Datum

Tekniska nämnden

Sid

2006-11-02

1

Plats och tid

Trädhuset, Hovdala, kl 13.00-15.20

Beslutande

K-G Sjöholm, c, ordf.
Benny Petersson, s, 1:e vice ordf
Pär Palmgren, m, 2:e vice ordf
Agneta Söderberg, s
Per-Ingvar Önnevik, s
Hans Wendel, v, tj gj som ers för Camilla Lindoff, s
Stefan Larsson, c
Nils Bertil Finn, m
Christer Caesar, kd
Hans Tosteberg, fp
Erik Rittbo, fv
Hans Jakobsson, Leif Möllerström, Bertil Kjellqvist, Per
Lindberg, Ulf Erlandsson, Gösta Hedin, Arne Dahlström,
och Bengt Hellbring

Ersättare

Övriga deltagande Teknisk chef Alf Rasmussen
Avd chef Per Nilsson, Ingvar Wimhed och Eva Klang
Förvaltningskamrer Charlotta Sandahl Edemyr
Sekreterare Anna-Stina Thunström
Projektledare Lennart Rundberg §§ 90-92
Konsult Kurt Hagenrud §§ 90-92
Utses att justera

Erik Rittbo

Justeringens tid
och plats

2006-11-09
Tekniska kontoret

Sekreterare

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

Ordförande

………………………………………………..
K-G Sjöholm

Justerare

………………………………………………
Erik Rittbo

Paragrafer 90-99

Datum

Tekniska nämnden

2006-11-02

Organ/sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2006-11-02

Anslagsdatum

2006-11-09

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

Sid

2

Anslagets nedtagande 2006-12-01

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

Datum

Tekniska nämnden

2006-11-02

Tn § 90

Sid

3

2006 077 009

Tekniske chefens information
Tn 061102 § 90

Tekniske chefens information om;
Bindning av elavtal 2006 029 059 (2006 252 376)
Resterande del, 25 % av volymen, bands den 23 oktober
2006. Totalkostnaden understiger 0,50 kr per kWh vilket
medför 7,8 mkr extra i årlig driftkostnad för avtalsperioden
2007-2009.
Vinslövstunneln - info från möte med Tyréns den 20
oktober 2006 2006 388 311, 2005 14 311, 1999 182 311
Vid mötet den 20 oktober 2006 angående utkast till
stämningsansökan avseende Vinslövstunneln deltog för
Hässleholms kommun Alf Rasmussen, Lennart Rundberg och
Sven Ströbeck samt kommunens ombud Tommy Hansson,
Advokatfirman Actum AB. Representanter för Tyréns
Infrakonsult AB var Paul Myhrberg och ombudet Stig
Friberg, Advokatfirman Fylgia. Syftet med mötet var att
undersöka möjligheten att komma fram till en förlikning.
Tyréns framförde att de anser sig inte ha något ansvar för
den uppkomna skadan. Som en följd av att parterna ligger
långt ifrån varandra kvarstår för kommunen att lämna in
stämningsansökan. Tyréns har anmält att rättegången
kommer att förläggas till Stockholm.
Tekniska nämnden uppdrar åt Tekniska kontoret att färdigställa stämningsansökan samt att samråda med Kommunledningskontoret om vem som ska underteckna handlingarna.
Överlämnande av Vinslövstunneln till Banverket
Dnr 2005 14 311, (2006 388 311 och 1999 182 311)

Lennart Rundberg informerar att Banverket tar över drift
och underhåll av brokonstruktionen enligt tidigare avtal
så snart anmärkningarna som framkom i samband med
femårs garantibesiktningen den 2 oktober 2006 är utförda
och godkända.

Datum

Tekniska nämnden
Tn 061102 § 90

2006-11-02

Sid

4

Kaptensgården - reservelkraft 2006 2006 603 049
Alf Rasmussen informerar om en gemensam skrivelse till
budgetberedningen, daterad 2006-10-17, från förvaltningscheferna Leif Nilsson, Alf Rasmussen och Anders Nählstedt
avseende behovet av att installera reservelkraftverk på
Kaptensgården för att tillgodose vårdtagarnas behov vid
strömavbrott. Bedömd kostnad för reservelkraftverket är
1,855 mkr. Dessutom finns behov av mobilt reservelkraft för
att täcka behovet vid strömavbrott på andra vårdhem.
Bedömd kostnad 0,8 mkr.
Dialog ang skadegörelse på kommunens fastigheter
2006 484 299

Vid dialogträff, den 26 oktober 2006 angående skadegörelsen på kommunens fastigheter, deltog företrädare för
Tekniska nämndens Au, Socialförvaltningen, BUF, Fritidsförvaltningen, Räddningstjänsten och Polismyndigheten. Alf
Rasmussen kommer att sammanfatta förda diskussioner och
redovisa minnesanteckningar.
Ingvar Wimhed informerar om att Socialförvaltningen har
tillsatt personal från fältgruppen som Tekniska kontoret ska
samarbeta med. Fältgruppen ska utföra studier på de platser där skadegörelse inträffat, avsikten är att komma fram
till vem/vilka som utfört skadegörelsen och att skapa kontakter med berörda.
Köpmannen 3, yttrande 2006 626 231
Minnesanteckningar från möte avseende planerad byggnation i Köpmannen 3. Närvarande var Per Nilsson och Gerhard Leth från Tekniska kontoret och Roger Larsson Stadsbyggnadskontoret.
Mötet var påkallat av att Krister Norén planerar att bygga
affärs- och bostadshus på Köpmannen 3. Enligt förhandsritningarna föreslås en dominerande uppbyggnad av ramper
på trottoaren längs hela fasaden vid entréerna mot Frykholmsgatan, samt på Vattugatan föreslås nerschaktning
längs den norra delen av fasaden.
Av minnesanteckningarna framkommer följande synpunkter
över förslaget;

Datum

Tekniska nämnden

Tn 061102 § 90

2006-11-02

Sid

5

- att grundprincipen är att tillgänglighet skall lösas inom
fastigheten och att ramper på gatumark, Frykholmsgatan,
inte bör tillåtas. Vad avser Vattugatan kan schaktet med
hänsyn till Vattugatans speciella karaktär som gårdsgata
utformnings- och funktionsmässigt gå att anordna. Yttrandet kommer att ligga till grund för vidare handläggning i
ärendet.
Projektarbete – destinationsundersökning ”Cyklandet
i Hässleholms stad”. 2006 627 312
Per Axelsson och Christofer Olofsson, elever vid Tekniska
skolan har under praktikarbete vid Tekniska kontoret utfört
en undersökning om cyklandet i kommunen. Frågeformulär
som cyklister besvarat har sammanställts. Rapporten, daterad 2006-10-20, ska utgöra underlag för förbättringar för
cyklister. Rapporten delas ut till nämndens ledamöter och
ersättare.
Röinge nya skola och Lejonskolan i Sösdala
Ingvar Wimhed informerar om att Tekniska nämnden har
fått äskade medel för ventilations- och bulleråtgärder i
Röinge nya skola och Lejonskolan i Sösdala. Äskandena har
framställts till följd av åläggande från Arbetsmiljöverket.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, IW, PN, KO och GL

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 91
Tn au § 129

Sid

2006-11-02
2006-10-19

6
7

2006 443 432

Ansökan om tillstånd enligt 11 kap Miljöbalken, att
reglera Finjasjöns vattenstånd genom dämning i
Almaån under sommarhalvåret
Tn au 061019 § 129

Lennart Rundberg informerar om att förhandlingar i miljödomstolen kommer att hållas den 1 november 2006 i
Hässleholm med anledning av ansökan om tillstånd enligt 11
kap Miljöbalken, att reglera Finjasjöns vattenstånd genom
dämning i Almaån under sommarhalvåret.
Inför förhandlingarna har myndigheter och sakägare lämnat in 13 inlagor i detta mål, bland annat avseende vandringsväg för fisk förbi dämmet. Dessa inlagor kommer
Tekniska kontoret att bemöta och därefter översända svar
till Miljödomstolen. Inlagorna kommer dessutom att diskuteras vid möte med Miljödomstolen den 1 november.
Arbetsutskottet beslutar
att om så erfordras skall av Fiskeriverket och Länsstyrelsen
yrkad fiskväg anläggas.
__________

Tn 061102 § 91

Kurt Hagenrud och Lennart Rundberg informerar om huvudförhandling i Miljödomstolen som hölls den 1 november
2006 i Hässleholm avseende tillstånd enligt 11:e kap
Miljöbalken att genom dämning i Almaån reglera vattenståndet i Finjasjön under sommarhalvåret.
Efter genomgång av de formella delarna enligt förhandlingsordningen fick sakägare och enskilda redovisa sina synpunkter i ärendet. De flesta inläggen var positiva till den föreslagna åtgärden. Invändning mot förslaget framfördes av
Svenska Naturskyddsföreningen och av Tommy Brink som
båda anförde att åtgärden kan skada musselkolonierna.

Datum

Tekniska nämnden

Tn 061102 § 91

2006-11-02

7

Tekniska kontorets uppfattning är att Miljödomstolens
representanter verkade positivt inställda till föreslagna
åtgärder. Det kan dock uppkomma synpunkter på hur fiskvandringen förbi dämmet ska lösas. Domstolen kommer att
delge beslut den 14 december 2006.
Tekniska nämnden godkänner rapporten.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR och LR

Sid

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 92
Tn au § 130

Sid

2006-11-02
2006-10-19

8
8

2006 443 432

Ansökan om tillstånd enligt 11 kap Miljöbalken, att
utföra utbyggnad av strömningsriktare i Hörlingeån
Tn au 061019 § 130

Lennart Rundberg informerar om att förhandling i Miljödomstolen angående ansökan om tillstånd enligt 11 kap
Miljöbalken, att utföra utbyggnad av strömningsriktare i
Hörlingeån, var planerad till den 1 november 2006.
Ett tiotal erinringar har inkommit till Miljödomstolen avseende detta mål som Tekniska kontoret har att bemöta. Efter
genomläsning av dessa inlagor har Tekniska kontoret
konstaterat att erinringarna är av den karaktären att ett
antal kostsamma utredningar erfordras för att kunna
besvara dessa inlagor till Miljödomstolen. Tekniska kontoret
föreslår att begäran lämnas till Miljödomstolen om att målet
förklaras vilande.
Arbetsutskottet beslutar
att hos Miljödomstolen hemställa om att mål 1989-6
”utförande av strömningsriktare i Hörlingeån” förklaras
vilande i domstolen till dess att erforderliga kompletteringar har genomförts.
_________

Tn 061102 § 92

Kurt Hagenrud och Lennart Rundberg informerar om att
Miljödomstolen godkänner målet är vilande i högst 4
månader.
Enligt DHI-utredningen utgjorde sammanflödet mellan
Almaån och Hörlingeån en så kallad ”flaskhals” där Almaåns
vattensektion är underdimensionerad. En idé till en eventuell lösning kan vara en utbyggnad av en rörledning från
Hörlingeån och som mynnar ca 400 meter nedströms i
Almaån. Man undviker genom detta förslag att skada/påverka musselkolonierna i detta avsnitt av Almaån

Datum

Tekniska nämnden

Tn 061102 § 92

2006-11-02

Tekniska nämnden beslutar
att uppdra åt Tekniska kontoret att fortsätta handläggningen av ärendet.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, LR

Sid

9

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn § 93
Tn au § 132

Sid

2006-11-02
2006-10-19

10
10

2006 307 042

Månadsrapport - 30 september 2006
Tn au 061019 § 132

Charlotta Sandahl Edemyr redovisar ekonomiska resultatet
per den 30 september 2006.
De avvikelser som redovisas är underskott från GC-väg
Hästveda 400 tkr, dammarna i Hembygdsparken 300 tkr
skogen på grund av Gudrun 400 tkr, samt taxehöjningar och
investeringar på 4 355 tkr, totalt 5 455 tkr. Särskilt äskande
har begärts avseende taxehöjningar och delar av investeringar som avser Kulturhuset, totalt 1 550 tkr, samt åtgärder för skogen och dammarna i Hembygdsparken, 700 tkr.
Dessutom kommer äskande att begäras för kapitalkostnader
på energiprojekt som har avslutats, 1 440 tkr. Tekniska
kontoret beräknar att täcka 650 tkr av kapitalkostnaderna
genom hyresintäkter. Om kompensation medges och inga
oförutsedda händelser inträffar samt att vintern blir en
”normalvinter” är ambitionen att driftbudgeten skall hållas.
Avseende investeringarna kommer 200 tkr att begäras för
anläggande av medlöpande in- och utfart från Vankivavägen till Jungfrugatan samt för parkeringsplats i Jungfrugatans västra del. Bakgrunden till åtgärderna är etablering av caféverksamhet i Verumsgården under hösten
2006.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att godkänna redovisad månadsrapport.
__________

Tn 061102 § 93

Charlotta Sandahl Edemyr redovisar att om äskade medel
beviljas kvarstår underskottet för GC-vägen HästvedaLursjön ca 400 tkr.

Datum

Tekniska nämnden

Tn 061102 § 93

2006-11-02

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna budgetuppföljning per den 30 september
2006, rapporten daterad 2006-10-25.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Ekonomikontoret
Kommunstyrelsen
Kop. AR och CSE

Sid
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Datum

Tekniska nämnden

Tn § 94

Sid

2006-11-02

12

2006 556 012

Uppföljning av givna uppdrag första halvåret 2006
Tn 061102 § 94

Uppföljningsrapport, daterad 2006-10-25, av givna uppdrag
från Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och Kommunstyrelsens arbetsutskott under första halvåret 2006 redovisas.
Efter avslutad genomgång beslutar Tekniska nämnden
att med godkännande översända rapporten till Kommunstyrelsen.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Kop AR

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 95
Tn au § 134

Sid

2006-11-02
2006-10-19

13
14

2006 069 009

Revisionsrapport intern kontroll – yttrande
Tn au 061019 § 134

Från Hässleholms kommuns revisorer föreligger revisionsrapport, daterad 2006-03-01, avseende granskning av
intern kontroll hos kommunstyrelsen och nämnderna.
Revisorerna begär yttranden från nämnderna som ska
samordnas genom Kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för systemet med intern kontroll.
I yttrande daterat 2006-10-09 redovisar Tekniska kontoret
att de av revisorerna föreslagna revideringarna i nämndens
kontrollplan har ändrats i 2006 års kontrollplan.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att med godkännande översända skrivelsen till kommunstyrelsen.
__________

Tn 061102 § 95

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottet
förslag.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Kop AR, CSE och avd.cheferna

Datum

Tekniska nämnden

Tn § 96

Sid

2006-11-02

14

2006 343 042

Äskanden till Kommunstyrelsen avseende 2006 års
budget
Tn 061102 § 96

Ordföranden framhåller att flera av Tekniska nämndens
äskanden till Kommunstyrelsen inte är besvarade och
föreslår att Tekniska kontoret sammanställer samtliga
äskanden avseende 2006 års budget som under året
översänts till Kommunstyrelsen.
Dessutom föreslås att medel äskas för följande objekt;
- Jungfrugatan omgestaltning
- Göingevallen för etapp 1 och 2
- Ombyggnad av Linnéskolan för etablering av grundskoleverksamhet samt ombyggnad Hässleholms Tekniska skola
- Hyresgästanpassning av lokaler för träningsboende inom
Finjabacken (Backagården).
Tekniska nämnden önskar svar från Kommunstyrelsen före
årsskiftet.
Tekniska nämnden beslutar
att uppdra åt tekniske chefen att sammanställa Tekniska
nämndens äskanden avseende 2006 års budget,
att föreslå Kommunstyrelsen besluta (före årsskiftet) att
bevilja medel enligt sammanställning daterad 2006-11-08.
Bilaga 1.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Kopia för kännedom till
Ekonomikontoret
Kop AR CSE, SC och avd ch

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn § 97
Tn au § 141

Sid

2006-11-02
2006-10-19

2006 025 022

Delegationsbeslut
Tn au 061019 § 141

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
- Arbetsutskottets protokoll 2006-09-14
- Delegationsbeslut §§ 88--119
__________

Tn 061102 § 97

Beslut till
Tekniska kontoret

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

15
21

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Sid

2006-11-02
2006-10-19

16
22

Tn § 98
Tn au § 142
Anmälningsärende
Tn au 061019 § 142

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
Kommunfullmäktiges beslut § 126; angående
försäljning av fastigheterna del av Lille Mats 2 Hässleholm,
del av Vannaröd 3:40, Sösdala ,del av Värnet 2, Tyringe del
av Vittsjö 3:260, del av Stoby 50:1, del av Bjärnum 206:1,
Åkaren 16, 17, 25 och 26 samt Hästveda 107:2, samt
borgen till Hässleholmsbyggen AB.
__________
2006 483 293

Tn 061102 § 98

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden
Tn § 99

Sid

2006-11-02

17

2006 170 009

Förslag från mötesdeltagare
Tn 061102 § 99

Ulf Erlandsson;
- påminner om behovet att 50 km/h införs i Hågnarp i
anslutning till skolbusshållplats.
- påtalar att häckar skymmer sikten i korsningar, generellt.
Bertil Kjellquist anmäler;
- att på Ola Stjärnkvists väg och på Parkgatan i Finja krävs
återställning efter ledningsarbeten.
- att det ligger träd, efter stormen Gudrun, över vandringsleden runt Finjasjön på delen mellan Skyrup och Finja
och att det vid Ormanäs behövs snår som hänger ut över
vandringsleden rensas bort
Arne Dahlström anmäler potthål vid Venavägen 8 i Hässleholm.
Christer Caesar framför att tunneln under järnvägen bör
vara stängd endast när arbete pågår.
Erik Rittbo anmäler att;
- sandlåda vid Kronovägen i Tormestorp behöver lagas
- bänkarna på Jöns Jöns äng behöver tas bort och ersättas .
Hans Tosteberg anmäler att grenar som ligger på Ametistvägen i Tyringe bör tas bort omgående.
Per-Ingvar Önnevik föreslår att tekniska kontoret utreder
möjligheten att anordna ny in- och utfart för boende på
Brantliden i Vittsjö. (dnr 2005 391 511)
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop PN och IW

