Datum

Sid

Tekniska nämnden
Plats och tid

2005-11-21
Tekniska kontoret kl 15.00-15.40

1

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,
Ulf Erlandsson, c , tj.gj som ersättare för Stefan Larsson
Nils-Bertil Finn, m
Christer Caesar, kd
Hans Tosteberg, fp
Erik Rittbo, fv

Ersättare

Hans Jacobsson, Leif Möllerström, Per Lindberg, Hans
Wendel, Gösta Hedin, Bengt Hellbring och Eskil Johanesson

Övriga deltagande Teknisk chef Alf Rasmussen
Avd cheferna, Lars Olofsson, Per Nilsson, Ingvar Wimhed
och Eva Klang
Projektledare Lennart Rundberg § 87
Trafikingenjör Per Linderberg, § 77
Sekreterare Anna-Stina Thunström
Utses att justera

Benny Petersson

Justeringens tid
och plats

2005-11-24
Tekniska kontoret

Sekreterare

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

Ordförande

…………………………………………………
K-G Sjöholm

Justerare

………………………………………………
Benny Petersson

Paragrafer 77-90

Tekniska nämnden
Organ/Sammanträdesdatum

Datum

Sid

2005-11-21

2

Tekniska nämnden 2005-11-21

Anslagsdatum
Förvaringsplats
för protokollet

2005-11-24

Anslagets nedtagande 2005-12-16

Underskrift

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

Tekniska kontoret

Tekniska nämnden

Datum

Sid

2005-11-21

3

Tn § 77
Gatubelysning – bestämmelser
Tn 051121 § 77

Per Nilsson informerar om avtal och rutiner för inspektioner
och punktbyten avseende gatubelysning.
Efter avslutad information förhör sig ordföranden om
tekniska nämndens inställning till nuvarande regler
avseende underhållet och skötseln av gatubelysningen.
Nämnden anser att två inspektionstillfällen per år är tillräckligt medan punktbyte av trasiga lampor bör utföras med
tätare intervaller, till exempel var fjortonde dag.
Tekniska nämnden beslutar
att uppdra åt tekniska kontoret att se över möjligheten att
utföra punktbyte av trasiga lampor med tätare intervaller.
__________

.

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop. PN och PLi

Tekniska nämnden
Tn § 78

Datum

Sid

2005-11-21

4

2005 36 009

Tekniske chefens information
Tn 051121 § 78

Per Nilsson informerar om planerna för utbyggnad av T4området.
Alf Rasmussen informerar om;
- pågående rekrytering av projektchef, projektledare
anläggning, fastighetsekonom och förvaltningsekonom.
Beträffande projektledare bygg på avvaktar Tekniska
kontoret återbesättningen på denna tjänsten.
Återkoppling från Arbetsmiljöverkets återbesök

(2004 547 001)

Alf Rasmussen informerar om att Arbetsmiljöverket meddelade vid återbesöket den 11 oktober 2005 att ärendet
avseende den psykosociala arbetsmiljön vid tekniska
kontoret kommer att avslutas.
Upprättande av ledningsdokument
Arbetet med upprättande av ledningsdokument pågår i
planenligt i samarbete med konsult Axel Danielsson.
Dokument ska ligga till grund för ledningsgruppens arbete
och presenteras vid sammanträdet den 15 december 2005.
Lägesrapport avseende framtagning av underlag för
internhyressystemet 2003 182 298
Ingvar Wimhed informerar från träffar som avhållits med
berörda förvaltningar avseende nytt internhyressystem.
Kommunledningen har uppmanat tekniska kontoret att
inhämta förvaltningarnas synpunkter och presentera förslag
till nytt hyressystem när enighet nåtts mellan berörda och
tekniska kontoret.
Frågan om hur ärendet ska bedrivas vidare ska diskuteras i
förvaltningschefsgruppen.
Kulturhuset – åtgärder efter besiktningar 2004 415 284
Lars Olofsson informerar om att PEAB har rättat till de

Tekniska nämnden

Tn 051121 § 78

Datum

Sid

2005-11-21

5

flesta anmärkningarna från garantibesiktningen och efterbesiktningen. Kvarstående åtgärder är fortfarande ventilationen, garagegolvet och entrépartiet. Jurist kommer att
anlitas för att undersöka vilka möjligheter kommunen har
att hävda PEAB:s funktionsansvar. Tekniska kontoret har
fortfarande kreditbeloppet innestående.
Skadegörelse Läredaskolan
Ingvar Wimhed informerar om att möte har ägt rum mellan
Tekniska kontoret och ledningen på Läredaskolan angående
skadegörelsen på skolan. I samverkan med vaktmästare och
skolan ska åtgärder vidtagas för att öka medvetenheten
hos eleverna och på så sätt försöka minska fortsatt skadegörelse. Sammanfattning över vilka åtgärder som vidtagits
och utvärdering av åtgärderna kommer att redovisas.
Vinslövstunneln – stämningsansökan 1999 182 311
Alf Rasmussen informerar om att under denna ve 47
kommer stämningsansökan att färdigställas och sändas till
Tyréns och IF för yttrande inom 14 dagar. Tyréns/IF
kommer att ges möjlighet till överenskommelse genom
förlikning innan stämningsansökan lämnas till Tingsrätten.
__________

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

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 79
Tn au § 116

Datum

Sid

2005-11-21
2005-10-27

6
4

2005 152 042

Ekonomisk uppföljning - kvartalsrapport
Tn au 051027 § 116

Redovisade kvartalsrapport visar - i förhållande till tertialrapporten - ett ökat driftöverskott vilket beror på att fisket i
Finjasjön har ställts in i höst på grund av det låga vattenståndet.
Ordföranden föreslår att tekniska kontoret redovisar vilka
åtgärder som kommer att utföras för det beräknade överskottet.
Arbetsutskottet beslutar
att godkänna redovisningen.
__________

Tn 041121 § 79

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna den redovisade kvartalsrapporten., samt
att uppdra åt tekniska kontoret att planera för ett nollresultat med beaktande av KS au:s beslut angående
ersättning för hyresförluster avseende P2 Fastigheter AB och
stormen Gudrun i 2005 års drift.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Ekonomikontoret
Kommunstyrelsen
Kop AR, avd ch

Tekniska nämnden
Tn § 80

Datum

Sid

2005-11-21

7

2005 152 042

Omdisponering av drift- och investeringsmedel inom
2005 års budget
Tn 051121§ 80

Alf Rasmussen informerar om Kommunstyrelsens Au:s
beslut angående tekniska nämndens begäran avseende
omdisponeringar inom drift- och investeringsbudget samt
om Ekonomikontorets förslag till kommunstyrelsen daterad
2005-10-21.
Ks au har 2005-11-11 enligt § 311 tagit följande beslut;
”att ge tekniska nämnden starttillstånd till åtgärder nedan;
att budgetunderskottet till följd av stormen Gudrun, ca
739 000 kronor, samt budgetunderskott till följd av kostnadsökningar och hyresförluster, ca 1 688 000 kronor, på
de fastigheter som övertogs efter P2 Fastigheter AB:s
konkurs, skall regleras i bokslutet 2005,
att anslå 300 000 kronor till tekniska nämndens driftbudget
avseende den pågående elrevisionen,
att anslå 300 000 kronor till tekniska nämndens budget för
de åtgärder till följd av elrevisionen som måste åtgärdas
under 2005,
att finansiera arbetena med dels 250 000 kronor ur ekonmikontorets verksamhet 289, Borgen för bostadslån och dels
med 350 000 kronor ur kommunstyrelsens anslag för
oförutsedda utgifter, samt
att avslå framställan i övrigt.”
Vid efterföljande diskussion dryftas om avslaget avseende
tekniska nämndens hemställan om drift- och investeringsmedel för pågående arbeten med säkring av tekniska
kontorets tomt samt åtgärder i Hembygdsparken kan lösas
genom att använda överskottet i årets driftbudget.
Tekniska nämnden beslutar
att uppdra åt tekniska kontoret att planera för att medel
motsvarande bokslutsreglering till följd av stormen Gudrun
och hyresförluster avseende P2 Fastigheter AB används i
2005 års drift

Tekniska nämnden

Tn 051121 § 80

Datum

Sid

2005-11-21

8

att tekniska kontoret vid behov begär att få överföra
investeringsmedel till driftåtgärder.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop. AR, avd ch. sekt.ch

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 81
Tn au § 117

Datum

Sid

2005-11-21
2005-10-27

9
8

2005 285 009

Intern kontroll – redovisning
Tn au 051027 § 117

Tekniska kontoret har utfört intern kontroll i enlighet med
antagen plan
Följande granskningar redovisas;
2005-1: Kontroll av attestlista inklusive namnteckningsprov. Gällande attestlistor finns, från aktuella listor skall
personer avföras på grund av att anställningarna har upphört;
2005-2: Kontroll av att attest har utförts av rätt person. Av
samtliga granskade verifikationer har attest utförts av
behörig person.
2005-3: Kontroll av att besluts- och mottagningsattest skett
av två olika personer. En av tio slumpmässigt utvalda verifikationer har attesterats av två olika personer. Den felaktiga verifikationen har lämnats till berörd avdelning för rättelse.
2005-4: Granskning av handkassa. Samtliga granskade verifikationer uppvisade och var regelrätt förda i kassaboken.
2005-5: Lönerapportering – rimlighetsbedömning och att
rätt person attesterat. Granskningen har skett slumpmässigt
med tre olika personer och månad. Redovisningen är väl utförd och rätt person har attesterat lönerna.
2005-6: Lönerapportering – Tidkort o övriga ersättningar.
Granskningen har skett slumpmässigt med tre olika
personer och månad. Tidkort och övriga underlag uppvisade
och är väl dokumenterade.
2005-7: Rätt kontorsträng - Samtliga granskade verifikationer innehåller adekvat kontosträng.
2005-11: Upphandling städmaterial, kontroll av att regelverket för upphandling har följts.
Under året har två upphandlingar genomförts på lokalvårdsavdelningen, dels upphandling av förbrukningsmaterial papper med mera och dels upphandlingar av fönsterputs.
Upphandlingarna har skötts utanför tekniska kontoret och
har handlagts av kommunens inköpschef.
2005:13: Kontroll av att gällande rutiner för betalkort
efterlevs. För samtliga kontrollerade verifikationer har
gällande regler följts.

Tekniska nämnden
Tn au 051027 § 117

Datum

Sid

2005-11-21
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2005-15: Hyresbevakning – kontroll av hyreskontrakt samt
att uppsägning skett i rätt tid.
Uppsägning av förskola i Ballingslöv för villkorsändring.
Uppsägning gjordes enligt avtal. Nytt avtal med lägre hyra
och hyrestid.
Uppsägning av modulbyggnad i Vittsjö för villkorsändring
enligt avtal. Nytt hyresavtal med ett års förläning har slutits
och årshyran har sänkts.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att med godkännande lägga rapporterna avseende intern
kontroll till handlingarna
__________

Tn 051121 § 81

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop. AR, LO och BB

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 82
Tn au § 120
Tn au § 105

Datum

Sid

2005-11-21
2005-10-27
2005-09-15

11
9
16

2005 495 225

Energisparprojekt 2006
Tn au 050915 § 105

Förteckning över energisparprojekt redovisas.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra åt tekniska kontoret komplettera förteckningen
med kostnader, pay-offtider och om det finns förutsättningar för att erhålla energibidrag samt att ange prioriteringsgrad.
__________

Tn au 051027 § 120

Förteckning över energisparåtgärder 2006 föreligger. Lars
Olofsson redovisar objekten och föreslår att vissa med lång
pay-offtid tas bort. För att ta vara på möjligheten att erhålla
energibidrag föreslår tekniska kontoret att objekten med
pay-offtid under fem år redovisas och att förnyat äskande
lämnas in.
Arbetsutskottet föreslår besluta
att uppdra åt tekniska kontoret;
att sammanställa energisparprojekt med pay-offtid under
fem år, samt
att med hänvisning till möjligheten att erhålla energisparbidrag, presentera beslutsunderlag om nytt äskande vid
nämndens sammanträde den 21 november 2005.
__________

Tn 051121 § 82

Tekniska kontoret redovisar ny skrivelse och förteckning
över ett antal lönsamma energiprojekt med pay-offtid
mindre än fem år där statligt investeringsstöd med 30 % av
investeringskostnaden kan erhållas. Eftersom investeringsstödet kommer ett upphöra från och med utgången av 2006
påpekar tekniska kontoret vikten av att erforderliga medel,

Tekniska nämnden
Tn 051121 § 82

Datum

Sid

2005-11-21

12

utöver tidigare beslutade, anvisas. Enligt skrivelse daterad
2005-11-15 uppgår den totala kostnaden till 7 845 mkr.
Statligt investeringsstöd kommer att erhållas om projekten
påbörjas före utgången av år 2006.
Särskilt påtalas behovet för energisparåtgärder i Q-poolen.
En investering med 4.5 mkr ger en kalkylerad energibesparing med 1 mkr per år. Dessutom är underhållsbehovet
stort.
Tekniska nämnden är positiv till de föreslagna åtgärderna.
Under redovisningen påpekas att det är dålig ekonomisk
hushållning att inte vidtaga de föreslagna energisparåtgärderna under 2006. Eftersom åtgärderna på Q-poolen framhålls som särskilt angelägna föreslår tekniska nämnden att
tekniska kontoret redovisar för Kommunstyrelsen en utförlig
sammanställning av behovet för energisparåtgärder samt
underhållsbehovet.
Tekniska nämnden beslutar
att uppdra åt tekniska kontoret att redovisa för kommunstyrelsen en sammanställning av behovet för energisparåtgärder samt Q-poolens underhållsbehov, samt
att föreslå kommunstyrelsen besluta att anvisa erforderliga
medel till föreslagna energisparprojekt.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Kop AR och LO

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 83
Tn au § 119

2005-11-21
2005-10-27

Sid

13
8

2005 246 041

Tilläggsäskande 2006 – återkoppling
Tn au 051027 § 119

Alf Rasmussen redovisar Ekonomikontorets återkoppling av
budgetberedningens förslag till 2006 års budget. Resultatet
anges i skrivelser avseende tekniska nämndens äskanden
inför 2006 års budget och innebär att endast ett fåtal av
nämndens äskanden har beviljats.
Arbetsutskottet föreslår att tekniska kontoret lägger in i
verksamhetsplanen de verksamheter som måste utföras och
anger orsak till varför samt redovisar vad som inte kan utföras av övrigt, bland annat fastighetsunderhåll.
Vid genomgång av förteckningen över investeringar framkommer följande:
• Ombyggnad av Vankivavägen/Viaduktgatan, medel
borttagna: Ordföranden föreslår att tekniska kontoret vid
nämndens sammanträde i december presenterar
helhetsförslag avseende Vankivavägen från Drottninggatan till Viaduktgatan. Hänsyn ska tas till hur
trafikföringen till Norra stationsområdet ska lösas samt till
Viaduktgatans framtida trafikföring.
• Fordonsförnyelser, medel ej beviljat: Tekniska kontoret
redovisar att de ändrade premisserna avseende leasing
innebär att nya maskiner behöver köpas. Arbetsutskottet
påminner om att innan nya maskiner köps ska hänsyn tas
till en eventuell entreprenadupphandling.
• Säkerhetsåtgärder i kommunen fastigheter, medel ej
beviljade (dessutom har enligt tidigare budgetförslag
medlen reducerats från 1,5 mkr till 1 mkr): Arbetsutskottet uppdrar åt Tekniska kontoret att redovisa konsekvenserna av att investeringen inte kan utföras.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra åt tekniska kontoret att upprätta och redovisa
förslag till verksamhetsplan.
__________

Tekniska nämnden
Tn 051121 § 83

Datum

Sid

2005-11-21
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Alf Rasmussen redovisar resultatet av budgetberedningens
förslag över tekniska nämndens förslag till tilläggsäskanden
2006. I princip har alla nämndens tilläggsäskanden avslagits
bortsett från ersättning med 100 tk för planering av nya
träd till följd av almsjukan.
Tekniska nämnden beslutar
att uppdra åt tekniska kontoret att upprätta och redovisa
förslag till verksamhetsplan, samt
att i verksamhetsplanen redovisa konsekvenserna av vad
som inte kan utföras med anledning av budgetberedningens
avslag.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, avd ch

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn § 84
Tn au § 132

2005-11-21
2005-10-27

Sid

15
25

2004 371 048

Ansökan om bidrag till rensning av damm vid Hörröds
kvarn i Farstorp
Tn au 051027 § 132

Tekniska nämndens arbetsutskott har i beslut 2004-09-10 §
142 begärt kompletterande uppgifter från Farstorps Byalag
angående ansökan om bidrag till restaurering av kvarndammen vid Hörröds kvarn. Kompletterande uppgift har inkommit, daterad 2005-10-26. Enligt redovisningen uppgår kostnaderna för dammen till 320 tkr därav förväntas 127 tkr
från Länsstyrelsen och 15 tkr från Farstorps sparbank.
Resterande belopp 179 tkr söks ur kommunens verksamhet
för Strand- och vattenvård.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att från 2005 års budget för vht Strand- och vattenvård
bevilja Farstorps byalag bidrag upp till 179 trk att utbetalas
före årets slut mot uppvisande av kostnadsredovisning.
__________

Tn 051121 § 84

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Farstorps Byalag
Kop GS

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 85
Tn au § 133

Datum

Sid

2005-11-21
2005-10-27

16
25

2005 214 431

Undersökning av vattenkvaliteten i Bjärlången,
ansökan om bidrag för strand- och vattenvård
Tn au 051027 § 133

Ansökan har inkommit från Bjärlångens och Dalsjöns Fiskevårdsförening om bidrag 21 609 kr för nerlagda kostnader
avseende vattenprover samt sedimentprover tagna vid
inloppet till Bjärlången under år 2005. Undersökningen av
vattenkvaliteten i Bjärlången utförs för att ta fram underlag
för att avgöra om det är möjligt att återinföra flodkräfta i
detta vattenssystemet.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att från 2005 års budget för vht 826 Strand- och vattenvård
bevilja Bjärlångens och Dalsjöns Fiskevårdsföreningar bidrag
med upp till 21 609 kr att utbetalas före årets slut mot
uppvisande av kostnadsredovisning.
__________

Tn 051121 § 85

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Bjärlångens och Dalsjöns Fiskevårdsföreningar

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 86
Tn au § 124

Datum

Sid

2005-11-21
2005-10-27

17
13

2005 548 308

Råd och regler för uteserveringar/reklamskyltar på
allmän mark
Tn au 051027 § 124

Förslag till råd och regler för utformning/möblering av uteserveringar samt placering av reklamskyltar på offentlig mark föreligger.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att redovisade ”råd och regler för uteserveringar/reklamskyltar” skall gälla som anvisningar vid upplåtelse av allmän
mark.
__________

Tn 051121 § 86

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Stadsbyggnadskontoret
Kop AR, PN, GL och TJ

Tekniska
Tekniska
Tekniska
Tekniska

nämnden
nämnden arbetsutskottet
nämnden
nämnden arbetsutskottet

Datum

Sid

2005-11-21
2005-10-27
2005-09-29
2005-09-15

18
19
19
10

Tn § 87

Tn au § 128
Tn § 70
Tn au § 99

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
GC-väg 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 kors-

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Datum

Sid

2005-11-21
2005-10-27

19
20

Tn 050929 § 70

ningen Vankivavägen–Viaduktgatan och VankivavägenDrottninggatan i avvaktan på att helhetsförslag avseende
ombyggnaden av Vankivavägen delen Drottninggatan –
Viaduktgatan redovisas.
__________

Tn au 051027 § 128

Lennart Rundberg redovisar resultatet av utredningen om
att bygga tunnel för GC-trafikanter under Vankivavägen i
anslutning till korsningen med Viaduktgatan, eller med
Kungsgatan.
Med hänsyn till gällande normer för funktionshindrade blir
en tunnel mycket långsträckt. Vankivavägen är svår att
korsa på grunder av ledningarna som ligger i gatan. Lars
Nilsson på Tyréns rekommenderar inte tunnel, istället
förordas rondell med ett körfält och refug. Vägverket
avråder för ljusreglering endast för gångtrafikanter.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra åt tekniska kontoret att avsluta utredningen om
planfri korsning, samt
att hänskjuta beslut avseende åtgärder i korsningen Vankivavägen-Viaduktgatan i avvaktan på att planen för Vankivavägen mellan Drottninggatan och Viaduktgatan kan
presenteras.
__________

Tn 051121 § 87

Lennart Rundberg redovisar utredningen avseende en tunnel
för GC-trafikanter under Vankivavägen i anslutning till
korsningen med Kungsgatan.
Förslag framkommer om att tunneln bör öppnas på fler
platser samt att lösningar för in/utfart till berörda fastigheter undersöks.
Tekniska nämnden beslutar
att återremittera ärendet till tekniska kontoret för fortsatt
utredning avseende GC-tunneln samt för utredning avseen-

Tekniska nämnden

Tn 051121 § 87

Datum

Sid

2005-11-21
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de trafikföringen till Norra Station samt vad som ska
genomföras avseende Viaduktgatan vid Stadsparken samt
utformningen av korsningen Drottninggatan–NorregatanVankivavägen.
__________

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

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 88
Tn au § 126

Datum

Sid

2005-11-21
2005-10-27

21
17

2005 063 002

Delegationsbeslut
Tn au 051027 § 126

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
Delegationsbeslut §§ 92--106
Arbetsutskottets protokoll 2005-08-22 och 2005-09-15
Samverkansgruppens protokoll 2005-08-29 och 2005-09-20
Ledningsgruppens protokoll 2005-09-12, 2005-09-20 och
2005-10-10
__________

Tn 051121 § 88

Beslut till
Tekniska kontoret

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Datum

Sid

2005-11-21
2005-10-27

22
18

Tn § 89
Tn au § 127
Anmälningsärenden
Tn au 051027 § 127

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
2005 107 866

Minnesanteckningar från möte 2005-09-13 med ”Gruppen
för offentliga utsmyckningar” och referensgruppen
2005 389 101

KF:s § 101; beslut angående ”Motion angående
rättvisemärkta inköp behöv i Hässleholm”
2005 180 311

Vägverkets beslut angående ”Indragning från allmänt
underhåll av väg 1892, väg till Bjärnums f d
järnvägsstation, samt gång- och cykelbanor.
2005 443 312

Vägverkets skrivelse angående GC-väg mellan Bjärnum och
Vittsjö.
2005 498 236

KS AU:s beslut 2005-09-14 § 227 angående ”Rivning av
byggnader”
2005 152 042

KS AU:s beslut 2005-09-14 § 228 angående ”Omdisponeringar 2005 avseende lekplatser”.
2005 542 422

Länsstyrelsens beslut angående miljöpåverkan av vattenverksamhet i samband med anläggande av damm samt
flyttning av kulvertering av dike på fastigheten Röinge 7:3
__________
Tn 051121 § 89

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Beslut till; Tekniska kontoret

Tekniska nämnden
Tn § 90

Datum

Sid

2005-11-21

23

2005 37 511

Förslag från mötesdeltagare
Tn 051121 § 90

Benny Petersson anmäler att han har fått synpunkter från
yrkeschaufförer att skyltning om begränsad höjd och bredd
avseende tunneln på Norra Kringelvägen bör sättas upp
även på Kristianstadsvägen. Som skäl anges att de fordon
som använder GPS-utrustning inte får information om detta
och kör ”fel”.
Tekniska kontoret undersöker om skyltningen bör förändras.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop PN

