Datum

Tekniska nämnden

Sid

2009-04-29

1

Plats och tid

Tekniska kontoret kl 08.30 – 10.30

Beslutande

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

Ersättare

Emil Nilsson, Bengt Hellbring, Bertil Olsson, Leif
Möllerström, Erik Thörn

Övriga deltagande Teknisk chef Hans Wackenfors
Avd chef Anders Servin, Mats Svensson och Eva Klang
Planeringsingenjör Per Nilsson
Förvaltningsekonom Charlotta Sandahl Edemyr
Sekreterare Carina Forsback
Utses att justera

Jonas Andersson

Justeringens tid
och plats

2009-05-05
Tekniska kontoret

Sekreterare

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

Ordförande

………………………………………………..
Pär Palmgren

Justerare

………………………………………………
Jonas Andersson

Paragrafer 33 - 41

Datum

Tekniska nämnden

2009-04-29

Organ/sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2009-04-29

Anslagsdatum

2009-05-07

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

Sid

2

Anslagets nedtagande 2009-05-29

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

Datum

Tekniska nämnden

Sid

2009-04-29

Tn § 33

3

2009 034 009

Tekniske chefens information
Tn 090429 § 33

Tekniske chefens information om;
Tillgänglighetsfrågor/Handikapprådet 2009 209 731
Kommunstyrelsens arbetsutskott har återremitterat
Tekniska nämndens förslag, Tn 2009-02-12, § 13, att anslå
medel för utrednings- och kostnadsberäkning så att GC-väg
mellan Skansen-hemmet och Hårsjövägens anslutning till
väg 117, Vittsjö görs tillgänglig året runt.
Rapport – Pågatåg nordost 2009 019 014
Banverket presenterade förslag på tidplan vid senaste
mötet. Tekniska kontoret arbetar enligt uppdraget från
Kommunstyrelsen. Systemhandlingar håller på att arbetas
fram. Anders Servin redovisar lägesrapport från de olika
stationerna.
Rapport – Hässleholm nord 2009 021 251
Projektet löper på bra. Vid samrådsmöte med Länsstyrelsen
den 28 april accepterades utökad arbetsplan
- att flytta trafikplats Rv 21 600 meter österut och
- att bygga ut Rv 21 till 2+2 väg, sträckan ny bro och
österut mot trafikplats Stoby.
I arbetsplanen ingår ny bro över Rv 21.
Banverket har godkänt förslag från konsultfirma ATKINS
angående placering av järnvägen. Banverket kommer att
skicka ut förslag på avtal till Hässleholms kommun. Allt
kommer ut på samråd i november. Dagvattenutredning
pågår. Kommunens budget förväntas hålla.
Samråd - vattenmyndigheterna 2009 208 349
Vattenmyndigheterna (indelade i fem distrikt) är nyinrättade
myndigheter i Sverige med ett övergripande ansvar att se
till att EU:s ramdirektiv för vatten genomförs i Sverige. En
länsstyrelse i varje vattendistrikt har utsetts till vattenmyndighet med ansvar för förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön inom distriktet. Hässleholms kommun tillhör Kalmar Södra Östersjöns - vattendistrikt.

Datum

Tekniska nämnden
Tn 090429 § 33

2009-04-29

Sid

4

Under det gångna året har vattendistrikten tagit fram förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivning. Innan förslagen antas ska alla som vill få lämna synpunkter på innehållet.
Samråd genomförs under perioden 1 mars till 1 september
2009. Kommunledningskontoret sammanställer kommunens
yttrande. I den kommunala referensgruppen ingår representanter från Tekniska kontoret, Miljökontoret, Stadsbyggnadskontoret, Kommunledningskontoret och Hässleholms
Vatten AB. I december 2009 skall de slutliga dokumenten
fastställas. Dessa kommer sedan att gälla för perioden 2010
– 2015. Mer finns att läsa på www.vattenmyndigheterna.se.
År 2015 skall kommunerna uppvisa god vattenstatus vilket
kan komma att medföra stora kostnader. När ett område
omfattas av både skydd för områden enligt vattenförvaltningsförordningen och andra typer av skydd enligt miljöbalken ska det ”strängaste kravet” gälla.
Almaån 2009 212 432
Tekniska kontoret ingår i ett projekt rörande miljöanpassad
rensning av Almaån. I projektets referensgupp ingår förutom Tekniska kontoret Stadsbyggnadskontoret, Miljökontoret, Hässleholms Vatten AB och Övre Almaåns samfällighetsförening. Under möte den 28 april, mellan
referensgruppen och Länsstyrelsen, redogjordes syftet med
projektet samt projektuppläggning. Någon kostnad för
kommunen tillkommer inte då Havsmiljöpengar (Östersjömiljarder) ska täcka kostnaderna.
Tävling – namngivning av cirkulationsplatser
2009 059 511

Tekniska nämndens arbetsutskott enades den 22 april, Tn au
§ 45, om namngivningen av sju cirkulationsplatser i Hässleholms kommun. 430 namnförslag från 46 personer deltog i
tävlingen.

__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn § 34
Tn au § 35

Sid

2009-04-29
2009-04-16

2009 036 042

Ekonomiska rapporter – 28 februari och 31 mars
Tn au 090416 § 35

Ekonomiska rapporter per den 28 februari och den
31 mars är utsänd till Tekniska nämndens ledamöter.
Utfall 28 februari (riktvärde är 17%):
Drift 14,4%
Verksamhetsfastigheter och övriga fastigheter är inte
inräknade i utfallet eftersom internhyressystemet inte är
inlagt i budgeten.
Städavtalen är inte bokförda.
Investering 3,6%
Utfall 31 mars (riktvärde är 25%):
Drift 22,6%
Verksamhetsfastigheter och övriga fastigheter är inte
inräknade i utfallet eftersom internhyressystemet inte är
inlagt i budgeten.
Städavtalen är inte bokförda.
Investering 7,9%
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna redovisad månadsrapport per den
28 februari 2009, och
att godkänna redovisad månadsrapport per den
31 mars 2009.
__________
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Datum

Tekniska nämnden
Tn 090429 § 34

2009-04-29

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Ekonomikontoret
Kop HW, CSE

Sid

6

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn § 35
Tn au § 36

Sid

2009-04-29
2009-04-16

7
4

2009 119 318

Enskilda vägar – särskilt driftbidrag
Tn au 090416 § 36

Utöver underhållsbidrag kan väghållare (enskilda vägar)
söka bidrag till särskild drift/iståndsättning hos Vägverket.
Vägverket bidrar med 60-70 % av total kostnad. Tekniska
kontoret har tidigare beviljat bidrag med 30 % av det totala
beloppet.
Vägverket har ökat sina anslag till Skåne med 13 mkr för
utbetalning bidrag, särskild drift. Detta innebär att totalt
20,433 mkr skall fördelas. Motsvarande summa för år 2008
var 7,474 mkr.
Tekniska kontoret har (för år 2009) 2,2755 mkr att fördela
till bidrag enskilda vägar (underhållsbidrag och särskilt driftbidrag). I dagsläget har 2,237 mkr utbetalts till underhållsbidrag.
I skrivelse, daterad 2009-03-31, upplyses samtliga väghållare (enskilda vägar) om att Tekniska nämnden kan
komma att fatta beslut om att endast betala ut bidrag till
årligt underhåll.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att bidrag, totalt ca 150 tkr, avseende skärskild drift skall
betalas ut till de väghållare (enskilda vägar) som tecknat
avtal med entreprenör före 2009-04-03, och
att med undantag från ovan nämnda, skall från konto
453110, bidrag statsbidragsberättigade enskilda vägar,
endast bidrag till årligt underhåll beviljas.
__________

Datum

Tekniska nämnden
Tn 090429 § 35

2009-04-29

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
För kännedom
Kommunstyrelsen

Sid

8

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn § 36
Tn au § 37

Sid

2009-04-29
2009-04-16

9
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2007 301 314

Fordran Industrigatan
Tn au 090416 § 37

På fastighet Ekstaven 3 har förorenad mark sanerats till en
kostnad av 495 tkr.
Efter förlikning med de tidigare ägarna har 250 tkr betalats
in av Lantmännen.
Ytterligare betalningar förväntas inte inkomma.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att avsluta ärendet, och
att uppdra åt Ekonomikontoret att ta bort posterna i balansräkningen, konto 135332 och 139332.
__________

Tn 090429 § 36

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Ekonomikontoret

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn § 37
Tn au § 38

Sid

2009-04-29
2009-04-16
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2009 187 049

Smärre lokalförändringar
Tn au 090416 § 38

För att kunna ta medel i anspråk till lokalförändringar måste
beloppet uppgå till minst 100 tkr per projekt och fastighet.
För att kunna utföra smärre lokalförändringar har önskemål
framförts från samtliga förvaltningar om en sänkning av beloppet motsvarande ett basbelopp.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att föreslå Kommunstyrelsen besluta
att uppdra åt Ekonomikontoret att sänka nedre gränsen
för ianspråktagande av medel för lokalförändringar till
ett basbelopp.
__________

Tn 090429 § 37

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn § 38
Tn au § 39

Sid

2009-04-29
2009-04-16
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2009 354 020

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Tn au 090416 § 39

Uppföljning, checklista, över systematiskt arbetsmiljöarbete
för kommunens förvaltningarna finns att hämta på Hässleholms kommuns intranät.
Arbetsgivaren har, den 19 januari, i samverkan med fackliga
representanter enats om en handlingsplan avseende Tekniska
kontoret. I dokument med reg nr H-02 har de risker som ska
åtgärdas under 2009 förtecknats.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna redovisad handlingsplan med reg nr H-02
avseende risker som skall åtgärdas under 2009 inom det
systematiska arbetsmiljöarbetet vid Tekniska kontoret.
__________

Tn 090429 § 38

Tolv punkter i handlingsplanen, reg nr H-02, har åtgärdats.
Avstämning sker kontinuerligt i samverkansgruppen.
Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop Folke Lindgren

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn § 39
Tn au § 40

Sid

2009-04-29
2009-04-16

12
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2009 182 330

Ridning inom Ekbackaområdet
Tn au 090416 § 40

På initiativ av Bengt-Inge Schölin (hästgårdsägare) träffades representanter från Tekniska kontoret och Bengt-Inge
Schölin den 18 mars för att på plats diskutera för- och nackdelar med ridning inom Ekbackaområdet.
Bengt-Inge framhöll att kommunen lanserade det nya
bostadsområdet Ekbacka som ett bostadsområde för
människor som ska kunna syssla med häst och ändå bo
nära staden. Som en del i Ekbackaprojektet sålde kommunen en gård vid Pukehusvägen till Bengt-Inge med förbehållet att gården förband sig att upplåta hästplats för
hästägare boende på Ekbacka. Förutom ridning på den belysta ridbanan på gården används Åhusfältet, Skönabäck
och före detta T 4:as övningsområde för ridning.
För att med häst komma till den ”ridbara bron” över Almaån
rids det på allmänna vägar fram till Ängslöparvägens vändplats. Därefter rids det på gång- och cykelvägen utmed ån,
vilket inte är tillåtet.
Konflikter mellan ridande och nyttjare av gång- och cykelvägen förekommer och tenderar att öka. Enligt Bengt-Inge
är de boende inom Ekbackaområdet positiva till ridning och
har inget emot ridningen genom området.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att ridning tillåts på anvisad ridstig inom parkmarksområdet mellan Ängslöparvägens vändplats och den
”ridbara bron” vid före detta T4-området, och
att ge Tekniska kontoret i uppdrag att märka ut ridstigen
enligt ovan.
__________

Datum

Tekniska nämnden
Tn 090429 § 39

2009-04-29

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Bengt-Inge Schölin

Sid
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Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn § 40
Tn au § 41

Sid

2009-04-29
2009-04-16

2009 035 002

Delegationsbeslut
Tn au 090416 § 41

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
-

Arbetsutskottets protokoll 2009-03-12

-

Delegationsbeslut §§ 030 – 048

-

2008 259 214

Synpunkter ”Detaljplan för kv Åldermannen i Tyringe”
__________
Tn 090429 § 40

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

14
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Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Sid

2009-04-29
2009-04-16

15
10

Tn § 41
Tn au § 42
Anmälningsärende
Tn au 090416 § 42

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 59 Framställan om fördelning av kostnaderna för fönsterputsning från och med 2009

2008 505 055

Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 74 Medel för 2009 till fördyrade driftskostnader avseende
Tekniska kontorets tvätteriverksamhet

2009 177 216

Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 88 Övre Almaåns samfällighetsförening – begäran om
förskott avseende 2011 års utdebitering

2006 443 432

__________
Tn 090429 § 41

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

