Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Sid

2007-02-22

1

Plats och tid

Tekniska kontoret kl 08.30 – 09.45

Beslutande

Pär Palmgren, m, ordförande
Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande
Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande

Övriga deltagande Ställföreträdande teknisk chef Per Nilsson
Avdelningschef Eva Klang
Förvaltningsekonom Charlotta Sandahl Edemyr
Handläggare Anna-Stina Thunström, § 1
Sekreterare Carina Forsback
Utses att justera

Arne Dahlström

Justeringens tid
och plats

2007-02-27
Tekniska kontoret

Sekreterare

………………………………………………..
Carina Forsback

Ordförande

…………………………………………………
Pär Palmgren

Paragraf 1-6

Justerare

………………………………………………..
Arne Dahlström
------------------------------------------------------------------------------------Organ/Sammanträdesdatum
Tekniska nämnden arbetsutskottet 2007-02-22
Anslagsdatum

2007-02-28

Förvaringsplats
för protokollet

Tekniska kontoret

Underskrift

………………………………………………………..
Carina Forsback

Anslagets nedtagande 2007-03-22

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 1

2007-02-22

Sid

2

2007 006 009

Tekniske chefens information
Tn au 070222 § 1

Tekniske chefens information;
Vidaredelegation – handikapptillstånd 2007 007 002
Handläggning av handikapptillstånd har vidaredelegerats
till tillgänglighetsrådgivare Gerhard Leth. Anna-Stina
Thunström delger arbetsutskottet ”Handläggning av
parkeringstillstånd” och Vägverkets ”Praxis i ärenden om
parkeringstillstånd”.
Ändrad anvisning avseende nämndernas
verksamhetsberättelse 2007 105 042
Ekonomikontoret har i anvisningar för 2006 års verksamhetsberättelse gjort följande tillägg: ”Verksamhetsberättelsen som skickas över till ekonomikontoret ska inte
anses vara beslutad i nämnden utan ska ses som ett
förslag på text till slutprodukten – årsredovisning 2006.”
Detta innebär att Ekonomikontoret kan ändra i Tekniska
nämndens verksamhetsberättelse.
Uppföljning Verkstadsgatan, Sösdala 2006 425 511
För att komma tillrätta med trafiksituationen på Verkstadsgatan i Sösdala har Tekniska kontoret i samråd med
företaget Polytuft enats om att inom Polytufts mark skall:
• all lastning ske
• väntande lastbilar, med och utan släp, parkera
• nattparkering ske.
Polytuft kommer att informera berörda transportföretag,
muntligt och skriftligt, om ovanstående.
Ärendet kommer att tas upp i Miljönämnden under vecka
9 varefter Tekniska kontoret föreslår möte med Miljökontoret och närboende. Under april kommer trafikintensiteten att mätas varefter man kommer att ta beslut
om fortsatt genomfart förbjuden eller ej.

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn au 070222 § 1

2007-02-22

Sid

3

Tallvägen, Hästveda 2007 127 311
En fastighetsägare utmed Tallvägen i Hästveda har begärt
att kommunen skall flytta vägen då denna inkräktar på
hans tomt. Vägen byggdes för cirka 40 år sedan och
gällande plan är från 1949. Hässleholms kommun kommer
att erbjuda köpeskilling för berörd mark. Eventuellt
kommer planändring att genomföras. Ärendet handläggs
av exploateringsavdelningen.
Skyrups samfällighetsförening 2006 491 318
Skyrups samfällighetsförening har framfört önskemål om
att kommunledningen skall överta ansvaret för samfälligheten (väg, grönytor, dagvattenledning och gatubelysning). Ett övertagande medför ökade driftskostnader
för Tekniska kontoret. Utredning pågår i ärendet som
handläggs av exploateringsavdelningen.
Ekbacka 2006 428 214
Boende i området Ekbacka har bildat en referensgrupp
som samverkar med representanter för Hässleholms
kommun. De boende upplever att kommunen inte levt
upp till vad som angivits i broschyren ”Ekbacka exklusivt
boende med attraktivt läge i Hässleholm” vilken salufört
området. Samverkan fortsätter. Tekniska kontoret representeras av avdelningschef Per Nilsson och sektionschef
Gunnar Swärdh.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, PN, GL
För kännedom till
Kommunstyrelsen

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 2

2007-02-22

Sid

4

2007 105 042

Årsbokslut 2006
Tn au 070222 § 2

Förvaltningsekonomen redovisar förslag till årsberättelse
2006.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna förslag till årsberättelse 2006.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tekniska nämnden

Tn au § 3
Tn § 103

2007-02-22
2006-12-14

Sid

5
12

2006 682 002

Beslutsattestanter
Tn 061214 § 103

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna upprättad förteckning över beslutsattestanter för Tekniska förvaltningen 2007.
__________

Tn au 070222 § 3

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna reviderad förteckning, daterad 070201,
över beslutsattestanter för Tekniska förvaltningen 2007.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 4

2007-02-22

Sid

6

2005 514 514

Lastzon Kulturhuset
Tn au 070222 § 4

Senast tagna beslut i ärendet: Tn au 060914 § 122.
Per Nilsson redovisar skrivelse daterad 2007-02-13.
Kulturförvaltningen upplever in- och utlastning av rekvisita, som anländer med stora lastbilar/trailers, som ett
stort problem.
Med hänsyn till gångtrafikanter och platsens nivåskillnader finner Tekniska kontoret att bästa lösningen på
problemet är en utbyggnad av lastzon inom det befintliga
parkeringsplatsområdet vid Andra Avenyen. Detta innebär
att sju parkeringsplatser tas bort. Ett nytt förslag har
upprättats i samråd med Kulturförvaltningen och
redovisats i samarbetsgruppen 2006-11-13 (gestaltningsförslag) och 2007-02- 12 (kostnad). Arkitektens förslag
innebär att nivåskillnaden mellan gata och lastzon
utformas och anpassas genom trappsteg och trädplanteringar. Lastzonen kommer att ha en lutning på 1,5 % i
längdled.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna att lastzon anläggs inom befintligt p-platsområde enligt redovisat förslag, samt
att föreslå Kommunstyrelsen anslå 0,9 mkr till utbyggnaden.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 5

2007-02-22

Sid

7

2007 007 002

Delegationsbeslut
Tn au 070222 § 5

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
- presidiets protokoll 2007-01-15
- presidiets protokoll 2007-01-25
- delegationsbeslut §§ 001-017.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

2007-02-22

Sid

8

Tn au § 6
Anmälningsärende
Tn au 070222 § 6

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
Fritidsnämndens beslut § 11 Verksamhetsförändringar av lokaler

2007 070 219

Minnesanteckningar från möte 2007-01-09
med ”Gruppen för offentliga utsmyckningar” och referensgruppen

2007 104 866

__________

Beslut till
Tekniska kontoret

