Tekniska nämnden arbetsutskottet

Datum

Sid

2006-08-10

1

Plats och tid

Tekniska kontoret kl 08.00 – 11.00

Beslutande

K-G Sjöholm, c, ordförande
Benny Petersson, s, 1:e vice ordförande
Pär Palmgren, m, 2:e vice ordförande

Övriga deltagande Teknisk chef Alf Rasmussen
Avdelningscheferna Per Nilsson, Hans Wackenfors,
Ingvar Wimhed och Eva Klang
Förvaltningsekonom Charlotta Sandahl Edemyr
Sektionschef Gunnar Swärdh, § 95
Sekreterare Anna-Stina Thunström
Informationsansvarig Carina Forsback
Utses att justera

Benny Petersson
Pär Palmgren

Justeringens tid
och plats

2006-08-15

Sekreterare

Ordförande

Justerare

§§ 95 - 108
§§ 109 - 114

………………………………………………..
Carina Forsback

Paragraf 95 – 114

…………………………………………………

………………………………………

K-G Sjöholm §§ 95-108

Benny Petersson §§ 109-114

………………………………………………..

………………………………………

Benny Petersson §§ 95-108

Pär Palmgren §§ 109-114

---------------------------------------------------------------------------------------Organ/Sammanträdesdatum
Tekniska nämnden arbetsutskottet 2006-08-10
Anslagsdatum
Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift

2006-08-16

Anslagets nedtagande 2006-09-07

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

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn au § 95

Datum

Sid

2006-08-10

2

2006 077 009

Tekniske chefens information
Tn au 060810 § 95

Tekniske chefens information om;
Avdelningsvis lägesrapport - sommarmånadernas
verksamheter 2006 069 009
Verksamheten har fungerat väl på samtliga avdelningar
under sommaren;
-gata/markavdelningen - festivalen i augusti innebar extra
städning och extra insatser. Personalen på parksektionen är
nu fulltalig efter avslutad rekrytering av två parkarbetare.
- fastighetsavdelningen – den torra sommaren har inneburit
att underhållsarbete har kunnat utföras i större utsträckning
än tidigare somrar.
- projektavdelningen – ombyggnad av Backagården i Finja
för boende med missbruksproblem pågår och beräknas att
avslutas under augusti. Vasstaket på Uggletorpet har bytts
ut. Arbetet med utemiljön kring Norra Station fortskrider.
- lokalvårdsavdelningen – nytt för i år är att
tvättverksamheten är i gång under hela sommaren.
Konferensverksamheten på Hässleholmsgården har legat
nere under sommaren med undantag av avtackningen av
kommunalrådet Bengt Andersson. Fönsterputsning pågår
enligt schema och utförs av Snapphanebygdens Städ.
Lägesrapport - fiske i Finjasjön 2006 481 432
Provtagning har pågått i Finjasjön sedan slutet av maj. Den
extremt varma sommaren i kombination med att det inte
genomförts någon utfiskning sedan 1998 har bidragit till att
siktdjupet i Finjasjön gradvis försämrats. Fiskevårdsföreningen sa nej till utfiskning i våras. Ny kontakt kommer
att tas med föreningen för att bestämma lämplig tidpunkt.
Höörs kommun tillämpar idag en ny trålningsmetod som bör
utrönas.
Reglering av Finjasjön samt strömningsriktare i Hörlingeån 2006 443 432
Ansökan till Miljödomstolen om tillstånd för dämning i Almaån för bibehållande av normalvattenståndet i Finjasjön
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Tn au 060810 § 95

Datum

Sid

2006-08-10

3

sommartid har inlämnats vecka 29.
Ansökan till Miljödomstolen om tillstånd för anläggande av
strömningsriktare i Hörlingeån för minskning av risken för
översvämningar vid Finjasjön i samband med höga vattenstånd har inlämnats vecka 29.
Kommunens kontaktperson i ärendena är Kurt Hagenrud.
Statsbidrag strömningsriktare i Hörlingeån 2006 443 432
Ansökan till Räddningsverket om statsbidrag för anläggande
av strömningsriktare i Hörlingeån har skickats vecka 30.
Kommunens kontaktperson i ärendet är Kurt Hagenrud.
Lägesrapport Tyréns – yttrande från Stefan Gustavsson 2006 388 311,1999 182 311
I skrivelse daterad 2006-07-24, bekräftar Stefan
Gustavsson kommunens ståndpunkt i frågan.
Avtal – parkeringsövervakning i Perstorps kommun
2006 442 510

Överenskommelse mellan Tekniska kontoren i Hässleholms
kommun och Perstorps kommun har träffats gällande
parkeringsövervakning i Perstorp. Överenskommelsen omfattar en förmiddag och en eftermiddag i månaden med
början den 1 augusti 2006.

Qpoolen 2006 327 225
Kommunstyrelsens arbetsutskott har avsatt medel för
restaurering av Qpoolen. Kommunstyrelsen kommer att
besluta i ärendet vid sammanträde den 30 augusti.
Anbudsförfarandet har påbörjats av tekniska kontoret.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, PN, IW, HW
Ek, CSE, GS

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 96

Datum

Sid

2006-08-10

4

2006 307 042

Halvårsrapport
Tn au 060810 § 96

Förvaltningsekonomen informerar om utkast till halvårsrapport. Resultatet i halvårsrapporten följer verksamhetsplanen. Det preliminära ekonomiska utfallet per den 30
juni visar att 48 % av årets driftmedel har förbrukats.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra åt tekniske chefen att sända in halvårsrapporten,
samt
att redovisa rapporten vid tekniska nämndens sammanträde
2006-08-24.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, CSE

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn au § 97

Datum

Sid

2006-08-10

5

2005 653 012

Ökade driftkostnader på grund av taxe- och
hyreshöjningar
Tn au 060810 § 97

Förvaltningsekonomen redovisar de taxe- och hyreshöjningar, 4 930 tkr, som kommer att påverka 2006 års
verksamhet.
Höjd VA-taxa, tillkommande avgift mars 2006
Höjd fjärrvärmekostnad minus besparing p g a
konvertering
Höjd renhållningstaxa
2% hyreshöjning externa fastigheter
Negativt driftnetto Kulturhuset

200 tkr
300 tkr
250 tkr
1 000 tkr
3 180 tkr

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att uppdra åt tekniske chefen att i samband med halvårsrapporten redovisa till kommunstyrelsen ökade driftskostnader till följd av taxe- och hyreshöjningar till kommunstyrelsen.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, CSE

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 98

Datum

Sid

2006-08-10

6

2006 215 041 (2006 278 006)

Planering och budget 2007
Tn au 060810 § 98

Tekniska kontorets skrivelse daterad 2006-08-09 diskuteras. Under diskussionen framkom att skrivelsen ska
kompletteras med klarläggande om hur ramen, 89 mkr,
används och vilket utrymme tekniska nämnden kan
disponera till oförutsedda kostnader.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra åt tekniska kontoret att revidera handlingarna
inför tekniska nämndens sammanträde 2006-08-24.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, CSE

Datum

Tekniska
Tekniska
Tekniska
Tekniska
Tekniska

nämnden arbetsutskottet
nämnden
nämndens arbetsutskott
nämnden
nämnden arbetsutskottet
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn

au § 99
§ 34
au § 67
§ 25
au § 41

2006-08-10
2006-05-17
2006-05-11
2006-04-06
2006-03-23

Sid

7
11
14
19
22

2005 175 002

Beslutsattestantförteckning 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.
__________

Tn au 060810 § 99

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att upprättad förteckning, daterad 2006-05-22, över
beslutsattestanter för tekniska kontoret godkännes.

Beslut till
Tekniska kontoret

__________

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 100

Datum

Sid

2006-08-10

8

2006 479 049

Avskrivningar P2 Fastigheter AB
Tn au 060810 § 100

Ekonomikontoret föreslår, i skrivelse daterad 2006-06-12,
att utestående fordran, 140 872:74 kronor, på P2 Fastigheter AB avskrivs.
Arbetsutskottet beslutar
att avskriva fordran på P2 Fastigheter AB till en total
summa av 140 872:74 kronor.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Ekonomikontoret
Kop AR, IW, CSE

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn au § 101

Datum

Sid

2006-08-10

9

2006 320 284

Hyresavtal för trädhusanläggning
Tn au 060810 § 101

Kommunstyrelsen har 2006-04-24 beslutat uppdra åt
tekniska nämnden att upprätta hyresavtal varigenom
Hässleholms kommun, genom tekniska nämnden, hyr
trädhusanläggningen inom fastigheten Hässleholm
Tormestorp 5:31. Anläggningen kommer att internupplåtas
till kommunledningskontoret och användas för konferensverksamhet.
Efter förhandling med fastighetsägaren har förslag till
hyresavtal upprättats. Avtalsförslaget innebär att kommunen hyr anläggningen under tio år till en hyra som
motsvarar 11% av fastighetsägaren HIBAB:s investeringskostnad för anläggningen vid ett ränteläge på 2,405%.
Enligt nu kända förhållanden beräknas årshyran bli cirka
600 tkr. Kommunen ansvarar därutöver för driftskostnader.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att teckna hyresavtal för trädhusanläggning enligt ovan
angivna villkor med HIBAB och tekniska kontoret som
parter, samt
att uppdra åt tekniska kontoret att redovisa bedömning av
driften samt inhämta klargörande hur underhållskostnaderna ska fördelas mellan tekniska kontoret och HIBAB.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, IW

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn au § 102

Datum

Sid

2006-08-10

10

2006 459 284

Hyresavtal Norra Station etapp 2
Tn au 060810 § 102

Kommunfullmäktige har 2005-05-30 gett kommunstyrelsen,
som i sin tur har gett tekniska nämnden, i uppdrag att
teckna hyresavtal för samtliga lokaler inom Norra Station,
etapp 2, för högst självkostnadspris.
Tekniska kontoret lämnar i skrivelse, daterad 2006-07-26,
efter förhandling med fastighetsägaren, förslag till upprättande av hyresavtal. Avtalsförslaget innebär att kommunen hyr lokalerna under tio år till en hyra som baseras
på fastighetsägarens självkostnad för att uppföra byggnaderna samt på beräknade kostnader för underhåll och av
fastighetsägaren uppgivna kostnader för administration med
mera. Enligt nu kända förhållanden beräknas årshyran bli
cirka 6,5 mkr. Kommunen ansvarar därutöver för driftkostnader. Av de aktuella lokalerna är för närvarande 1 240
kvadratmeter uthyrda till externa hyresgäster för en årshyra
om 2,19 mkr. Vissa lokaler kommer att användas av förvaltningen Arbetsmarknad- och kompetensutveckling (AK).
AK kommer att påföras internhyra för dessa lokaler. Återstående lokaler är för närvarande outhyrda. Med nuvarande
produktionskostnad och uthyrningsgrad samt en intäkt från
AK på 610,5 tkr bedöms objektet ge ett underskott på 4,5
mkr för Tekniska kontoret första året, 2006-09-01 - 200708-31.
Under diskussion ifrågasätts HIBAB:s administrationskostnad om 718 tkr vilket motsvarar 193 kr per m2. Detta kan
jämföras med Tekniska kontorets administrativa kostnad
om 11 kr per m2 för de samlade fastighetsbeståndet
Tekniska kontoret har framfört önskemål om att annuitetsberäkning tillämpas av HIBAB i syfte att erhålla en fast årlig
total hyreskostnad.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
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Tn au 060810 § 102

Datum

Sid

2006-08-10

11

att uppdra åt Tekniska kontoret att, efter klargörande av
HIBAB´s administrativa kostnader och annuitetsprincipen,
teckna hyresavtal för Norra Station, etapp 2, samt
att föreslå Kommunstyrelsen besluta
att kompensera Tekniska nämnden med 1,5 mkr i 2006
års budget för perioden 2006-09-01 – 2006-12-31, samt
att justera Tekniska kontorets ram för att täcka det
underskott som generas av Norra Station, etapp 2, från
år 2007.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, IW, SC

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn au § 103
Tn au § 91
Tn au § 14

2006-08-10
2006-06-01
2006-01-26

Sid

12
17
16

2006 33 511

30-zoner i Hässleholm
Tn au 060126 § 14

Tekniska kontoret redovisar förslag till prioriteringsordning
för införande av 30-zoner i Hässleholm.
Arbetsutskottet uppdrar åt tekniska kontoret att redovisa
vilka gator inom zonerna som ska begränsas till 30 km
samt att information och samråd sker med Polismyndigheten och boende inom aktuella områden under arbetets
gång.
Arbetsutskottet beslutar
att återremittera ärendet för vidare handläggning
__________

Tn au 060601 § 91

Per Nilsson redogör för pågående inventering av Stattenaområdet avseende införande av 30-zoner. För närvarande
pågår bland annat hastighetsundersökningar. Möte med
allmänheten kommer att hållas i augusti.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra åt tekniska kontoret att presentera förslag till
prioriteringslista över områden som är aktuella för införande
av 30-zon.
__________

Tn au 060810 § 103

Tekniska kontorets skrivelse ”Redovisning av tekniska
kontoret gällande lämpliga förslag på områden i Hässleholm
där 30-zoner kan införas” föreligger.
Prioriteringsordning, tidplan och bedömda kostnader
redovisas. Tekniska kontoret kommer att genomföra
dialogprojekt Stattena med ett

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au 060810 § 103

2006-08-10
2006-06-01
2006-01-26

Sid

13
17
16

första möte med de boende den 29 augusti 2006. Övriga
prioriterade områden är Centrum, Väster, Östervärn, Ekedal
och Fredentorp.
Arbetsutskottet föreslår att tekniska kontoret lyfter frågan i
samrådsgruppen den 14 augusti för diskussion och
ställningstagande över förslaget att införa 30-zoner.
Arbetsutskottet beslutar
att hänskjuta beslut till tekniska nämndens sammanträde
2006-08-24.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop PN

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn au § 104

Datum

Sid

2006-08-10

14

2006 368 532

Kommunal delfinansiering av plattformsförbindelse,
Tyringe järnvägsstation
Tn au 060810 § 104

Skånetrafiken framför i skrivelse rubricerad ”Investeringar
vid Tyringe järnvägsstation” önskemål om att kommunen
och Skånetrafiken år 2007 bidrar med 1 mkr vardera till ny
plattformsförbindelse vid sidospåret i Tyringe. Banverket å
sin sida bidrar med en investering 4 mkr för ny plattform.
Arbetsutskottet beslutar
att ställa sig positiva till att bidra med 1 mkr till ny
plattformsförbindelse vid sidospåret, Tyringe järnvägsstation, samt
att föreslå tekniska nämnden besluta
att föreslå budgetberedningen anslå 1 mkr i 2007
årsbudget till utbyggnad av plattformsförbindelse vid
Tyringe järnvägsstation
att uppdra åt tekniska nämndens ordförande att teckna
avtal som godkänns av kommunstyrelsens ordförande,
samt
att senast 2006-08-31 informera Skånetrafiken om
ovanstående beslut.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, CSE, PN

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn au § 105

Datum

Sid

2006-08-10

15

2006 415 047

Statsbidrag för regionala kollektivanläggningar, miljö
och trafiksäkerhet på kommunala gator
Tn au 060810 § 105

I skrivelse från Vägverket Region Skåne, daterad
2006-06-19, ges kommunen möjlighet att ansöka om
statsbidrag för perioden 2007-2009.
Grundregeln är att staten betalar ut 50 % av bidragsgrundande kostnad. Till bidragsgrundande kostnad räknas
inte kostnader som täcks genom andra statliga och
överstatliga bidrag, som till exempel KLIMP och EU-bidrag.
Per Nilsson redovisar förslag på prioriteringsordning för
ansökan av statsbidrag.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra åt tekniska kontoret att inför tekniska nämndens
sammanträde 2006-08-24 sammanställa reviderat förslag
på objektsförteckning med prioriteringsordning.

__________

Belsut till
Tekniska kontoret
Kop AR, PN

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn au § 106

Datum

Sid

2006-08-10

16

2005 165 332

Motion – undermåliga lekredskap
Tn au 060810 § 106

Kommunstyrelsen har för yttrande översänt motion av
Kjerstin Ulfvik Jonasson (fv) angående undermåliga
lekredskap.
I motionen framförs önskemål om upprustning av
lekredskapen på kommunens lekplatser.
Arbetsutskottet diskuterar tekniska kontorets yttrande,
daterat 2006-06-27.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra åt tekniska kontoret att revidera förslag till
yttrande, på Kjerstin Ulfvik Jonassons motion angående
undermåliga lekredskap, för beslut i tekniska nämnden
2006-08-24.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, PN

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn au § 107

Datum

Sid

2006-08-10

17

2006 025 022

Delegationsbeslut
Tn au 060810 §

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
Arbetsutskottets protokoll 2006-06-01
Delegationsbeslut §§ 56 – 87.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Datum

Sid

2006-08-10

18

Tn au § 108
Anmälningsärenden
Tn au 060810 § 108

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
Byggnadsnämndens beslut § 205 – Hassellunden, sydöstra området, Hässleholm, utformning av
tillfarten till bostadsområdet
2005 576 214.

2006 243 431. Fritidsnämndens beslut § 54 – Bidrag till
strand- och vattenvård i Bosarpssjön

Minnesanteckningar från möte 2006-06-01 med
”Gruppen för offentliga utsmyckningar” och referensgruppen

2006 139 866.

Ks Au beslut § 205 – Helsingborgsvägen –
iordningställande av infart till Stoby Måleri Färgträffen AB

2006 351 311.

Ks Au beslut § 212 – Tekniska nämndens
begäran om tilläggsanslag med anledning av stormen
Gudrun

2006 307 042.

2005 452 311.

Ks Au beslut § 213 – GC-väg Hästveda-Lursjön

Ks Au beslut § 214 - Övervakning m m av
gångtunneln Tingshusgatan- Drottninggatan

2006 344 311.

Ks Au beslut § 215 - Begäran om ny infart till
Österås idrottsplats

2006 171 311.

Ks Au beslut § 216 - Utemiljön på förskolan
MIO i Vinslöv

2006 358 332.

2006 074 514.

tågpendlare.
Beslut till
Tekniska kontoret

__________

Ks Au beslut § 217 – Parkeringsplatser för

Tekniska
Tekniska
Tekniska
Tekniska

nämnden arbetsutskottet
nämnden
nämnden arbetsutskottet
nämnden arbetsutskottet
Tn
Tn
Tn
Tn

au § 109
§ 63
au § 89
au § 36

Datum

Sid

2006-08-10
2006-06-15
2006-06-01
2006-03-23

19
20
14
14

2005 514 514

Andra Avenyen vid Kulturhuset - lastzon
Tn au 060323 § 36

Tekniska kontoret redovisar i skrivelse daterad 2006-03-08
att Kulturförvaltningen har framfört att in- och utlastningsförhållandena för lastbilar/trailers behöver förbättras vid
Kulturhuset.
Under utredningen av ärendet har Tekniska kontoret konstaterat att förutsättningarna för en bra lösning är begränsade. Efter att ha undersökt olika alternativ har förslag tagits
fram som innebär utbyggnad av lastzon inom det befintliga
parkeringsplatsområdet på Andra Avenyen. Tekniska kontoret har tagit hänsyn till gångtrafikanter och platsens nivåskillnader. Kostnaden att anlägga lastzonen enligt förslaget
är beräknat till ca 160 000 kronor, arbetena utförs av tekniska kontorets personal.
Utbyggnaden av lastzonen innebär att sju parkeringsplatser
med parkeringsavgift 5 kr per timme tas bort. Vid fullt utnyttjad parkering innebär det ett inkomstbortfall på 91 000
kr per år. Uppskattningsvis är nyttjandegraden ca 60 % vilket motsvarar ett verkligt inkomstbortfall på ca 55 000 kr
per år.
Tekniska kontoret föreslår att lastzonen anläggs under förutsättning att Kulturförvaltningen bekostar utbyggnaden och
att Tekniska kontoret årligen kompenseras för intäktsbortfallet av parkeringsavgifter för parkeringsplatserna som tas
bort på Andra Avenyen.
Kulturförvaltningen har i skrivelse daterad 2006-03-10
framfört synpunkter på förslaget och meddelat att de anser
inte att det är Kulturförvaltningens uppgift att bekosta byggandet av lastzon och inte heller att ersätta Tekniska kontoret för förlorade parkeringsintäkter.

Datum

Tekniska
Tekniska
Tekniska
Tekniska

nämnden arbetsutskottet
nämnden
nämnden arbetsutskottet
nämnden arbetsutskottet

Tn au 060323 § 36

2006-08-10
2006-06-15
2006-06-01
2006-03-23

Sid

20
21
15
15

Ordföranden föreslår att kulturnämndens yttrande avseende
utformningen av lastzonen inhämtas. Vad gäller kostnaden
för utbyggnaden av lastzonen uppdra åt tekniska kontoret
att lägga in objektet i kompletteringsbudget 2006. Ordföranden föreslår att tekniska kontoret bortser från förlorade
parkeringsavgifter.
Arbetsutskottet beslutar
att inhämta Kulturnämndens yttrande, samt
att uppdra åt tekniska kontoret att lägga in objektet i
kompletteringsbudget 2006.
__________

Tn au 060601 § 89

Yttrande från kulturnämnden, Kn 060426, § 57, har inkommit. I yttrandet framkommer att kulturnämnden anser att
utbyggnad av lastzon bör ske under 2006. Projektet ryms
inte inom 2006 års planering.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att tekniska kontorets förslag på lastzonens utförande
kvarstår, samt
att projektet läggs in i 2007 års planering.
__________

Tn 060615 § 63

Tekniska kontoret föreslår att lastzon anläggs enligt tidigare
förslag, vilket innebär en lutning på 40 cm i längdriktningen
och att sju (7) stycken p-platser vid Kulturhuset, Andra
Avenyen, stängs av. Kulturförvaltningen framhåller i sitt
yttrande att man inte är nöjd med Tekniska kontorets
förslag utan vill ha en lastzon helt utan lutning. Tekniska
kontoret anser att ett större ingrepp medför en orimligt stor
kostnad.

Datum

Tekniska
Tekniska
Tekniska
Tekniska

nämnden arbetsutskottet
nämnden
nämnden arbetsutskottet
nämnden arbetsutskottet

Tn 060615 § 63

2006-08-10
2006-06-15
2006-06-01
2006-03-23

Sid

21
22
15
15

Tekniska nämnden beslutar
att inte anordna lastzon i anslutning till Kulturhuset då
kulturförvaltningen i sitt yttrande inte godtar framtaget
förslag.
__________

Tn au 060810 § 109

Kulturförvaltningen har i kontakt med kommunalråd Tommy
Nilsson godkänt lastzon längs Andra Avenyen med max 40
cm lutning.
Dessutom framfördes önskemål om plan yta mellan
lastzonen och hissen samt avspärrning av trottoaren vid
lastning och lossning.
Tekniska kontoret ställer sig villiga till:
• att anlägga en lastzon inom befintligt
parkeringsplatsområde på Andra Avenyen
• att inte begära kompensation för inkomstbortfall för
uteblivna parkeringsavgifter.
Vidare gäller:
• lastzonen kommer att ha en lutning på ca 40 cm i
längdriktningen
• att sju stycken parkeringsplatser tas bort
• arbetet kommer att utföras av tekniska kontorets
personal
• att arbetet påbörjas under 2006
• medel, 160 tkr, kommer att tas inom tekniska
kontorets budget för 2006.
Arbetsutskottet beslutar

Beslut till
Tekniska kontoret
Kulturnämnden
Kop PN, PLI

att invänta godkännande av ovan angivet förslag på
lastzon, Andra Avenyen, från Kulturnämnden.
__________

Tekniska
Tekniska
Tekniska
Tekniska
Tekniska

nämnden arbetsutskottet
nämnden
nämnden arbetsutskottet
nämnden
nämnden arbetsutskottet
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn

au § 110
§ 61
au § 87
§ 31
au § 61

Datum

Sid

2006-08-10
2006-06-15
2006-06-01
2006-05-17
2006-05-11

22
16
11
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

Tekniska
Tekniska
Tekniska
Tekniska

nämnden arbetsutskottet
nämnden
nämnden arbetsutskottet
nämnden

Tn 060517 § 31

Datum

Sid

2006-08-10
2006-06-15
2006-06-01
2006-05-17

23
17
12
5

att presentera omarbetat förslag till utformning av
Nyköbingsparken vid arbetsutskottets sammanträde
den 1 juni
att kalla allmänheten till nytt informationsmöte
att besöka parken vid tekniska nämndens rundtur den 15
juni.
__________

Tn au 060601 § 87

Lennart Rundberg presenterar nytt förslag på gestaltning av
Nyköbingsparken. Perspektivskiss skall tas fram och
presenteras för de närboende.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra åt tekniska kontoret att föredra nytt förslag på
omgestaltning av Nyköbingsparken vid tekniska nämndens
sammanträde den 15 juni, samt
att presentera förslaget för närboende.
__________

Tn 060615 § 61

Lennart Rundberg redogör för nytt förslag på omgestaltning
av Nyköbingsparken. Nytt informationsmöte kommer att hållas
med allmänheten inom kort.

Tekniska nämnden beslutar
att delegera till arbetsutskottet att godkänna omgestaltning
av Nyköbingsparken under förutsättning att mötet med
allmänheten inte motsäger ett sådant beslut.
__________
Tn au 060810 § 110

Hans Wackenfors redovisar att förslag till utformning av
Nyköbingsparken redovisats vid nytt allmänt möte i parken
den 21 juni. Deltagarna ställde sig positiva till förslaget.

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au 060810 § 110

Datum

Sid

2006-08-10

24

Arbetsutskottet godkänner redovisad omgestaltning
av Nyköbingsparken och att arbetet påbörjas under
hösten 2006.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, HW, LR och GS

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn au § 111
Tn au § 102

Datum

Sid

2006-08-10
2005-09-15

25
13

2005 492 511

Jungfrugatan-Vankivavägen in- och utfart
Tn au 050915 § 102

Per Nilsson informerar om att i ”Verumsgården” vid Jungfrugatan ska cafè- och galleriverksamhet öppnas. För tillgängligheten till verksamheten har önskemål framförts om
att in- och utfart anordnas från Vankivavägen till Jungfrugatan.
Arbetsutskottet ser positivt på att en in- och utfart vid från
Vankivavägen till Jungfrugatan byggs för medlöpande trafik.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdrar åt tekniska kontoret att utreda möjligheten att
öppna Jungfrugatan, på försök, för medlöpande trafik.
__________

Tn au 060810 § 111

Arbetsutskottet beslutar
att uppdra åt tekniska kontoret att inför tekniska nämndens
sammanträde den 24 augusti 2006 redogöra för möjligheterna att under 2006 öppna Jungfrugatan för medlöpande
trafik.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop PN

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn au § 112

Datum

Sid

2006-08-10

26

2006 483 293

Försäljning av servicelägenheter
Tn au 060810 § 112

Kommunstyrelsen har beslutat föreslå Kommunfullmäktige besluta om försäljning av servicelägenheter till
Hässleholmsbyggen AB.
Idag hyr omsorgsförvaltningen fastigheterna av tekniska
kontoret.
Tekniska kontoret ställer sig undrande över vilka villkor
som kommer att gälla vid ett övertagande.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra åt tekniska kontoret att tillskriva exploateringsavdelningen för att utröna villkoren vid en eventuell försäljning av servicelägenheter.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop IW

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 113

Datum

Sid

2006-08-10

27

2006 484 299

Skadegörelse
Tn au 060810 § 113

Klotter och vandalisering av kommunens fastigheter har
ökat. Detta gäller även skadegörelse inomhus i skolorna.
För att komma tillrätta med problemet har några kommuner, med samma problem, infört kameraövervakning
med gott resultat.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra åt tekniske chefen att få tillstånd ett möte
mellan tekniska nämndens arbetsutskott och barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott för att komma tillrätta
med den in- och utvändiga skadegörelsen av kommunens
skolor, samt
att uppdra åt tekniska kontoret att inför tekniska
nämndens sammanträde i augusti lägga fram förslag för
diskussion på åtgärder för att komma tillrätta med klotter
och vandalisering av kommunens fastigheter.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, IW

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 114

Datum

Sid

2006-08-10

28

2006 170 009

Förslag från mötesdeltagare
Tn au 060810 § 114

Benny Petersson framför önskemål om gång- och
cykelväg mellan Måsvägen och Fasanvägen i Sösdala.
Pär Palmgren framhåller behov av åtgärder för träd angripna av barkborre vid Hässleholms gården.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop PN, GS

