Datum

Tekniska nämnden
Plats och tid

2006-05-17

Sid

1

Tekniska kontoret kl 08.00-11.50

K-G Sjöholm, c, ordf.
Benny Petersson, s, 1:e vice ordf
Pär Palmgren, m, 2:e v ordf
Agneta Söderberg, s
Per-Ingvar Önnevik, s
Camilla Lindoff, s
Stefan Larsson, c
Ulf Erlandsson, c,
Nils-Bertil Finn, m
Bengt Hellbring, fp, tj.gj som ers för Christer Caesar
Hans Tosteberg, fp
Erik Rittbo, fv
Ersättare
Leif Möllerström, Bertil Kjellqvist, Per Lindberg,
Hans Wendel, Ulf Erlandsson, Gösta Hedin och
Eskil Johannesson
Övriga deltagande Teknisk chef Alf Rasmussen
Avd cheferna Ingvar Wimhed och Eva Klang
Sektionschef Anders Servin, § 30
Sektionschef Gunnar Swärdh § 30
Förvaltningskamrer Charlotta Sandahl Edemyr, §§ 30-32
Sekreterare Anna-Stina Thunström
Informationssekreterare Carina Forsback
Projektledare Lennart Rundberg, §§ 47-49
Driftingenjör Göran Persson, § 51
Driftingenjör Kenneth Olsson, § 51
Beslutande

Utses att justera

Stefan Larsson

Justeringens tid
och plats

2006-05-24
Tekniska kontoret

Sekreterare

...........................................
Anna-Stina Thunström

Ordförande

………………………………………………..
K-G Sjöholm

Justerare

………………………………………………
Stefan Larsson

Paragrafer 30-51

Datum

Tekniska nämnden

2006-05-17

Organ/sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2006-05-17

Anslagsdatum

2006-05-29

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

Sid

2

Anslagets nedtagande 2006-06-20

Tekniska kontoret
…………………………………………….
Anna-Stina Thunström

Datum

Tekniska nämnden
Tn § 30

2006-05-17

Sid

3

2006 077 009

Tekniske chefens information
Tn 060517 § 30

Nytillträdd personal
Anders Servin, sektionschef gata, presenteras och hälsas
välkommen till Tekniska kontoret.
Torghandeln – koncept till informationsbroschyr
2005 631 149

Alf Rasmussen informerar om att i samband med att
arbetsuppgifter avseende torghandeln har övergått till
annan personal har tekniska kontoret styrt upp rutinerna
för torghandeln och en informationsbroschyr enligt redovisat koncept kommer att tas fram. Hanteringen med
kontanter i samband med upplåtelse av tillfälliga torgoch marknadsplatser ska i fortsättningen i stort sett
slopas.
Digitalisering av TV-sändningar
Ingvar Wimhed redovisar Ks au:s uppdrag till berörda
nämnder, enligt beslut § 329 2005 11-23, att före
2006-04-30 anmäla till tekniska nämnden vilka TV-kanaler som skall ingå i basutbudet. Svar har kommit från
Omsorgsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden,
Fritidsförvalningen och Byggnadsnämnden. Tekniska
kontoret kommer att begära kompletteringar och undersöka hur kostnaderna ska fördelas.
Ingvar Wimhed informerar om att efterfrågan på utökat
TV-utbud är stort särskilt från Kaptensgården. Tekniska
nämnden föreslår att Tekniska kontoret börjar ombyggnad av TV-utbudet på Kaptensgården.

Revisionsrapport
Alf Rasmussen redovisar att enligt revisionsrapport daterad 2006-05-11 avseende torghandelsavgifter har det
framkommit brister i uppbörd av avgifter. Ärendet är enligt beslut i Tn Au § 78 anmält till Polismyndigheten för
vidare utredning.
Erik Rittbo förhör sig om rutinerna för redovisning av par-

Datum

Tekniska nämnden

Tn 060517 § 30

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, IW, PN

2006-05-17

Sid

4

keringsavgifter. Per Nilsson får i uppdrag att redovisa
rutinerna för tömning parkeringsautomater och mätare.
__________

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 31
Tn au § 61

2006-05-17
2006-05-11

Sid

5
7

2006 352 331

Nyköbingsparken – ombyggnad
Tn au 060511 § 61

Lennart Rundberg redovisar förslag till ombyggnad och
utformning av Nyköbingsparken. Eftersom tidplanen är
snäv önskar tekniska kontoret arbetsutskottets syn på
förslaget.
Vid tekniska kontorets besök i parken den 10 maj informerades boende från området om utformningen. Under
samtalen med de närvarande uppfattade tekniska kontoret att inställningen till förslaget förändrades och blev
positiv.
Efter avslutad genomgång beslutar arbetsutskottet
att godkänna att arbetet påbörjas och utförs i enlighet
med redovisat förslag, samt
att ärendet redovisas vid tekniska nämndens sammanträde den 17 maj.
__________

Tn 060517 § 31

Gunnar Swärd redovisar att vid informationsmöte den 15
maj avseende förslag till omgestaltning av Nyköbingsparken framkom synpunkter från de boende på att de
befintliga björkarna ska fällas.
Efter avslutad genomgång beslutar tekniska nämnden
att uppdra åt tekniska kontoret
att presentera omarbetat förslag till utformning av
Nyköbingsparken vid arbetsutskottets sammanträde
den 1 juni
att kalla allmänheten till nytt informationsmöte

Datum

Tekniska nämnden

Tn 060517 § 31

6

att besöka parken vid tekniska nämndens rundtur den 15
juni.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, HW och GS

2006-05-17

Sid

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 32
Tn au § 65

2006-05-17
2006-05-11

Sid

7
12

2006 307 042

Tertialrapport 2006-04-30
Tn au 060511 § 65

Charlotta Sandahl Edemyr redovisar tertialrapport per den
30 april 2006. Rapporten är redovisad till Ekonomikontoret.
Driftprognosen visar ett underskott på 750 tkr till följd av
återställning och återplantering efter stormen Gudrun.
Dessutom behövs 300 tkr till rensning av dammarna i
Hembygdsparken och 200 tkr till extra klottersanering.
Då kompletteringsbudgeten ännu inte är antagen, kommer prognosen att justeras negativt i enlighet med de i
kompletteringsbudgeten upptagna driftåtgärderna.
Investeringsprognosen påverkas negativt av kostnadsökningar i projekten Qpoolen energisparåtgärder och GCväg Hästveda-Lursjön. Dessutom finns en osäkerhet kring
huruvida 2005 års ej avslutade energi- och säkerhetsprojekt kommer att hålla budget. Avstämning pågår.
Utkast till missiv redovisas och genomgås. Missivet
kommer att kompletteras med åtgärdsförslag.
Efter genomgång av handlingarna beslutar arbetsutskottet
att uppdra åt tekniske chefen att komplettera handlingarna, samt
att hänskjuta beslut till tekniska nämndens sammanträde
den 17 maj.
__________

Tn 060517 § 32

Charlotta Sandahl Edemyr redovisar tertialrapport
2006-04-30.

Datum

Tekniska nämnden

Tn 060517 § 32

2006-05-17

Sid

8

Driftprognosen visar ett underskott på 1,25 mkr till följd
av
• Åtgärder till följd av stormen Gudrun,
750 tkr
• Rensning av dammarna i Hembygdsparken, 300 tkr
• Klottersanering,
200 tkr
Tekniska nämnden förutsätter att förslaget till kompletteringsbudget antas, vilket innebär att medel totalt
1,747 mkr tillförs enligt följande kalkyl
• Energideklarationer (EU-krav)
300 tkr
• Driftkostnader Filfabriken
262 tkr
• Nytt städmaterial till lokalvårdsavdelningen 100 tkr
• Dagvattenledning, ersättning till Hässleholms Vatten AB
1 200 tkr
• Dikesrensning, ersättning till Hässleholms Vatten AB
200 tkr
• Förvaltningsekonomtjänst
413 tkr
• Utökat fastighetsunderhåll (totalt 25 mkr)
500 tkr
• Utökat gatuunderhåll
500 tkr
• GC-väg Hästveda-Lursjön
1 500 tkr
• Avgår; minskade försäkringspremier
– 1 228 tkr
• Avgår; vinst energisparåtgärder
– 2 000 tkr
Investeringsprognosen hålls med undantag av engergisparåtgärder i Qpoolen (redovisas separat i § 36) och GCvägen Hästveda-Lursjön (redovisas separat i § 38).
Dessutom redovisar tekniske chefen att pågående energioch säkerhetsprojekt från 2005, som inte är avslutade,
tills vidare har stoppats på grund av viss osäkerhet kring
ekonomistyrningen av projekten. En sammanställning
kommer att presenteras vid arbetsutskottets sammanträde den 1 juni.
I övrigt följs investeringsplanen och investeringsbudgeten.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisad rapport

Datum

Tekniska nämnden

Tn 060517 § 32

2006-05-17

Sid

9

att uppdra åt tekniska kontoret att utföra åtgärder till
följd stormen Gudrun, rensning av dammarna i Hembygdsparken samt klottersanering till en driftkostnad av
1,25 mkr, samt
att föreslå kommunstyrelsen besluta
att medge att tekniska nämnden överskrider årets
driftbudget med 1,25 mkr till följd av ovan redovisade
åtgärder, eller
att erforderliga medel 1,25 mkr tillförs tekniska
nämndens driftbudget.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret
Kop AR, avd ch och CSE

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 33
Tn au § 66

2006-05-17
2006-05-11

Sid

10
13

2006 356 301

Uppföljning av givna uppdrag från Kommunstyrelsen och Kommunstyrelsens AU
Tn au 060511 § 66

Alf Rasmussen anmäler att redovisning av givna uppdrag
till tekniska nämnden från Kommunstyrelsen och Kommunstyrelsens arbetsutskott avseende andra halvåret
2005 redovisas vid nämndens sammanträde den 17 maj.
__________

Tn 060517 § 33

Uppföljningsrapport, daterad 2005-05-12, av givna uppdrag från kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott under andra halvåret 2005 redovisas.
Under genomgången framför ordföranden;
- att tekniska kontoret ska kontakta Vinslövs IF för att
kontrollera om föreningen fortfarande har intresse av att
ta över driften av fastigheten Vinslöv 129:2 och i så fall
teckna hyresavtal
- att påskynda handläggningen avseende Hässleholmsbyggens övertagande av kvarvarande särskilda boenden.
Tekniska nämnden beslutar
att med godkännande översända rapporten till Kommunstyrelsen.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Kop AR och IW

Tekniska
Tekniska
Tekniska
Tekniska

nämnden
nämndens arbetsutskott
nämnden
nämnden arbetsutskottet
Tn
Tn
Tn
Tn

§ 34
au § 67
§ 25
au § 41

Datum

Sid

2006-05-17
2006-05-11
2006-04-06
2006-03-23

11
14
19
22

2005 175 002
2005 175 002

Beslutattestantförteckning 2006
Tn au 06323 § 41

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att upprättade förteckning, daterad 2006-02-20, över
beslutsattestanter för tekniska kontoret godkännes.
__________

Tn 060406 § 25

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Tn au 060511 § 67

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att upprättade förteckning, daterad 2006-04-20, över
beslutsattestanter för tekniska kontoret godkännes.
__________

Tn 060517 § 34

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Ekonomikontoret
Kop AR, PN, AS och
Adm gruppen

Tekniska nämnden
Tekniska kontoret arbetsutskottet
Tn § 35
Tn au § 69

Datum

Sid

2006-05-17
2006-05-11

12
16

2006 344 311

Gångtunnel under järnvägen (Tingshusgatan och
Drottninggatan
Tn au 060511 § 69

Tekniska kontoret redovisar i skrivelse daterad
2006-05-10 akut behov av åtgärder i gångtunneln under
järnvägen mellan Tingshusgatan och Drottninggatan.
Tekniska kontoret föreslår följande upprustning av den
befintliga gångtunneln:
• 6 st kameror och 4 st monitorer, kostnad ca 150 tkr
Osäkerhetskänslan i att passera genom tunneln utan att
kunna se om det gömmer sig en person där gör att
många idag inte utnyttjar passagen. Genom att montera
kameror och monitorer vid respektive nedgång kommer
passerande att via monitorer kunna se hela sträckan
genom tunneln vilket inte kan ske idag eftersom tunneln
böjer av på två ställen.
• Nya vandaliseringssäkra belysningsarmaturer, kostnad
ca 90 tkr
De befintliga belysningsarmaturerna är ofta sönderslagna.
Även med hela armaturer upplevs tunneln i dag som
mörk.
• Installationskostnader för kameror, monitorer och
belysningsarmaturer, kostnad ca 110 tkr
• Målning av väggarna med ljus specialfärg som har
egenskapen att klotter blir lätt att ta bort, kostnad ca 150
tkr
Klotter på väggarna är idag ett problem i tunneln. Klottret

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au 050511 § 69

2006-05-17
2006-05-11

Sid

13
17

upplevs som mörk och osäker.
•

Oförutsett samt projekteringskostnader, ca 100 tkr

Tekniska kontoret kommer under det första året att
erbjuda sig att inom befintlig driftram utföra en daglig
tillsyn med snabb borttagning av klotter samt ombesörja
omedelbar reparation av skadegörelse. Syftet är att
tydliggöra att klotter och skadegörelse i tunneln inte
accepteras. Beräknad tidsåtgång för tekniska kontorets
vaktmästarpersonal är tre timmar per vecka.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att föreslå kommunstyrelsen godkänna ett anslag på
600 000 kronor för att rusta upp tunneln enligt förslaget.
__________
Tn 060517 § 35

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
_________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Kop AR och IW

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn § 36
Tn au § 70

2006-05-17
2006-05-11

Sid

14
18

2006 327 225

Energiprojekt Qpoolen
Tn au 060511 § 70

Tekniska kontoret redovisar i skrivelse daterad
2006-04-27 att projektering pågår avseende Qpoolens
energiprojekt. Kostnadskalkyler från projektörerna visar
att kostnaderna för projektet blir högre än beräknat,
6,3 mkr i stället för som beräknat 4,5 mkr. Orsaken till de
högre kostnaderna beror på att det krävs fyra ventilationsaggregat i stället för två enligt kalkylen för att få full
effekt.
Qpoolenprojektet har fortfarande god lönsamhet med
payofftid på fyra år. För att genomföra projektet i sin
helhet föreslår tekniska kontoret att 1 mkr överförs från
Ekonomikontorets medel för energiprojekt samt att energisparprojektet Grönängsskolan som är kostnadsberäknat
till 423 tkr lyfts ur investeringsplanen till förmån för
Qpoolenprojektet som har bättre energibesparingseffekt.
Resterande 377 000 kronor beräknas finansieras genom
ökade energibidrag.
Tekniske chefen beklagar denna brist i kalkylarbetet. Nye
projektchefen kommer att prioritera en större säkerhet i
framtida kalkyler.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att föreslå kommunstyrelsen godkänna överföring av
1 000 000 kronor till energiprojekt Qpoolen, samt
att energisparprojektet Grönängsskolans 423 000 kronor
förs över till Qpoolenprojektet.
__________

Datum

Tekniska nämnden

Tn 060517 § 36

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Kop AR och IW

2006-05-17

Sid

15

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 37
Tn au § 71
Tn au § 28

2006-05-17
2006-05-11
2006-01-26

Sid

16
19
30

2006 74 514

Parkeringsplatser för tågpendlare
Tn au 060126 § 28

Tekniska kontoret informerar om att tågpendlare upplever
att det är för litet antal avgiftsfria parkeringsplatser i ansluning till resecentrum.
Tekniska kontoret har skissat på att anordna en parkeringsplats med 40 platser omedelbart sydväst om korsningen Magasinsgatan – Kaptensgatan.
Arbetsutskottet diskuterar ärendet och föreslår att tekniska kontoret presenterar förslag till parkeringsbestämmelser som ska gälla för pendlare.
Arbetsutskottet beslutar
Att återremittera ärendet till tekniska kontoret.
__________

Tn au 060511 § 71

Tekniska kontoret redovisar i skrivelse daterad
2006-05-02 möjligheten att anlägga en tillfällig parkeringsplats för i första hand tågpendlare inom fastigheten
Donatorn 7.
Förslaget innebär att 40 parkeringsplatser anläggs på
grus till en beräknad kostnad av 200 000 kronor.
Samarbetsgruppen är positiv till förslaget och rekommenderar, enligt § 30 2006-04-10, att planeringen fortsätter
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att föreslå kommunstyrelsen besluta
att uppdra åt Tekniska kontoret att anlägga tillfällig
pendlarparkering i grus inom HIBAB´s fastighet
Donatorn 7, samt

Datum

Tekniska nämnden

Tn au 060511 § 71

2006-05-17

Sid

17

att bevilja 200 000 kronor till utbyggnaden.
__________

Tn 060517 § 37

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Kop AR, PN och PL

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 38
Tn au § 62

2006-05-17
206-05-11

Sid

18
8

2005 452 311

Utbyggnad av GC-väg Hästveda-Lursjön
Tn au 060511 § 62

Lennart Rundberg informerar om att för att nå en överenskommelse om markförvärv för GC-vägsutbyggnad,
kräver berörd markägare att hans utfartsförhållande
förblir oförändrad. Detta medför att den befintliga vägen
måste sänkas med som mest ca 40 cm.
Tekniska kontoret föreslår att tekniska nämnden beslutar
att äska medel för de ökade kostnaderna 300 000 kronor
som tillkommit med anledning av sänkning av vägen.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att föreslå kommunstyrelsen besluta att bevilja tilläggsanslag 300 000 kronor för tillkommande kostnader med
anledning av sänkning av vägen i samband med utbyggnad av GC-väg Hästveda – Lursjön.
__________

Tn 060517 § 38

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Kop AR, HW och LR

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 39
Tn au § 63

2006-05-17
2006-05-11

Sid

19
9

2005 576 214

Hassellunden – sydöstra området
Tn au 060511 § 63

Lennart Rundberg redovisar förslag på utformning av
tillfarten till bostadsområdet Hassellunden, sydöstra området. Förslaget innebär att en mindre del av planerat
grönområde tas i anspråk för GC-väg och tillfart till
bostadsområdet.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att uttala sig positivt över förslaget, samt
att hänskjuta ärendet till byggnadsnämnden för beslut
och revidering av planen om så erfordras.
__________

Tn 060517 § 39

Beslut till
Tekniska kontoret
Byggnadsnämnden
Kop AR, HW och LR

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Datum

Tekniska
Tekniska
Tekniska
Tekniska

nämnden
nämnden arbetsutskottet
nämnden
nämnden arbetsutskottet
Tn
Tn
Tn
Tn

§ 40
au § 64
§ 24
au § 40

2006-05-17
2006-05-11
2006-04-06
2006-03-23

Sid

20
10
18
21

2006 216 022

Trainee fastighetsavdelningen
Tn au 060323 § 40

Tekniska kontoret redovisar i skrivelse daterad
2006-03-14 att i samband med den senaste tidens rekryteringar har det visat sig vara ett begränsat underlag av
kvalificerade sökanden till teknikertjänster, t ex projektledare och fastighetsförvaltare. Det finns yngre kandidater
med rätt utbildning, men som saknar praktisk erfarenhet
inom yrket.
För att undvika problem med att ersätta framtida personalavgångar med kompetent ny personal föreslår tekniska
kontoret att en traineetjänst med fastighetsteknisk inriktning inrättas vid fastighetsavdelningen. Trainee med rätt
fastighetsteknisk utbildning erhåller erforderlig erfarenhet
inom yrket genom att praktisera på fastighetsavdelningen. Mentor kommer att vara chef fastighetsavdelningen.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att godkänna att en traineetjänst upprättas vid fastighetsavdelningen, samt
att föreslå Kommunstyrelsen besluta
att kompensera Tekniska nämnden för lönekostnaden
om 21 000:- per månad samt PO-tillägg för en högskoleutbildad trainee från och med den 1 juli 2006.
__________

Tn 060406 § 24

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Datum

Tekniska nämnden

Tn au 060511 § 64

2006-05-17

Sid

21

Alf Rasmussen understryker behovet av traineetjänsten
till följd av att bägge tekniska kontorets förvaltare överförs till lokalförsörjningsavdelningen vid Kommunledningskontoret. Detta innebär att två relativt oerfarna
förvaltare kommer att ansvara för det stora fastighetsbeståndet. Traineetjänsten kommer att utgöra en välbehövlig
förstärkning.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att påminna kommunstyrelsen om vikten av att beslut
avseende traineetjänsten fattas så snart som möjligt.
__________

Tn 060517 § 40

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, IW

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 41
Tn au § 72
Tn au § 13

2006-05-17
2005-05-11
2006-01-26

Sid

22
21
15

2005 415 432

Begäran gällande omprövning av Vittsjöns
vattendom
Tn au 060126 § 13

Wittsjö hembygdsförening, genom Ebbe Persson, föreslår
i skrivelse att tekniska nämnden gör en framställan till
Miljödomstolen om omprövning av Vittsjöns vattendom.
Anledningen till önskemålet är att föreningen anser att
nuvarande vattendom under sommartid negativt påverkar
badliv, båttrafik och nuvarande kvarnverksamhet.
Tekniska kontoret anger i skrivelse att tekniska kontoret
och Hässleholms Vatten har utrett frågan och anser att
inget nytt har tillkommit som föranleder omprövning av
gällande vattendom.
Efter genomgång och diskussion i ärendet föreslår arbetsutskottet att Kulturnämndens syn på hur nämnden anser
att Gundrastorps kvarn ska användas som kulturminnesmärke bör inhämtas.
Arbetsutskottet beslutar
att remittera ärendet till Kulturnämnden för yttrande
avseende hur Gundrastorps kvarn ska utnyttjas som
kulturminnesmärke.
__________

Tn au 060511 § 72

Kulturnämnden anger i beslut § 31 daterat 2006-03-01
”vikten av att den kulturhistoriskt intressanta miljön kring
Gundrastorps kvarn och Ekholmens såg bevaras så som
den av hävd brukats.”
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att i enlighet med Kulturnämndens yttrande och tekniska

Datum

Tekniska nämnden

2006-05-17

Sid

23

Tn au 060511 § 72

kontorets skrivelse besluta att för närvarande inte ompröva Vittsjöns gällande vattendom.
__________

Tn 060517 § 41

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Wittsjö hembygdsförening
Kop PN

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 42
Tn au § 73
Tn au § 12

2006-05-17
2006-05-11
2006-01-26

Sid

24
22
14

2005 325 317

Belysning av kvarnen, kvarndammen och valvbron i
Laxbro
Tn au 060126 § 12

Kommunstyrelsen har för handläggning till tekniska
nämnden översänt skrivelse från Norra Sandby sockengille.
Norra Sandby sockengille, genom ordföranden Thorsten
Persson, anhåller om att kvarndammen, forsen och den
gamla valvbron i Laxbro belyses.
Tekniska kontoret anger i skrivelse att eftersom väg 119
genom Laxbro tillhör vägverkets väghållningsområde
samt att eftersom aktuell fastighet inte är kommunal
åligger det inte tekniska kontoret att uppfylla önskemålen. Vidare anser tekniska kontoret att ur trafiksäkerhetssynvinkel finns ingen anledning med belysning.
Tekniska kontoret har vidarebefordrat ärendet till Vägverket.
Arbetsutskottet anser att Kulturnämnden bör uttala sig
om hur nämnden ser på kvarndammen, forsen och den
gamla valvbron i Laxbro som kulturminnesmärke.
Arbetsutskottet beslutar
att översända ärendet till Kulturnämnden för yttrande.
__________

Tn au 060511 § 73

Kulturnämnden föreslår i beslut 2006-03-01 § 30 att
ärendet överlämnas till den offentliga utsmyckningsgruppen för åtgärd.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta

Datum

Tekniska nämnden

2006-05-17

Sid

25

Tn au 060511 § 73

att i enlighet med Kulturnämndens förslag överlämna
ärendet till Den offentliga utsmyckningsgruppen för
åtgärd.
__________

Tn 060517 § 42

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Beslut till
Tekniska nämnden
Norra Sandby sockengille
Offentliga utsmyckningsgruppen
Kop PN

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 43
Tn au § 74

2006-05-17
2006-05-11

Sid

26
24

2006 243 431

Bidrag strand och vattenvård Bosarpssjön
Tn au 060511 § 74

Strand- och sjökommittén för Bosarpssjön i Ankhults
vägförening begär i ansökan, daterad 2005 03 25, bidrag
50 000:- för vissa vatten- och fiskevårdande åtgärder
samt för restaurering/anläggning av badplats vid Bosarpssjön.
Tekniska kontoret redovisar i skrivelse daterad
2006-05-02 att kostnaderna för vassrensning och fördämning kan inrymmas i budget 2006 för strand- och vattenvård.
Vad avser bidrag för restaurering/anläggning av badplast
hänskjuts denna del till Fritidsnämnden som har ansvaret
för offentliga badplatser.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att från 2006 års budget bevilja Strand- och sjökommittén för Bosarpssjön i Ankhults vägförening bidrag för
vattenvårdande åtgärder 10 000 kronor till reglering av
fördämning (under förutsättning att giltig vattendom
finns) och 10 000 kronor för vassrensning, att utbetalas
före årets slut mot redovisning av kostnaderna, samt
att vidarebefordra skrivelsen till Fritidsnämnden för behandling av den delen i ansökan som avser restaurering/anläggning av badplats.
__________

Tn 060517 § 43

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Strand- och sjökommittén för Bosarpsjön i Ankhults vägförening
Fritidsnämnden
Kop GS

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 44
Tn au § 75

2006-05-17
2006-05-11

Sid

27
25

2006 329 422

Bidrag strand- och vattenvård Lursjön
Tn au 060511 § 75

Från Luhrsjöns Fiskevårdsområdesförening, ordförande
Bo Klintegård, inkommer 2006-05-03 ansökan om bidrag
gällande en limnologisk undersökning av Lursjön. Anledningen är tecken på att Lursjön drabbats av bilharziaparasiter. Dessa parasiter sprids av sjöfåglar som till
exempel kanadagäss. Eftersom det har framkommit att
personer som badat i Lursjön har drabbats av klåda som
kan ha orsakats av bilharziaparasiter vill föreningen
hälsoundersöka Lursjön.
Tekniska kontoret anger i skrivelse daterad 2006-05-03
att Lursjön är en av kommunens bästa och mest välbesökta badsjöar. En limnologisk undersökning som kartlägger tillståndet är väl motiverad. Tekniska kontoret
föreslår att bidrag 100 000 kronor beviljas från 2006 års
budget för strand- och vattenvård.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att från 2006 års budget för strand- och vattenvård, bevilja bidrag till en limnologisk undersökning av Lursjön för
en kostnad av 100 000 kr, att utbetalas före årets slut
mot redovisning av kostnaderna, samt.
att Miljönämnden och Fritidsnämnden informeras om att
undersökningen kommer att utföras och att resultatet av
denna redovisas.
__________

Tn 060517 § 44

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Luhrsjöns Fiskevårdsområdesförening
Miljönämnden och Fritidsnämnden
Kop GS

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 45
Tn au § 76

2006-05-17
2006-05-11

Sid

28
26

2006 025 002

Delegationsbeslut
Tn au 060511 § 76

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
Arbetsutskottets protokoll 2006-01-09, 2006-01-10,
2006-01-26, 2006-03-23, 2006-03-31 och 2006-04-06.
Delegationsbeslut §§ 26-37
__________

Tn 060517 § 45

Beslut till
Tekniska kontoret

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

2006-05-17
2006-05-11

Sid

29
27

Tn § 46
Tn au § 77
Anmälningsärenden
Tn au 060511 § 77

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
Byggnadsnämndens § 69 2006-03-14
avseende Solbrinken 11 i Bjärnum – beslut om att lägga
skrivelsen från tekniska nämnden till handlingarna
2006 059 233

2005 452 311 Byggnadsnämndens § 73 2006-03-14,
yttrande avseende miljökonsekvensbeskrivning för gångoch cykelväg utmed väg 1939 mellan Hästveda och
Lursjön

__________
Tn 060517 § 46

Beslut till
Tekniska kontoret

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Datum

Tekniska nämnden

2006-05-17

Tn § 47

Sid

30

2006 171 311

Förändring av infarter till Österås idrottsplats
Tn 060517 § 47

Hässleholms Fritid har framfört önskemål till Tekniska
Kontoret om att förändra trafikflöden inom Österås
idrottsplatsområde för att därigenom förbättra trafikmiljön och öka trafiksäkerheten.
Inom området är det många idrottsenheter som samlas
kring en gemensam infartsväg från Hövdingegatan. Olika
föreningars verksamheter kolliderar och därigenom uppkommer konflikter och svårigheter med trafikflödena.
Tekniska kontoret redovisar förslag till ny infartsväg från
Södra Kringelvägen fram till ridhus- och bågskytteanläggningarna. Den föreslagna infartsvägen utförs i förenklad
gatustandard, 6 meter bred och 400 m lång. När vägen är
utbyggd kan nuvarande tillfartsväg stängas i höjd med
Brukshundsklubbens anläggning och därigenom erhålles
en ”bilfri mittzon” inom Österåsanläggningen. Kostnaden
för utbyggnaden är beräknad till 550 000 kronor.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslaget, samt
att föreslå Kommunstyrelsen besluta
att anvisa erforderliga medel 550 000 kronor för ny
infartsväg till Österås idrottsplats, eller att projektet
skall inrymmas inom ”Vision Österås”.
__________

Beslut till
Tekniska nämnde
Fritidsnämnden
Kop AR, LR

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 48
Tn au § 58

2006-05-17
2006-05-11

Sid

31
4

2004 050 432

Reglering Finjasjön – lägesrapport avseende
sammanställning av ansökan om vattendom
Tn au 060511 § 58

Konsult Kurt Hagenrud informerar om att upprättandet av
handlingar för ansökan om vattendom har försenats eftersom det underhand har kommit nya krav på utökade utredningar.
Under vecka 20 beräknar Jordbruksverket vara klar med
ansökningshandlingar för reglering av sommarvattennivån
i Finjasjön genom dämning i Almaån.
Tekniska kontoret vill ha tekniska nämndens godkännande på om de framtagna ansökningshandlingarna avseende
dämning ska översändas till Miljödomstolen för beslut.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att de framtagna ansökningshandlingarna avseende
dämning, översänds till Miljödomstolen för beslut om
reglering av Finjasjöns vattennivå sommartid.
__________

Tn 060517 § 48

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR och LR

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn § 49
Tn au § 60

Sid

2006-05-17
2006-05-11

32
6

2006 351 311

Helsingborgsvägen – infart till Stoby Måleri
Tn au 060511 § 60

Lennart Rundberg informerar om att Stoby Måleri Färgträffen AB ska utöka verksamheten och att utbyggnader
har påbörjats. Med anledning härav har företaget framfört
behovet av att infart till firman anordnas från Helsingborgsvägen för västerifrån kommande trafikanter.
Förslag till utformning redovisas.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att tillstyrka att redovisad infart västerifrån på Helsingborgsvägen till Stoby Måleri utförs, samt
att föreslå Kommunstyrelsen att anvisa erforderliga
medel för utbyggnaden.
__________

Tn 060517 § 49

Beslut till
Kommunstyrelsen
Tekniska kontoret
Kop HW och LR

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Datum

Tekniska nämnden
Tn § 50

2006-05-17

Sid

33

2006 170 009

Förslag från mötesdeltagare
Tn 060517 § 50

Camilla Lindoff påminner om;
- att samrådet bör förbättras mellan kommunen och
Föräldraföreningar som får bidrag för att anordna
lekplatser inom kommunal verksamhet och att
skyddsombud och rektorer ska vara informerade.
(Tidigare beslut Tn au § 80)
- förslaget att anordna parkeringsplatser för tågpendlare
vid Tivoliparken. (Tidigare beslut Tn § 15)
Stefan Larsson förhör sig om tekniska kontoret undersökt
ärendet avseende flyttning av bommarna samt breddning
av Storgatan i Vinslöv vid korsningen med järnvägen.
Per Nilsson får i uppdrag att utreda ärendet. (Tidigare beslut
Tn § 15)

Tormestorp
Erik Rittbo anmäler att Kronovägen och Murkelvägen
behöver lagas, samt att det återstår upprensningsarbeten
i skogen efter motorsågsutbildningen.
Finja
Bertil Kjellquist påtalar;
- siktproblem i korsningarna Tyringevägen/Garnisonsvägen och Dragonvägen/Garnisonsvägen
- att det kommunala markområdet vid Lindells bilservice
behöver rensas upp från avverkad sly och mindre träd.
- att olycksrisk föreligger när gående passerar Tyringevägen för att komma till idrottsplatsen. Kjellquist vill att
tekniska kontoret påtalar problemet för Vägverket, som är
väghållare, och föreslår att ett övergångsställe anordnas.
Nils Bertil Finn informerar om att Osby kommun har köpt
utrustning för klottersanering och har möjlighet att utföra
sanering även i andra kommuner.
__________
Beslut till
Tekniska kontoret
Kop PN och IW

Datum

Tekniska nämnden
Tn § 51

2006-05-17

Sid

34

2006 269 376

Information inför bindning av elpris och avtalstid
Tn 060517 § 51

Energimäklare Fredrik Lind från Bergen Energi informerar
om marknadens osäkerhet kring utsläppshandeln och
dess inverkan på elpriset. Det finns inget mönster att följa
som vägvisare för beslut om när det är lämpligast att binda elpriset eftersom prisutvecklingen inte går att förutse.
Bergen Energi upplyser om riskerna att vara utan prissäkrade kontrakt under tiden som man funderar på en
framtida partner. Deras rekommendation är, på grund av
det osäkra läget, att låsa 50 % av volymen. Väljer Tekniska kontoret (Hässleholms kommun) en avtalstid på ett
(1) år med Kraft & Kultur så öppnas möjligheten till ett
sam-arbete med Bergen Energi för 2008 och 2009 års köp
av energi.
Vidare informerade Fredrik Lind konkret hur Bergen Energi skulle ta hand om ett eventuellt förmedlingsuppdrag.
Efter informationen beslutar Tekniska nämnden
att uppdra åt tekniska kontoret att vid arbetsutskottets
sammanträde den 1 juni presentera förslag till fortsatt
handläggning.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR och IW

