Tekniska nämnden

Datum

Sid

2005-09-29

1

Plats och tid

Tekniska kontoret kl 15.00-17.20

Beslutande

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
Nils-Bertil Finn, m, §§ 62-71
Gösta Hedin, m, ers för N B Finn §§ 72-76
Christer Caesar, kd
Hans Tosteberg, fp
Erik Rittbo, fv

Ersättare

Hans Jacobsson, Leif Möllerström, Urban Widmark, Bertil
Kjellqvist, Per Lindberg, Hans Wendel, Ulf Erlandsson,
Gösta Hedin, §§ 62-71, och Eskil Johannesson

Övriga deltagande Teknisk chef Alf Rasmussen
Avd cheferna, Lars Olofsson, Ingvar Wimhed och
Eva Klang
Projektledare Lennart Rundberg
Sekreterare Anna-Stina Thunström
Förvaltare Mats Svensson
Utses att justera

Erik Rittbo

Justeringens tid
och plats

2005-10-06
Tekniska kontoret

Sekreterare

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

Ordförande

…………………………………………………
K-G Sjöholm

Justerare

………………………………………………
Erik Rittbo

Paragrafer 62-76

Tekniska nämnden

Organ/sammanträdesdatum

Sid

2005-09-29

2

Tekniska nämnden 2005-09-29

Anslagsdatum

2005-10-07

Förvaringsplats
för protokollet

Tekniska kontoret

Underskrift

Datum

Anslagets nedtagande 2005-10-30

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

Tekniska nämnden
Tn § 62

Datum

Sid

2005-09-29

3

2005 36 009

Tekniske chefens information
Tn 050929 § 62

Stämning mot Tyréns - 1999 182 311
I rapport daterad 2005-09-27 från Advokatfirman Actum
redovisas hur långt arbetet med att färdigställa stämningsansökan mot Tyréns har kommit.
GC-väg Norregatan – information 2004 579 311
Lennart Rundberg visar skiss på utbyggnad av GC-väg
utmed Norregatans norra sida, delen Vankivavägen –
Norrängsskolan. GC-vägen avslutas med en vändzon inom
kv Spärrhaken och i anslutning till vändzonen anordnas
parkeringsplats. GC-vägen avgränsas med kantsten och
pollare.
Tekniska nämnden ger tekniska kontoret i uppdrag att;
- utreda förutsättningarna för att anordna en angöringsplats
för privatbilister i anslutning till bussfickan på Norregatan
- undersöka möjligheten att förlänga GC-vägen fram till
cykelbanan som leder till Gäddastorpsområdet
Tekniska nämnden godkänner i övrigt redovisade utbyggnad
av GC-vägen utmed Norregatans norra sida.
Flyttning till Familjens hus 2005 510 290
Ingvar Wimhed informerar om att öppna förskolan på Kaptensgatan troligen flyttas till Familjens Hus. I samband med
detta diskuteras att Syrans förskola flyttas till lokalen på
Kaptensgatan. Tekniska kontoret avvaktar slutlig information/uppdrag från BUF innan konsekvenserna och kostnaderna kan redovisas.
_________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, PN, IW och LR

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 63
Tn au § 95

Datum

Sid

2005-09-29
2005-09-15

4
4

2005 152 042

Tertialrapport 2005-08-31 - utkast
Tn au 050915 § 95

Alf Rasmussen redovisar utkast till tertialrapporten
2005-08-31.
Tekniska kontoret bedömer att de i verksamhetsplanen angivna målen för 2005 kommer att uppnås och att driftbudgeten kommer att hållas om inget oförutsett inträffar.
Tekniska kontoret förutsätter att kompensation ges för
kostnaderna som härrör från stormen Gudrun och för
hyresförlust till följd av P2 fastigheter AB:s konkurs.
Under genomgång av utkastet framkommer förslag på
åtgärder enligt nedan som bör redovisas i rapporten eller
läggas som bilagor,
-

återkoppling avseende parkskötseln i staden
omfattningen och effekterna av myndighetskraven från
bland andra Elsäkerhetsverket, Arbetsmiljöverket
omfördelning av löpande fastighetsunder, redovisa kostnaderna för det löpande underhållet i förhållande till det
planerade underhållet
omfattningen av digitaliseringen av TV-nätet
Flyttning till Familjens hus, redovisa konsekvenserna och
beräkna kostnaderna.

Arbetsutskottet beslutar
att uppdra åt tekniske chefen att komplettera handlingarna
till nämndens sammanträde den 29 september 2005.
__________
Tn 050929 § 63

Tekniska kontorets reviderade tertialrapport daterad
2005-09-22 föreligger. Av rapporten framkommer att
- driftbudgeten kommer att hållas om inget oförutsett inträffar och att vinterrenhållningen för resten av året blir
normal.

Tekniska nämnden

Datum

Sid

2005-09-29

5

Årets driftprognos påverkas positivt av:
• Ett överskott med 2,5 mkr avseende mediakostnader
till följd av ett gynnsamt klimat och ett målinriktat
arbete med att minska elförbrukningen
• Ej utförd vassklippning och fiske i Finjasjön till följd av
lågt vattenstånd.
• Ersättning på 1,5 mkr från försäkringsbolaget för
skador och värdeminskning på skogen till följd av
stormen.
• Försäkringsutbetalningar för bränderna i Tyringe med
2,3 mkr.
I rapporten anger tekniska kontoret att om kommunstyrelsen, innan den 15 oktober 2005 beviljar kompensation för
kostnaderna, 1,7 mkr, som belastat förvaltningen med
anledning av P2 Fastigheter AB:s konkurs, samt för förväntad utbetalning, 739 tkr, från Räddningsverket med anledning av kostnader i samband med stormen Gudrun kommer
driftresultatet att visa ett överskott som föreslås användas
till följande angelägna drift- och underhållsbehov (totalt 2,3
mkr) att utföras under 2005
 Myndighetskrav på elrevision utöver vad som medges
inom årets driftbudget, behov ca 300 tkr
 Åtgärder till följd av elrevisionens krav (skall utföras
inom en månad från revisionstillfället), behov ca 600 tkr
 Extra medel till löpande fastighetsunderhåll för att kunna
upprätthålla dagens servicenivå på löpande reparationer
och inre fastighetsunderhåll under resten av året, behov
ca 700 tkr
 Säkring av tekniska kontorets tomt och byggnad, behov
ca 700 tkr
Investeringsplanen följs med vissa redovisade undantag
vilka redovisas i rapporten.
Klagomål avseende parkskötseln har uppstått till följd av
nerläggningen av 4H:s verksamhet i Hembygdsparken vid
årsskiftet. Tekniska kontoret föreslår att resterande medel
på 500 tkr i årets investeringsbudget avseende GC-väg
Bjärnum-Vittsjö (som har flyttats fram till år 2007),

Tekniska nämnden
Tn 050929 § 63

Datum

Sid

2005-09-29

6

omfördelas till rivning av 4H:s gamla lokaler och till allmän
uppfräschning av Hembygdsparken inkl rensning och
syresättning av parkens dammar.
Tekniska nämnden beslutar
att med godkännande översända rapporten till kommunstyrelsen och ekonomikontoret, samt
att föreslå kommunstyrelsen besluta
att bevilja tekniska nämnden kompensation med
1,7 mkr för kostnader som uppstått med anledning av
P2 Fastigheter AB:s konkurs
att bevilja tekniska nämnden godkännande att disponera 739 tkr under 2005, vilket utgör förväntad
utbetalning från Räddningsverket med anledning av
kostnader till följd av stormen Gudrun
att 2,3 mkr av överskottet inom 2005 års driftbudget,
om ovannämnda kompensationer medges, avsätts till
- Myndighetskrav på elrevision utöver vad som medges
inom årets driftbudget, 300 tkr
- Åtgärder till följd av elrevisionens krav, 600 tkr
- Extra medel till löpande fastighetsunderhåll för att
under resten av året kunna upprätthålla dagens
servicenivå på löpande reparationer och inre fastighetsunderhåll, 700 tkr
- Säkring av tekniska kontorets tomt och byggnad,
700 tkr
att omfördela resterande investeringsmedel 500 tkr
avseende GC-väg Bjärnum-Vittsjö till rivning av 4H:s
gamla lokaler samt till allmän uppfräschning av Hembygdsparken inklusive rensning och syresättning av
parkens dammar.
__________

Beslut till
Kommunstyrelsen
Tekniska kontoret
Ekonomikontoret
Kop, AR, avdch och sektch

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 64
Tn au § 96

Datum

Sid

2005-09-29
2005-09-15

7
5

2005 396 042

Uppföljning av generella beslut och särskilda
anvisningar i samband med budgeten
Tn au 050915 § 96

Kommunledningskontoret begär i skrivelse daterad
2005-07-06 svar senast den 31 augusti 2005 på hur de
av Kommunfullmäktige angivna särskilda anvisningarna
har uppfyllts eller kommer att uppfyllas för de olika förvaltningarna.
Tekniska kontorets redovisar följande i skrivelse daterad
2005-09-07.
Kommunfullmäktiges anvisning och Tekniska kontorets svar;
Pkt 1. Nämnden skall upprätta och ajourhålla verksamhetsplan för respektive verksamhetsår;
- Verksamhetsplanen har uppdaterats och omarbetats inför
2005 och ligger till grund för hela förvaltningens verksamhet. Kommunens övergripande mål är inarbetade i verksamhetsplanen. Planen är uppdelad i effektmål (tekniska nämndens) och produktionsmål (förvaltningens). Internbudgeten
är kopplad till produktionsmålen. Verksamhetsplanen följs
upp under året och revideras i samband med Tekniska
nämndens tertialrapport
Pkt 2. Nämnden får inte utan att höra kommunstyrelsens
arbetsutskott avgiftsbelägga platser för parkering;
- Inga ny parkeringsplatser har avgiftsbelagts under året.
Pkt 3. Av medlen för strand och vattenvård skall 300 tkr
avsättas till en pott ur vilken föreningar kan ansöka om
medel till vattenvårdsprojekt.
- Inga utbetalningar har gjort hittills i år. Ansökningar som
kommit in under året är från Sjöbergasjöns FVOF, 6500:och från Bjärlångens fiskevårdsområdes förening, 250 000:kompletteringar av uppgifterna har begärts.

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn au 050915 § 96

Datum

Sid

2005-09-29
2005-09-15

8
6

Pkt 4. Investeringsprojekt som överstiger 500 tkr skall
slutredovisas till kommunstyrelsen inom 1 månad efter
färdigställandet.
- Slutavstämning, daterad 2005-09-08, över projekten Tyrs
Hov ishall och Sösdala sim- och sporthall energiprojekt
redovisas.
Pkt 5. Nämnden skall månadsvis till kommunstyrelsen
redovisa en ekonomisk uppföljning av sin verksamhet samt,
vid behov, redovisa vilka åtgärder nämnden ämnar vidta för
att hålla sina egna ekonomiska ramar
- Rapporter över det ekonomiska utfallet lämnas varje
månad. I samband med halvårsrapporten lämnas utförligare
kommentarer och vid tertialrapporten görs en grundlig
analys av verksamhet och ekonomi samt förslag till åtgärder
för att hålla budgeten.
Pkt 6. Av tilldelade medel skall minst 15 mkr avse fastighetsunderhåll.
- Årets medel 20 mkr har fördelats med 10 mkr till löpande
och 10 mkr till planerat underhåll. Kostnaden för det löpande underhållet har emellertid ökat dels till följd av eftersatt
planerat underhåll och dels till följd av skadegörelse i skolorna. Den slutliga fördelningen av årets medel kommer att
påverkas av detta.
Pkt 7. Nämnden skall senast 2005-04-01 till kommunstyrelsen redovisa underlag för ökad entreprenaddrift av grönyteoch gatuskötsel. Nämnden skall senast 2005-10-01 till kommunstyrelsen redovisa underlag för ökad entreprenaddrift
av fastighetsskötsel.
-Kommunstyrelsen har 2005-06-15 § 95 beslutat att begränsa området till att avse ett eller två preciserade områden
inom gata/park. Tekniska nämnden har godkänt och föreslagit Kommunstyrelsen besluta om konkurrensutsättning
ska genomföras och om förfrågningsunderlag ska tas fram
avseende park- och grönyteskötseln i Hässleholms stad,
samt allt gatuunderhåll i hela kommunen inklusive vinterväghållning och administration/underhållsplanering.

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au 050915 § 96

2005-09-29
2005-09-15

Sid

9
7

Hur barnkonventionens helhetssyn på barn och ungdomars
behov vägs in i verksamhetsplanen
Tekniska nämnden/Tekniska kontoret väger på olika sätt in
barn och ungdomars behov inom nämndens verksamhetsområde följande anges;.
- säkring av skol-, gång- och cykelvägar.
Inom samarbetsprojektet ”Hållbart resande” med
Vägverket prioriteras arbetet med attitydfrågor hos barn
och ungdomar beträffande trafiksäkerhet och
förhållningssätt till droger och alkohol.
- handlingsplan för säkring och förnyelse av kommunens
lekredskap
- arbetar för att tillgodose barn och ungdomars behov i
tillgänglighetsfrågor
- bistår verksamhetsförvaltningarna i olika verksamhetsanpassningar, t ex planering för ett Allaktivitetshus.
- att ”de omgivningar som barn och ungdomar vistas i
skall utgöra trygga livsmiljöer” finns inarbetad i Tekniska kontorets verksamhetsplan och ovannämnda
arbetsområden avseende barn och ungdomars behov
finns beskrivna i verksamhetsplanen.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att godkänna redovisade skrivelse avseende särskilda
anvisningar 2005.
__________

Tn 050929 § 64

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Kop. Ritva Nilsson
och AR

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn § 65
Tn au § 94

Datum

Sid

2005-09-29
2005-09-15

10
3

2005 506 049 (2005 152 042)

Digitalisering av TV-sändningar
Tn au 050915 § 94

Ingvar Wimhed redovisar konsekvenserna med anledning av
att det analoga TV-nätet stängs. Digitaliseringen av TVnätet i Hässleholm beräknas vara klart under 2006.
Tekniska kontoret anser att ett principbeslut bör fattas i
kommunstyrelsen över vilket basutbud kommunen ska ha i
sina fastigheter.
Arbetsutskottet uppdrar åt tekniska kontoret att redovisa
ett beslutsunderlag till tekniska nämnden.
__________

Tn 050929 § 65

Tekniska kontoret redovisar i skrivelse daterad 2005-09-26
att som en följd av digitaliseringen av TV-sändningarna
kommer ett omfattande ombyggnadsprogram att behövas
inom närtid på kommunens anläggningar. Tekniska kontoret
föreslår att innan ombyggnader påbörjas bör ett principbeslut fattas om vilka kanaler som skall ingå i basutbudet.
Den totala kostnaden kan tas fram när principbeslut tagits
om vilka kanaler som skall ingå i basutbudet.
Tekniska kontoret informerar i skrivelsen om att många
önskemål finns redan från äldreboenden om att få tillgång
till fler kanaler än 1, 2 och 4. För detta krävs antingen ny
centralantenn eller uppkoppling av kabel-tv/parabol. Kostnaden för att tillgodose dessa önskemål – antenn och styrenheter - är ca 35 – 40 tkr per äldreboende. Varje vårdnadstagare får själv köpa box och betala för de kanaler som
hon/han vill ha tillgång till. TV-abonnemangen står verksamheter för idag.
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen besluta

Tekniska nämnden
Tn 050929 § 65

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret
Kop. AR och IW

Datum

Sid

2005-09-29

11

att uppdra åt berörda nämnder att före 2006-04-30 besluta
om vilka TV-kanaler som ska ingå i basutbudet.
__________

Tekniska nämnden
Tn § 66

Datum

Sid

2005-09-29

12

2005 510 290

Hässleholms museum - reparationsåtgärder
Tn 050929 § 66

Kommunstyrelsen har 2005-08-17 översänt skrivelse från
Hässleholms museiförening till tekniska nämnden för handläggning.
Föreningen hemställer om att reparationsåtgärder vidtages
på fastigheten, bland annat renovering av taket för att förhindra läckage som medför att museiföremål kommer till
skada eller förstörs.
Tekniska kontoret redovisar i skrivelse daterad 2005-09-28
att vid möte med museiföreningen den 17 maj 2004 presenterades förslag till åtgärder; utrymningsskyltar, rökluckor,
nytt yttertak och nya fasadfönster, kostnaderna för utförandet av dessa beräknades då uppgå till 1,5 mkr. Frågan om
driftmedel som täcker kostnaderna för reparationsåtgärder
togs upp. Enligt Ks au § 285 2001-08-22 angående frågan
om inrättande av fordonsmuseum anges bland annat att totala driftkostnaden på en 10-årsperiod bedöms bli knappt
9 mkr. Kommunen måste räkna med att svara för ca
5,5 mkr av dessa, fördelat på åren 2003-2011. Kulturnämnden ska efter det att nödvändiga avtal tecknats ha huvudansvaret för kommunens kontakter med Museiföreningen. Vid
kontakt med Kulturförvaltningen 2005-09-27 fick tekniska
kontoret beskedet att Kulturnämnden har medel för att ersätta kostnader för elvärme m m till museiföreningen inte
till ombyggnadsåtgärder.
Enligt upprättat kontrakt mellan Hässleholms Industribyggnads AB och Museiföreningen så står museiföreningen för
hyreskostnaden d.v.s. 500 kr/år samt svarar för el, va och
värme som de i sin tur får driftbidrag för från Kulturförvaltningen.
Tekniska kontoret kan utföra åtgärderna, lägga nytt tak,
sätta nya fasadfönster samt åtgärda bristerna enligt Räddningstjänstens krav om erforderliga medel beviljas och att

Tekniska nämnden
Tn 050929 § 66

Datum

Sid

2005-09-29

13

de tillkommande kapitalkostnaderna för investeringen
regleras mellan Kulturförvaltningen och Tekniska kontoret.
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå hos Kommunstyrelsen besluta
att bevilja investeringsanslag på ca 1,5 mkr för utförande av nytt tak, nya fasadfönster samt att åtgärda bristerna enligt Räddningstjänstens krav på Hässleholms
museiförenings lokaler, samt
att tillkommande kaptialkostnader för investeringen
regleras mellan Kulturförvaltningen och Tekniska kontoret.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Kop. Ekonomikontoret,
AR och IW

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 67
Tn au § 103

Datum

Sid

2005-09-29
2005-09-15

14
14

2005 493 284

Internhyressystemet – Förändringar av principer för
interna lokalupplåtelser
Tn au 050915 § 103

Enligt uppdrag redovisar Tekniska kontoret i skrivelse daterad 2005-09-13 förslag till förändrade principer för interna
upplåtelser av lokaler inom Hässleholms kommun till följd
av införande av nytt internhyressystem. Förändringarna
föreslås gälla från den 1 januari 2006.
Arbetsutskottet föreslår att frågan om att inom Hässleholms
stad skilja på verksamhetsvaktmästeriet och fastighetsvaktmästeriet utreds och att yttrande inhämtas från berörda
förvaltningar. Förslaget ska presenteras för Tekniska kontorets personalorganisationer.
Arbetsutskottet godkänner redovisade förändringar och av
kommunstyrelsen beslutade riktlinjer. Tekniska kontoret får
i uppdrag att remissbehandla förslaget nytt internhyressystem och redovisa resultatet.
Efter avslutad genomgång beslutar arbetsutskottet
att uppdra åt tekniska kontoret att till tekniska nämndens
sammanträde komplettera skrivelsen avseende utredning
om förändringar inom vaktmästeriverksamheten i Hässleholms stad.
__________

Tn 050929 § 67

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse, reviderad
2005-09-26, att nytt internhyressystem enligt förslaget
nedan ska gälla från 1 juli 2006. Förslaget har redovisats
i tekniska kontorets samverkansgrupp den 20 september
2005.
Tekniska kontoret föreslår Tekniska nämnden godkänna
nedanstående riktlinjer;
att regler för interna upplåtelser av lokaler, mellan tekniska
förvaltningen och övriga förvaltningar inom kommunen,

Tekniska nämnden
Tn 050929 § 67

Datum

Sid

2005-09-29

15

skall förändras i enlighet med av Ks beslutade riktlinjer för
internhyressystem daterat 2004-06-16, § 83.
att nedanstående Att-satser remissbehandlas
att föreslå Barn- och utbildningsförvaltningen och Omsorgsförvaltningen att verksamhetsservicevaktmästarna inom
Hässleholms stad överförs till respektive förvaltning.
att nivån på skötsel av den yttre miljön skall förändras i
enlighet med framtagna frekvensscheman och skötselmanual.
Avseende Hässleholms tätort kan detta medföra en kostnadsökning om nuvarande parkorganisation behövs förstärkas till följd av den fastställda kvalitetsnivån. Arbete med
framtagande av arbetsplan för parksektionen pågår och
kommer att utvisa om nuvarande organisation räcker eller
inte. En utökning av frekvenserna för grönyteskötseln, t ex
gräsklippning varje vecka, kommer att kräva en bemanningsökning.
Avseende övriga tätorter inom kommunen bedöms skötseln
av den yttre miljön, inklusive gräsklippning varje vecka,
kunna utföras inom nuvarande budget.
att fastighetsskötseln skall utföras i enlighet med inventering genomförd under våren 2005.
att de resurser som återstår efter inre och yttre fastighetsskötsel enligt framtagna skötselplaner skall användas för
verksamhetsservice. Med nuvarande nivå på skötseln av
fastigheterna återstår ca 15,5 helårstjänster för verksamhetsservice, mot idag ca 17,5. Omfattningen av verksamhetsservicen skall regleras genom särskilda avtal mellan
tekniska kontoret och respektive kund.
att all lokalvård som förvaltningen utför skall regleras via
avtal med respektive kund.

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, IW

Tekniska nämnden beslutar enligt förslaget ovan.
__________

Tekniska nämnden

Tn § 68

Datum

Sid

2005-09-29

16

2004 001 299

Kulturhuset lägesrapport
Tn 090929 § 68

Lars Olofsson redovisar läget för åtgärdande av fel och
brister i kulturhuset påtalade vid garantibesiktningarna.
Med åberopande av moderbolagsgarantin kommer ett
belopp att hållas innestående i avvaktan på att resterande
fel och brister skall åtgärdas.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop. AR och LO

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 69
Tn au § 98

2005-09-29
2005-09-15

Sid

17
9

2005 370 311

Ansökan om statsbidrag till trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder
Tn au 050915 § 98

Vägverket meddelar i skrivelse daterat 2005-06-21 att inför
verksamhetsplan 2006-2008 anmodas kommuner att till den
1 oktober 2005 lämna in prioriterad objektlista om statligt
bidrag till trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder.
Tekniska kontoret redovisar i skrivelse daterad 2005-09-19
följande objektlista;
1. Ombyggnad av korsningen Vankivavägen – Viaduktgatan
till cirkulationsplats.
2. Omgestaltning av gångtunneln under järnvägen i centrala
Hässleholm.
3. Trafiksäkerhetsombyggnad av Stobygatan på delen
mellan Esplanadgatan – Röingengatan
4. GC-bro över södra stambanan vid nuvarande kombinerade bil- och GC-bro där Norra Kringelvägen korsar södra
stambanan
5. GC-bro hängs på befintlig järnvägsbro vid korsningen
med Kristianstadsvägen.
Prioriteringslista gällande önskemål om åtgärder på vägar
där Vägverket är väghållare:
1. Breddning av den smala och trafikfarliga väg 1939
mellan Sjörrödsvägen och Lursjön i Hästveda.
GC-vägar;
1. Sjörrödsvägen-Lursjön i Hästveda
2. Genom Hörja
3. Genom Mala
4. Sösdala – Norra Mellby
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att med godkännande översända ansökan om statsbidrag
till trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder till Vägverket.
__________

Tekniska nämnden

Tn 050929 § 69

Datum

Sid

2005-09-29

18

Ordföranden föreslår att objektlistan kompletteras med
objektet ”utbyggnad av planskild korsning för GC-trafik
över Vankivavägen i anslutning till Kungsgatan eller till
Viaduktgatan” och att objektet ges prioritet ett.
Tekniska nämnden beslutar
att komplettera ansökan till Vägverket med objektet
– prioritet ett - ”planskild korsning på Vankivavägen i
anslutning till korsningen med Kungsgatan eller med
Viaduktgatan, samt
att därefter med godkännande översända ansökan om
statsbidrag till Vägverket.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Vägverket
Kop AR och PN

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn § 70
Tn au § 99

Datum

Sid

2005-09-29
2005-09-15

19
10

2004 579 311 (2004 301 511)

Ombyggnad av korsningen Vankivavägen-Viaduktgatan
Tn au 050915 § 99

Tekniska kontoret vill ha tekniska nämndens syn på om
korsningen Vankivavägen – Viaduktgatan ska byggas om
till cirkulationsplats.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att korsningen Vankivavägen–Viaduktgatan byggs om till
cirkulationsplats.
__________

Tn 050929 § 70

Tekniska nämnden diskuterar hur trafiksäkerheten för gångoch cykeltrafikanter på bästa sätt ska lösas i korsningen
Vankivavägen-Norregatan-Viaduktgatan. Under diskussionen framkommer förslag på en utbyggnad av planfri GCväg över Vankivavägen i anslutning till korsningen med
Viaduktgatan, eller med Kungsgatan bör utredas och att
ansökan om statsbidrag söks för projektet.
Beslut beträffande utformningen av korsningen Vankivavägen – Viaduktgatan återremitteras.
Tekniska nämnden beslutar
att uppdra åt tekniska kontoret att utreda möjligheten att
bygga en planfri GC-väg över Vankivavägen i anslutning till
korsningen Vankivavägen–Viaduktgatan, alternativt i
anslutning till Vankivavägen–Kungsgatan
att komplettera ansökan till Vägverket med projektet ovan,
samt
att återremittera ärendet angående utformningen av korsningen Vankivavägen–Viaduktgatan och VankivavägenDrottninggatan i avvaktan på att helhetsförslag avseende

Tekniska nämnden

Tn 050929 § 70

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop LO, PN och LR

Datum

Sid

2005-09-29

20

ombyggnaden av Vankivavägen delen Drottninggatan –
Viaduktgatan redovisas.
__________

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 71
Tn au § 100

Datum

Sid

2005-09-29
2005-09-15

21
11

2005 491 512

Trafikrelgering – förbättra framkomligheten för
busstrafiken
Tn au 050915 § 100

Per Nilsson redovisar av Skånetrafiken framförda synpunkter på trafiksituationer som vållar problem för busstrafiken;
- Korsningen Vankivavägen – Kaptensgatan, svårigheter att
köra ut på Kaptensgatan.
- Gökropsgatan; parkerade bilar hindrar framkomligheten.
Tekniska kontoret föreslår att parkeringsförbud införs på
Gökropsgatan delen närmast Kaptensgatan
- Tredje Avenyen, mötande trafik och parkerade fordon
vållar problem för busstrafiken
Tekniska kontoret föreslår att föreskrift om enkelriktad trafik
på Tredje Avenyen delen Järnvägsgatan – Frykholmsgatan
utfärdas.
Arbetsutskottet diskuterar hur trafiken i framtiden ska ledas
i centrum samt i den västra stadsdelen bland annat med
tanke på utbyggnaden av Norra Station.
Under diskussionen framkommer förslag om att korsningen
Vankivavägen – Drottninggatan bör byggas om som
cirkulationsplats i stället för som planerat avsmalnande
körfält. Ombyggnad till cirkulationsplats bör utredas och
kostnadsberäknas innan ombyggnaden av körfälten påbörjas.
Arbetsutskottet anser att en projektgrupp bör bildas för att
se över den framtida trafiken i centrum. I projektgruppen
bör representant från Skånetrafiken ingå.
Arbetsutskottet beslutar
att tillstyrka förslaget att utfärda föreskrift om parkeringsförbud på Gökropsgatan, samt att införa enkelriktad trafik
på Tredje Avenyen delen Järnvägsgatan – Frykholmsgatan

Tekniska nämnden

Datum

Sid

2005-09-29

22

att uppdra åt tekniska kontoret att utreda, kostnadsberäkna och redovisa ombyggnad av korsningen
Vankivavägen – Drottninggatan till cirkulationsplats.
__________
Tn 050929 § 71

Tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, LO och PN

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn § 72
Tn au § 111

Datum

Sid

2005-09-29
2005-09-15

23
22

2005 65 311

Omgestaltning av Stortorget och del av Första
Avenyen
Tn au 050915 § 111

Per Nilsson redovisar att i 2005 års investeringsbudget är
1,5 mkr avsatta till omgestaltning av Stortorget och del av
Första Avenyen. Beloppet togs fram i ett tidigt skede då det
fanns varken gestaltningsförslag, projektering eller kostnadsberäkning att tillgå.
Gestaltningsförslag har därefter tagits fram i samarbete
med ”Sydväst” arkitektur och landskap. Förslaget presenterades för samarbetsgruppen den 11 april 2005 (§ 29) med
beslut att ”samarbetsgruppen ser positivt på förslaget och
rekommenderar att arbetet fortsätter”.
Den 14 september 2005 presenterades kostnadsberäkning
som visar att det kostar 2,5 mkr att omgestalta Stortorget
och del av Första Avenyen enligt det av ”Sydväst” presenterade omgestaltningsförslaget.
Arbetsutskottet godkänner nedan redovisade finansieringsförslag inom årets investeringsbudget.
- Budgeterade medel till omgestaltning av Första Avenyen
1,5 mkr (25001)
- Omdisponering av medel för ospecificerade GC-vägar
0,6 mkr (24403)
- Omdisponering av medel för centrumförnyelse 0,4 mkr
(21451)
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att föreslå kommunstyrelsen besluta
att godkänna ovanstående finansieringsförslag.
__________

Tekniska nämnden
Tn 050929 § 72

Datum

Sid

2005-09-29

24

Alf Rasmussen visar skiss på utformningen av Första
Avenyen och Stortorget.
Under genomgången framförs synpunkter på förslaget
-

Gösta Hedin anser att nuvarande belysningsstolpar ska
vara kvar

-

Pär Palmgren ställer sig tveksam till utformningen

-

Erik Rittbo avstyrker förslaget med hänsyn till kostnaderna eftersom det inte finns medel för underhåll av befintliga anläggningar

-

Ulf Erlandsson föreslår att bänkarna på Stortorget ska
vara uppvärmda under vintersäsongen.

Efter genomgången föreslår ordföranden att mötet ajouneras för överläggningar i partigrupperna.
Efter överläggningarna yrkar ordföranden att tekniska
nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Erik Rittbo/Pär Palmgren yrkar att tekniska nämnden
avstyrker förslaget.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Votering begärs. Tekniska nämnden godkänner följande
propositionsordning.
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag.
Nej-röst för bifall till Erik Rittbo/Pär Palmgrens förslag.
6 ja-röster och 5 nej-röster avges.
Följande röstar ja: K-G Sjöholm, Benny Petersson, Agneta
Söderberg, Per-Ingvar Önnevik, Camilla Lindoff och Stefan
Larsson.

Tekniska nämnden
Tn 050929 § 72

Datum

Sid

2005-09-29

25

Följande röstar nej: Pär Palmgren, Gösta Hedin, Christer
Caesar, Hans Tosteberg och Erik Rittbo.
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen besluta
att godkänna följande finansieringsförslag inom årets
investeringsbudget
- Budgeterade medel till omgestaltning av Första Avenyen
1,5 mkr (25001)
- Omdisponering av medel för ospecificerade GC-vägar
0,6 mkr (24403)
- Omdisponering av medel för centrumförnyelse 0,4 mkr
(21451)
Borgeliga gruppen - m , kd, fp och fv - reserveras sig mot
beslutet.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret
Kop AR och PN

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 73
Tn au § 109

Datum

Sid

2005-09-29
2005-09-15

26
20

2005 063 002

Delegationsbeslut
Tn au 050915 § 109

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
Arbetsutskottets protokoll 2005-07-04 OCH 2005-08-11
Samverkansgruppens protokoll 2005-08-15
Ledningsgruppens protokoll 2005-08-15
__________

Tn 050929 § 73

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

2005-09-29
2005-09-15

Sid

27
21

Tn § 74
Tn au § 110
Anmälningsärenden
Tn au 050915 § 110

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
Minnesanteckningar från möte med ”gruppen för offentliga
utsmyckningar” och referensgruppen
Ks au § 171 Avtal med Vägverket Region Skåne om
Ombyggnad av väg 21 i Tyringe
Ks § 101 Kök i Tyringeområdet
Ks § 106 Beslut avseende omdisponering avseende
lekplatser, stadspark m m
Ks au § 214 Tekniska nämnden, tilläggsanslag avseende
energiprojekt 2005
Miljönämndens § 117, Fornbacken 4, köldmedierapportering
för år 2004
__________

Tn 050929 § 74

Beslut till
Tekniska kontoret

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Datum

Sid

2005-09-29
2005-09-15

28
19

Tn § 75
Tn au § 108
Studiebesök
Tn au 050915 § 108

Ordföranden meddelar att Per-Ingvar Önneviks förslag om
ett studiebesök i Markaryd vid E4-bygget tas upp vid tekniska nämndens sammanträde den 29 september 2005.
__________

Tn 050929 § 75

Ordföranden förhör sig om det finns intresse av att genomföra studiebesök vid E4-bygget i Markaryd. Fem anmäler
sig. Camilla Lindoff får i uppdrag att organisera studiebesöket. Förättningsarvode och bilersättning betalas ut
(förlorad arbetsförtjänst ersätts inte).
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Tekniska nämnden

Tn § 76

Datum

Sid

2005-09-29

29

2005 37 511

Förslag från mötesdeltagare
Tn 050929 § 76

Benny Petersson påpekar att:
- GC-vägen längs Industrigatan färdigställs fram till väg 23.
- plattbeläggningar behöver rensas från ogräs.
Hans Wendel påpekar problemen med kajorna i träden
längs Drottninggatan, det är en sanitär olägenhet. Åtgärder
måste vidtagas.
Erik Rittbo anmäler behovet av rensning i skogsparti vid
Kronovägen i Tormestorp.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop PN och GS

