendlarparkering
Tn au 081113 § 76

Hässleholm är en knutpunkt gällande tågtrafiken vilket
kommunen aktivt arbetar för att marknadsföra. En viktig del i
detta är en väl fungerande pendlarparkering. Den befintliga
avgiftsfria pendlarparkeringen inom kv. Verkstaden fungerar
dåligt på grund av att den i mycket stor utsträckning används som boende- och arbetsplatsparkering. Vid kontakter
med Skånetrafiken lämnades följande råd. Så snart det nya
biljettsystemet medger bör p-platsen förses med bom á la Phus. Det är ingen idé att göra något som bygger på det
gamla biljettsystemet. I avvaktan på Skånetrafikens nya
biljettsystem föreslås att avgift utgörande 4 kr/tim införs på
de avgiftsfria parkeringarna inom kv. Verkstaden. Anledningen till införandet av avgift är få bort den olovliga boendeoch arbetsplatsparkeringen inom avsedd pendlarparkering.
Tekniska kontoret har under 2007 iordningställt avgiftsfri
pendlarparkering (ca 70 p-platser) på Tivolibacken, mellan 4
och 7 minuters gångväg till resecentrum. Det finns även
avgiftsfri pendlarparkering på Kvarnbacken (ca 80 platser),
mellan 5 och 10 minuters gångväg till Resecentrum. Tekniska
kontoret kommer att vid Resecentrum sätta upp parkerings
informationskartor där pendlare hänvisas till parkeringarna
på Kvarnbacken och Tivolibacken.
Benny Petersson anser att ärendet skall återremitteras.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att föreslå Kommunfullmäktige
att avgift utgörande 4 kr/tim tillfälligt införs på
pendlarparkeringen inom kv Verkstaden.
__________

Datum

Tekniska nämnden
Tn au 081113 § 76

Sid

2009-02-12

17

Reservation
Benny Petersson (s) reserverar sig skriftligt mot beslutet:
”Jag reserverar mig mot beslutet att införa taxa på pendlarparkeringen vid resecentrum som enda åtgärd. Argumentet i beslutförslaget är, att få bort de som inte är pendlare. Jag tycker frågan skall utredas mer och fler alternativ till
åtgärder analyseras. Skall Hässleholm framstå som ”pendlarvänligt” bör man inte fördyra/försvåra för dessa grupper som
reser mer eller mindre dagligen. Förslagsvis skulle de resande få någon form av återbäring av kommunen för utlagda
parkeringsavgifter mot uppvisande av biljett. De övriga
”olovliga” parkeringarna bör hänvisas via bättre skyltning till
t.ex. Kvarnbackens avgiftsfria parkering. I handlingarna
nämns parkeringen på Kvarn-backen som alternativ pendlarparkering, men denna ligger enligt min mening för långt ifrån
resecentrum, närmare 15 min än de 5 min, som beskrivs i
handlingarna.”
__________

Tn 081127 § 69

Att avgiftsbelägga pendlarparkeringen inom kv Verkstaden
skulle möjliggöra övervakningen på ett effektivare sätt. En
eventuell avgift föreslås bli 2 kr per timme istället för föreslagna 4 kr. Konsekvenser av att avgiftsbelägga
parkeringsplatsen efterlyses.
Tekniska nämnden beslutar
att återremittera ärendet till Teknisk nämndens arbetsutskott.
__________

Tn au 090129 § 10

Förvaltningschefen redovisar förslag till ny taxa avseende
pendlarparkering inom kv Verkstaden.
•

P-avgift inom nuvarande 4-timmarsparkering tas ut som
tidigare enligt timtaxa för zon 2

Datum

Tekniska nämnden
Tn au 090129 § 10

Sid

2009-02-12

18

Följande gäller inom den f.d. avgiftsfria 24 och 48 timmars
parkeringen:
• P-avgift införs och gäller hela dygnet under veckans
samtliga dagar och biljett kan lösas enligt följande två
alternativ: 10 kr/dygn eller 50 kr/vecka.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att utöka tillåten parkeringstid för nuvarande 24 och 48
timmars parkeringen inom kv Verkstaden till att gälla max
sju dygn, och
att föreslå Kommunfullmäktige besluta
att p-avgiftsbelägga den i dagsläget avgiftsbefriade 24
och 48 timmars parkeringen inom kv Verkstaden, och
att fastställa taxa för parkering inom 24 och 48 timmars
parkeringen inom kv Verkstaden med alternativen 10
kr/dygn eller 50 kr/vecka, samt
att avgiftsbelägga parkeringen under dygnets alla
timmar under veckans samtliga dagar.
__________

Tn 090212 § 9

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Kop HW, AS, EG, PLI

Datum

Tekniska
Tekniska
Tekniska
Tekniska

nämnden
nämnden arbetsutskottet
nämnden
nämnden arbetsutskottet
Tn
Tn
Tn
Tn

§ 10
au § 11
§ 70
au § 77

Sid

2009-02-12
2009-01-29
2008-11-27
2008-11-13

19
20
14
14

2008 504 316

Taxa – felparkeringsavgifter, missbruk av
parkeringsplatser avsedda för rörelsehindrade
Tn au 081113 § 77

Parkeringsplatser avsedda för rörelsehindrade används till
stor del av parkörer som inte har parkeringstillstånd för
rörelsehindrade. Missbruket av parkeringsplatserna medför
stora olägenheter för de rörelsehindrade. Ett försök att
komma till rätta med detta problem är att höja taxan för
otillåten parkering inom p-platser avsedda för rörelsehindrade från 600 kr till 800 kr.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att föreslå Kommunfullmäktige besluta
att höja taxan för otillåten parkering inom p-platser
avsedda för rörelsehindrade till 800 kr.
__________

Tn 081127 § 70

En höjning av felparkeringsavgiften vid missbruk av parkeringsplatser avsedda för rörelsehindrade diskuteras. En
eventuell höjning av taxan föreslås bli 1 000 kr istället för
föreslagna 800 kr. Motivering till höjd avgift efterlyses.
Tekniska nämnden beslutar
att återremittera ärendet till Teknisk nämndens arbetsutskott.
__________

Tn au 090129 § 11

Förvaltningschefen redovisar förslag till ny taxa avseende
felparkeringsavgifter.

Datum

Tekniska nämnden

Tn au 090129 § 11

Sid

2009-02-12

20

Maxbeloppet som får tas ut i felparkeringsavgift är
1 000 kr.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att föreslå Kommunfullmäktige besluta
att taxan för otillåten parkering inom p-platser avsedda
för rörelsehindrade revideras från 600 kr till 1000 kr.
__________

Tn 090212 § 10

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Kop HW, AS, EG, PLI

Datum

Tekniska
Tekniska
Tekniska
Tekniska

nämnden
nämnden arbetsutskottet
nämnden
nämnden arbetsutskottet
Tn
Tn
Tn
Tn

§ 11
au § 12
§ 71
au § 78

Sid

2009-02-12
2009-01-29
2008-11-27
2008-11-13

21
22
15
15

2008 504 316

Taxa – uteservering, upplåtelse av offentlig platsmark
Tn au 081113 § 78

Det har blivit alltmer populärt med uteserveringar under
sommarmånaderna vilket är positivt för ”folklivet i stan”. Det
är av stor vikt att uteserveringarna anpassas till stadsbilden.
Med anledning härav har kommunen upprättat en skrift med
råd och regler rubricerad: ”Uteserveringar/ Reklamskyltar
allmän plats.”
Uteservering inom allmän platsmark upplåts från och med
1 april till och med 30 september. Taxan är 30 kr/m² och
månad (+ index) i centrala Hässleholm och 15 kr/m² och
månad (+ index) utanför centrala Hässleholm och i övriga
orter.
För att anpassa taxan för uteservering till fördelarna att
bedriva uteserveringsverksamhet föreslås att taxan höjs till
40 kr/m² och månad (+ index) i centrala Hässleholm och 20
kr/m² och månad (+ index) utanför centrala Hässleholm och
i övriga orter.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att föreslå Kommunfullmäktige besluta
att fastställa taxan för uteserveringar till 40 kr/m² och
månad (+ index) i centrala Hässleholm och 20 kr/m² och
månad (+ index) utanför centrala Hässleholm och i
övriga orter.
__________

Datum

Tekniska nämnden
Tn 081127 § 71

Sid

2009-02-12
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Formuleringen, som finns i underlaget för arbetsutskottets
beslut 081113, ”För att anpassa taxan för uteservering till
fördelarna att bedriva uteserveringsverksamhet föreslås att
taxan höjs till ………..” diskuteras. Taxan är avsedd att täcka
kostnader som uppstår i samband med upplåtelsen. En
eventuell taxehöjning får inte ses som ett sätt att finansiera
Tekniska kontorets verksamhet. En redovisning av kostnader för administration, skötsel och tillsyn efterlyses.
Tekniska nämnden beslutar
att återremittera ärendet till Teknisk nämndens arbetsutskott.
__________

Tn au 090129 § 12

Avdelningschefen för gata/mark redovisar förslag till ny
taxa avseende upplåtelse av offentlig platsmark.
Tekniska kontoret vill framhålla vikten av att uteserveringarna dels anpassas till stadsbilden och dels följer
gällande regler.
Markområde till uteserveringar inom allmän platsmark upplåts av Tekniska kontoret.
Följande gäller:
• Markområde till uteservering inom allmän platsmark upplåts fr.o.m. 1 april t.o.m. 30 september
• Grundtaxan 30 kr/m² och mån i centrala Hässleholm (zon
1) räknas upp med index från okt 2000, vilket motsvarar
35 kr/m² och månad under 2008
• Grundtaxan 15 kr/m² och mån på övriga platser (zon 2)
räknas upp med index från okt 2000, vilket motsvarar
17.50 kr/m² och månad under 2008.
Tekniska kontoret anser att det är viktigt ur kommunal trovärdighetssynpunkt att ”marknadsmässig” avgift tas ut vid
kommunala markupplåtelser. Detta gäller även för uteserveringar och torghandel.

Datum

Tekniska nämnden
Tn au 090129 § 12

Sid

2009-02-12
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Tekniska kontoret föreslår att:
taxan för markupplåtelser för uteserveringar revideras enligt
följande:
• Grundtaxa för centrala Hässleholm (zon 1) 40 kr/m²
• Grundtaxa för övriga platser (zon 2) 20 kr/m²
Tidsintervallen för upplåtelse av uteservering inom allmän
platsmark föreslås ändras till att gälla mellan 1 april och
31 oktober.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att föreslå Kommunfullmäktige besluta
att grundtaxan för markupplåtelser för uteserveringar
revideras enligt följande:
• Grundtaxa för centrala Hässleholm (zon 1) 40kr/kvm
• Grundtaxa för övriga platser (zon 2) 20 kr/kvm
att upplåtelse av uteservering inom allmän platsmark
gäller mellan 1 april och 31 oktober.
___________

Tn 090212 § 11

Efter diskussion framkom att en höjning av grundtaxan för
markupplåtelse inte ligger rätt i tiden på grund av rådande
konjunkturläge.
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå Kommunfullmäktige besluta
att upplåtelse av uteservering inom allmän platsmark
gäller mellan 1 april och 31 oktober.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Kop HW, AS, TJ, PLI

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn § 12
Tn au § 13

Sid

2009-02-12
2009-01-29
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25

2009 058 511

Parkeringsskiva och utökning av antal parkeringsvärdar
Tn au 090129 § 13

Vid Tekniska nämndens sammanträde den 27 november
2008, § 68, föreslogs utökning av antal parkeringsvärdar
samt redovisning av konsekvenser av ett eventuellt införande av p-skiva.
I Hässleholms kommun finns en heltidsanställd p-värd. Pvärdens lön finansieras av intäkterna från p-automater och
från felparkeringsavgifter. P-värden utför ett mycket bra
arbete och bedömer inte att det finns behov av ytterligare
en p-värd. Anställande av ytterligare en p-värd medför en
årlig kostnad utgörande ca 0,5 mkr. Det är inte troligt att
den nya tjänsten kan finansieras genom ökade intäkter från
parkerings- och felparkeringsavgifter.
Vid kontakt med Trelleborgs kommun framkom det att
p-skivorna inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. En av
anledningarna till detta är att det fuskas mycket samt att
systemet är personalkrävande om gällande regler skall
kunna upprätthållas.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att avsluta ärendet utan vidare åtgärder.
__________

Tn 090212 § 12

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop HW, AS

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn § 13
Tn au § 14

Sid

2009-02-12
2009-01-29
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26

2008 293 302

”GC-väg” Gåsadammen-Gässlingen
Tn au 090129 § 14

Önskemål har vid ett antal tillfällen framförts till Tekniska
kontoret om att göra GC-vägen mellan Skansenhemmet och
Hårsjövägens anslutning till väg 117 i Vittsjö tillgänglig hela
året. GC-vägen går förbi ”Gässlingen” och ”Gåsadammen”
och är väl frekventerad bland annat av gäster från Skansenhemmet.
Problem som uppstår under delar av året är att gångvägen
översvämmas samt att belysning saknas på del av sträckan.
För att komma tillrätta med problemen krävs att en utredning genomförs för att få klarhet i hur utjämningen av
vattennivån i dammarna ”Gässlingen” och ”Gåsadammen”
fungerar och hur en ev. förändring av nuvarande förhållande
påverkar banvallen. I utredningen bör även ingå beskrivning
av åtgärder/resurser samt total kostnad för att göra GCvägen tillgänglig året runt.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att ge Tekniska kontoret i uppdrag att utreda och kostnadsberäkna så att GC-väg mellan Skansenhemmet och
Hårsjövägens anslutning till väg 117 görs tillgänglig året
runt, och
att föreslå Kommunstyrelsen besluta
att anslå 150 tkr för utrednings- och kostnadsberäkning
så att GC-väg mellan Skansenhemmet och Hårsjövägens
anslutning till väg 117 görs tillgänglig året runt.
__________

Datum

Tekniska nämnden
Tn 090212 § 13

2009-02-12

Sid
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Tekniska nämnden beslutar
att under förutsättning att Kommunstyrelsen beviljar anslag
för projektet, ge Tekniska kontoret i uppdrag att utreda och
kostnadsberäkna så att GC-väg mellan Skansenhemmet och
Hårsjövägens anslutning till väg 117 görs tillgänglig året
runt, och
att föreslå Kommunstyrelsen besluta
att anslå 150 tkr för utrednings- och kostnadsberäkning
så att GC-väg mellan Skansenhemmet och Hårsjövägens
anslutning till väg 117 görs tillgänglig året runt.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Kop HW, AS, PN

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn § 14
Tn au § 15

Sid

2009-02-12
2009-01-29
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2009 059 511

Namngivning av kommunala cirkulationsplatser
Tn au 090129 § 15

Det anges i trafikförordningen ”Att en viss plats ska vara
cirkulationsplats” (1988:1276, Lokala föreskrifter, tionde
kapitlet, andra stycket, punkt fyra.) För att möjliggöra rätt
formulering av den lokala trafikföreskriften behöver cirkulationsplatsen namnges, det är inte tillräckligt att gatorna till
cirkulationsplatsen namnges. Med hänvisning till ovanstående och för att underlätta för ”nya” trafikanter att orientera
sig föreslår Tekniska kontoret att cirkulationsplatserna inom
det kommunala vägnätet namnges och skyltas med namnet.
Inom kommunens väghållningsområde finns följande
cirkulationsplatser:
• Helsingborgsvägen/Kristianstadsvägen/Vankivavägen/
Hovdalavägen
• Vankivavägen/Norra Kringelvägen/Åhusvägen
• Brovägen/Nilla Philblads väg/Hovdalavägen
• Sjövägen/Södra Kringelvägen/Hovdalavägen
• Viaduktgatan/Götagatan
• Stobyvägen/Norra Kringelvägen
• Röingegatan/Norra Kringelvägen
• Östergatan/Kristianstadsvägen
• PLANERAD
Hassellundsvägen/Hovdalavägen/Garnisonsvägen
Ett sätt att få en ”folklig” förankring av cirkulationsplatsnamnen är att utlysa namnförslagstävling. Nämnas kan att
bl.a. Växjö- och Håbo kommuner namngivit cirkulationsplatserna inom det kommunala vägnätet.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att ge Tekniska kontoret i uppdrag att utlysa en allmän
tävling gällande namnförslag till cirkulationsplatserna
inom kommunens väghållningsområde.
__________

Datum

Tekniska nämnden
Tn 090212 § 14

Sid

2009-02-12

Inkomna namnförslag kommer att presenteras för Tekniska
nämnden.
Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop HW, AS, PN, PLI
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Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn § 15
Tn au § 16

Sid

2009-02-12
2009-01-29
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2009 035 002

Delegationsbeslut
Tn au 090129 § 16

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
- Arbetsutskottets protokoll 2008-11-13
- Delegationsbeslut §§ 104 - 120.
2007 554 214

Synpunkter ”Detaljplan för Hästveda 55:1 ….. samt
Hästveda 14:91…..”
2008 564 214

Samrådssynpunkter ”Detaljplan för Skyrup 2:4 med flera”
__________
Tn 090212 § 15

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Sid

2009-02-12
2009-01-29

Tn § 16
Tn au § 17
Anmälningsärende
Tn au 090129 § 17

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
Kommunfullmäktige
§ 165 Val av ersättare i Tekniska nämnden

2009 022 102

Miljönämnden
§ 130 Uppföljning av verksamhetsplan 2008:3 – mall för
infrastruktur för biogas

2008 138 421

”Gruppen för offentlig konst”
Minnesanteckningar 2008-11-03

2008 019 866

”Gruppen för offentlig konst”
Minnesanteckningar 2008-12-01

2008 019 866

__________
Tn 090212 § 16

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

30
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Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn § 17
Tn au § 18
Tn au § 8

2009-02-12
2009-02-12
2009-01-29

Sid

31
2
12

2008 368 336

Bidragsansökan strand- och vattenvård, Bäckabro
Tn au 090129 § 8

Bidragsansökan har inkommit från Vittsjö Nya Fiskevårdsområde, Lions och Turistföreningen gällande strand- och
vattenvård.
Ansökan gäller bidrag, 100 tkr, för upprustning av bryggan
vid Bäckabro i Vittsjö (total kostnad 160 tkr). Piren anses
utgöra en skaderisk, speciellt för lekande barn.
Vittsjö Nya Fiskevårdsområde bidrar med 35 tkr och Turistföreningen med 25 tkr.
Sektionschefens, parkavdelningen, yttrande i ärendet:
”Särskilt att beakta är dock att uppförande och drift av anläggningar på kommunal allmän platsmark måste föregås av
klargörande av alla tillstånd (bygglov, vattenverksamhet,
strandskydd, etc) som krävs och att avtal skrivs som tydliggör ansvaret som föreningarna tar på sig för anläggningen,
både i uppförandeskedet och i framtiden (driftansvar). Eftersom tre föreningar står som sökande bör även ansvaret
sinsemellan föreningarna tydliggöras. Dessa frågor bör
handläggas av Stadsbyggnadskontoret och Kommunledningskontorets exploateringsavdelning. ”
Vid sammanträdet framkom att EU-bidrag för liknande
projekt finns att söka, vilket bör undersökas.
Arbetsutskottet beslutar
att återremittera ärendet till Tekniska nämndens arbetsutskott, extra sammanträde den 12 februari 2009.
________

Datum

Tekniska nämnden
Tn au 090212 § 18

Sid

2009-02-12

32

Enligt beslut från Länsstyrelsen måste åtgärder, som ansökan avser, vara utförda före sommaren. Besked om EUbidrag beräknas inte var föreningarna tillhanda så att
projektet kan slutföras inom denna period.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att från 2009 års budget för strand- och vattenvård bevilja
Vittsjö Nya Fiskevårdsområde, Lions och Turistföreningen
bidrag, max 100 tkr, för upprustning av bryggan vid Bäckabro i Vittsjö. Att betalas ut före årets slut efter kostnadsredovisning och efter det att föreningarna själva bekostat
projektet med 60 tkr.
__________

Tn 090212 § 17

Tekniska nämnden beslutar
att ta upp ärendet utanför dagordningen, och
att från 2009 års budget för strand- och vattenvård bevilja
Vittsjö Nya Fiskevårdsområde, Lions och Turistföreningen
bidrag, max 100 tkr, för upprustning av bryggan vid Bäckabro i Vittsjö. Att betalas ut före årets slut efter kostnadsredovisning och efter det att föreningarna själva bekostat
projektet med 60 tkr.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Sökanden
Kop HW, AS, GS

