Datum

Tekniska nämnden

Sid

2008-03-06

1

Plats och tid

Tekniska kontoret kl 13.00 – 16.30

Beslutande

Pär Palmgren, m, ordf.
Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordf
Benny Petersson, s, 2:e vice ordf
Kristina Berglund, m
Ingvar Thufvesson, c tj gj som ers för Stefan Larsson, c
Sune Persson, c tj gj som ers för Ulf Erlandsson, c
Ernst Herslow, m
Per-Ingvar Önnevik, s
Carina Westerlund, s
Jonas Andersson, s
Robert Koran, s

Ersättare

Gösta Hedin, Bo Wahlgren, Bertil Kjellqvist, Anna
Lindborg, Bengt Hellbring, Bertil Olsson, Calle Blåholtz,
Leif Möllerström, Erik Thörn

Övriga deltagande Teknisk chef Hans Wackenfors
Avd chef Anders Servin och Eva Klang
Planeringsingenjör Per Nilsson
Förvaltningsekonom Charlotta Sandahl Edemyr
Sekreterare Carina Forsback
Information

Kommunsamordnare Rune Mårtensson, Vägverket

Utses att justera

Jonas Andersson

Justeringens tid
och plats

2008-03-18
Tekniska kontoret

Sekreterare

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

Ordförande

………………………………………………..
Pär Palmgren

Justerare

………………………………………………
Jonas Andersson

Paragrafer 7 - 16

Datum

Tekniska nämnden

2008-03-06

Organ/sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2008-03-06

Anslagsdatum

2008-03-19

Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift

Sid

2

Anslagets nedtagande 2008-04-10

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

Datum

Tekniska nämnden

2008-03-06

Sid

3

Information
Rune Mårtensson, kommunsamordnare, Vägverket, informerar om Vägverkets
verksamhet.
Vägverket står inför en organisationsförändring vilket bland annat innebär att en
del av verksamheten kommer att bolagiseras vid årsskiftet. Kvar blir huvudkontoret samt två avdelningar: Väg och Samhälle. Enheten Samhälle skall stå
för planering och beställning och tillhöra regionen. Enheten Väg skall stå för
vägbyggandet.
Infrastrukturplanering för 2010-2020 har arbetats fram tillsammans med
Banverket för att göra ekonomiska förtjänster.
Väg 117 har varit under utredning under en längre tid. Det är svårt att hitta
lösningar till ny dragning av vägen då mycket vatten i området gör projektet
kostsamt. Väg 117 finns inte med i infrastrukturplaneringen.
Påpekades att från kommunens sida är v 117 den högst prioriterade vägen av
Vägverkets vägar inom kommunen:
- All trafik österifrån leds in på v 117
- Cirka åtta tusen fordon per dygn
- Mycket tung trafik
- Har stundtals en bredd som uppgår till endast 7,5 meter vilket omöjliggör
trafik med container
Några av de satsningar (uttryckt i mkr) som Vägverket kommer att göra i Skåne
under perioden 2008-2010 är:
- Korsningar
60
- Kollektivtrafik
120
- GC-vägar
70
- Miljöåtgärder
110
För Hässleholms kommun innebär detta bland annat:
- Mitträcke v 23 Höör – Stoby
- Åtgärder i tätorten Bjärnum
- GC-väg Bjärnum – Vittsjö
- Kollektivtrafik, höjande åtgärder på sträckan Hässleholm – Markaryd

Datum

Tekniska nämnden

Sid

2008-03-06

4

Rune Mårtensson önskar ett ekonomiskt samarbete under året med Tekniska
nämnden så att man i Tyringe kan
- Bredda och anlägga GC-väg båda sidor om Malmövägen
- Utföra åtgärder för att dämpa hastigheten på Järnvägsgatan
Andra åtgärder som Vägverket kommer att utföra i Tyringe under året är:
- Beläggning av Torupsvägen, Malmövägen och Järnvägsgatan
- Ersätta trafikljussignalen vid Malmövägen med fyrvägsstopp (förslag)
Per Nilsson, Tekniska kontoret, kommer att handlägga ärendet. Vid ett
eventuellt samarbete kommer medel att tas inom Tekniska nämndens ram.
Vägverkets rekommenderar kommunerna att arbeta med:
- Transport och kvalitet
- Alkolås
- Miljöbilar
- Hållbart resande
- Bältesanvändning vid skolskjuts
- Revidering av trafiksäkerhetsplaner (trafiksäkerhetsrevision finns att
köpa)
- Bra kollektivtrafik till köpcentrum

Datum

Tekniska nämnden

2008-03-06

Tn § 7

Sid

5

2008 010 009

Tekniske chefens information
Tn 080306 § 7

Tekniske chefens information om;
Köksutredningen – Bjärnum 2006 525 287
Köksutredningen föreslår att tillagningskök för skola, förskolor och servicehus (äldreboende) förläggs till Lyckåsa
äldreboende. Ärendet MBL-förhandlades med samtliga fack
den 14 februari. Kommunstyrelsen godkände förslaget den 3
mars för slutligt beslut i Kommunfullmäktige. Målsättningen
är att projektet skall vara genomfört inför hösten 2009.
Tyringe Vårdcentral 2006 343 042
Tekniska kontoret har anlitat fastighetsmäklare för att
genomföra försäljning av fastigheten Hässleholm Småskola 2.
Göinge Bygg & Fastighets AB har lämnat bästa anbud på
fastigheten. Anbudet gäller under förutsättning att det PM
(tillbyggnad på cirka 500 kvadratmeter) som ingår i anbudsunderlaget gäller. Politiker (regionen) och regionsstyrelsen
har sagt nej till avtalet. Tekniska kontoret har på Göinge
Byggs initiativ kontakt med RegionFastigheter och fastighetsmäklaren för att eventuellt komma fram till en ny överenskommelse. Parterna kommer att träffas den 11 mars. Eventuellt kommer Tekniska kontoret att lämna över ärendet till
Exploateringsavdelningen.
Bro över Vieån 2007 101 311
Hässleholms kommun är inte markägare till den mark där
hängbro över Vieån är planerad. Efter samråd med berörda
fastighetsägare, två stycken, framkom att en fastighetsägare
ställer sig positiv till bron medan en fastighetsägare har synpunkter på placeringen. Nytt förslag är att placera hängbron
längre västerut. Ny kontakt med fastighetsägarna kommer
att tas.

Datum

Tekniska nämnden

Tn 080306 § 7

2008-03-06

Sid
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Lastzon Kulturhuset 2005 514 514
I förslag på lastzon vid Kulturhuset är zonen placerad 2,5
meter från husets fastad. Vid undersökningar har det
framkommit att fiberoptiska kablar ligger inom detta stråk.
Kostnad för att flytta kablarna uppgår till mellan 700 tkr och
1 mkr.
Anlitad konsult har tagit fram nytt förslag där lastzonen
placeras närmare Andra Avenyen. Detta innebär att tre
parkeringsplatser försvinner vilket motsvaras av en plats i
det tidigare förslaget. En avloppsledning som löper mellan
Järnvägsgatan och Vattugatan, föreslås, oavsett placering av
zonen, pluggas igen och att en ny ledning läggs i gatan för
att underlätta eventuella framtida reparationsarbeten.
Beräknad ökad investeringskostnad är 750 tkr.
Tekniska kontoret kommer att invänta synpunkter från
Kulturchefen innan vidare åtgärder vidtages.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop HW, AS

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 8
Tn au § 9

Sid

2008-03-06
2008-02-21

7
5

2007 286 042

Årsbokslut 2007
Tn au 080221 § 9

Förvaltningschefen redovisar förslag till årsberättelse 2007.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna förslag till årsberättelse 2007.
__________

Tn 080306 § 8

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

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

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 9
Tn au § 10

Sid

2008-03-06
2008-02-21
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6

2008 082 042

Övergripande mål 2008
Tn au 080221 § 10

Tekniske chefen informerar om förslag till Tekniska
nämndens övergripande målstyrning, som upprättats i
enlighet med Kommunfullmäktiges mål.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna Tekniska nämndens övergripande mål 2008.
__________

Tn 080306 § 9

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 10
Tn au § 11

Sid

2008-03-06
2008-02-21

2008 083 012

Internbudget 2008
Tn au 080221 § 11

Förvaltningsekonomen redovisar utkast till internbudget
2008.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna redovisad internbudget 2008.
__________

Tn 080306 § 10

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Ekonomikontoret
Kommunstyrelsen
Kop HW, CSE
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Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 11
Tn au § 12

Sid

2008-03-06
2008-02-21

10
8

2008 015 009

Internkontroll – plan för 2008
Tn au 080221 § 12

Förvaltningsekonomen redovisar intern kontrollplan 2008 för
Tekniska kontoret, reviderad 2008-02-11.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna upprättad intern kontrollplan 2008 för Tekniska
kontoret, reviderad 2008-02-11.
__________

Tn 080306 § 11

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop HW, CSE, avd ch, IL, CS

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 12
Tn au § 13

Sid

2008-03-06
2008-02-21

11
9

2008 076 002

Beslutsattester 2008
Tn au 080221 § 13

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna upprättad förteckning över beslutsattestanter
för Tekniska kontoret 2008.
__________

Tn 080306 § 12

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

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

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 13
Tn au § 14

Sid

2008-03-06
2008-02-21

12
10

2008 011 002

Delegationsbeslut
Tn au 080221 § 14

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
- Arbetsutskottets protokoll 2007-01-31
- Delegationsbeslut §§ 1 - 13.
__________

Tn 080306 § 13

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Sid

2008-03-06
2008-02-21

13
11

Tn § 14
Tn au § 15
Anmälningsärende
Tn au 080221 § 15

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 21 Installation av brandlarm på räddningstjänst

2007 289 511

Kommunstyrelsen
§ 5 Kompensation för ökade hyres- och städkostnader

2008 043 041

Kommunfullmäktige
§ 149 Bestämmelser o ersättning till kommunalt
förtroendevalda – komplettering

2008 022 024

Kommunfullmäktige
§ 153 Avsägelse som ersättare i Tekniska nämnden

2008 080 006

”Gruppen för offentlig konst”
Minnesanteckningar 2007-12-10

2008 019 866

__________
Tn 080306 § 14

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden

Tn § 15

Sid

2008-03-06

14

2008 130 531

Skånetrafiken - stadstrafiken
Tn 080306 § 15

Planeringsingenjör Per Nilsson redovisar Skånetrafikens
förslag avseende stadstrafiken och bussrutter i Hässleholm.
Skånetrafiken framhäver att problem med förbud mot trafik
med motordrivna fordon på Frejgatan kvarstår. Beslut i
ärendet inväntas från Regeringsrätten.
Kommunledningen prioriterar trafiken till/från Röinge och
Garnisonen.
Tekniska nämnden rekommenderar följande förslag till
körvägar;
Linje 2: Samma linjesträckning i centrum som tidigare det vill
säga utfart från stan via Östergatan.
Linje 3: Linjesträckningen ute på Garnisonen kortas ner,
körväg från stan via Vänhems vårdcentral (ej utmed
Järnvägsgatan).
Skånetrafiken har önskemål om tillåten vänstersväng för
bussar till och från Kristianstadsvägen mot/från Frykholmsgatan.
Tekniska nämnden beslutar
att ta upp ärendet utanför dagordningen, samt
att avslå förslag på tillåten vänstersväng för bussar till och
från Kristianstadsvägen mot Frykholmsgatan.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop HW, AS, PN

Datum

Tekniska nämnden

2008-03-06

Tn § 16

Sid

15

2008 129 009

Förslag från mötesdeltagare
Tn 080306 § 16

Per Nilsson anmäler att;
- Motorbilagan i Norra Skåne, som kommer ut i början av
april, kommer att innehålla reportage om parkeringssituationen i Hässleholm.
Ernst Herslow anmäler att;
- Fastighetsägare vid Viaduktsgatan i Hästveda vill ha möte
med Tekniska kontoret/Tekniska nämnden och Banverket
för att diskutera ett eventuellt bullerplank som ersättning
för de träd som tagits bort mellan deras fastigheter och
järnvägen. Enligt tidigare besked från Banverket är det
Banverket som utför bullermätningar vid järnvägen samt
sätter upp bullerplank. Ernst Herslow meddelar fastighetsägarna att vända sig till Banverket.
Calle Blåholtz anmäler att;
- Idag går barn över järnvägen i Västra Torup för att
komma till skolan. Önskvärt är att Tekniska kontoret
bygger en gångstig över grönområdet för att säkerställa
skolvägen. Per Nilsson kommer att undersöka om detta är
möjligt.
- Tekniska kontoret bör se över möjligheterna att göra om
torget i Tyringe till gångfartsområde. Anders Servin
undersöker.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop HW, PN

