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Plats och tid

Tekniska kontoret kl 08.00-11.50

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
Kameral fastighetsförvaltare Sten Carling, § 26
Driftingenjör Göran Persson, § 25
Driftingenjör Bertil Lucchesi, § 25
Sekreterare Anna-Stina Thunström
Utses att justera

Benny Petersson

Justeringens tid
och plats

2006-02-02

Sekreterare

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

Ordförande

…………………………………………………
K-G Sjöholm

Justerare

………………………………………………..
Benny Petersson
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2006 077 009

Tekniske chefens information
Tn au 060126 § 3

Projektchef Hans Wackenfors presenteras och hälsas
välkommen till tekniska kontoret.
Alf Rasmussen informerar om att konsult Axel Danielsson
kommer att den 22 februari genomföra en uppföljning efter
arbetet med styrdokumentet för ledningsgruppen.
Pågående rekryteringar
Charlotta Sandahl Edemyr börjar som förvaltningskamrer
den 1 mars 2006.
Rekryteringen av fastighetsförvaltare pågår. Fyra kandidater
är kallade till intervjuer under ve 5.
Förstärkning i receptionen kommer att ske genom anställning av Plus-jobbare. Förhandlingar pågår med Kommunal
angående godkännande av Plus-jobbare inom lokalvård,
parkarbete och verksamhetsvaktmästeri.
Alf Rasmussen informerar om att Carina Forsback kommer
att arbetspröva under 2006 som nämndsekreterare. AnnaStina Thunström går i pension sommaren 2007 och planeringen är att Carina Forsback från den 1 januari 2007 tar
över som nämndsekreterare.
Arbetsutskottet har inget att erinra mot att Carina Forsback
deltager vid sammanträden under 2006.
Kulturhuset, möte med PEAB, 2004 001 299
Alf Rasmussen informerar från möte, den 24 januari 2006,
med PEAB angående Kulturhuset
Kommunen överlämnade till PEAB förteckning över kvarstående fel och brister. PEAB bekräftade att de har funktionsansvaret som totaltentreprenör. Kommunens representanter
vid mötet var Alf Rasmussen, Lars Olofsson och Kent
Johanesson.
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Vinslövstunneln – angående tvisten Hässleholms
kommun och Tyréns Infrakonsult AB 1999 182 311
Stig Friberg från Advokatfirman Fylgia, Stockholm, meddelar
i skrivelse daterad 2006-01-03 att advokatfirman företräder
Tyréns Infrakonsult AB i målet avseende kommunens tvist
med Tyréns angående Vinslövstunneln. I skrivelsen meddelas att om det blir aktuellt att inge stämningsansökan vill
man att målet handläggs vid Stockholms tingsrätt.
Redovisning av beteendeändringsprojekt
Resultatet av projektet Smart Trafikant som genomfördes
mellan den 29 augusti och 23 oktober 2005 har sammanfattats av projektledaren Ewa Simonson. Redovisningen,
som delas ut, beskriver syftet och målet med kampanjen en
sammanställning av enkätsvar från testresenärer och
hälsotrampare. Ny omgång av projektet Smart Trafikant,
hälsotrampare eller testresenär, kommer att genomföras
under våren 2006.
Per Nilsson informerar om;
BO-dagar den 31 augusti och 10 september 2006 som ska
genomföras i Skåne Nordost. Per Hildingsson det övergripande ansvaret för de olika projekten som planeras i Hässleholm
att Vägverkets kontaktperson för utbyggnad av GC-väg
Hästveda-Lursjön är Torbjörn Sundgren. Innan utbyggnaden kan påbörjas ska en miljökonsekvensbeskrivning
upprättas och marklösen utföras.
Ordföranden påpekar vikten av att GC-vägen är färdigbyggd till sommaren 2006. 2004 532 310
Första Avenyens och Stortorgets omgestaltning 2005
65 311

Tekniska kontoret har redovisat ärendet vid KS AU:s
beredningsmöte.
Ordföranden påminner om att beslut angående Stortorgets
omgestaltning är inte färdigbehandlat i tekniska nämnden.
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Verksamhetsförändringar 2005 496 012
Arbetsutskottet uppdrar åt tekniska kontoret att vid
nämndens sammanträde den 16 februari redovisa
agenda avseende plan för verksamhetsförändringar.
Magasinsbyggnaden i Vinslöv
Ordföranden tar upp Vinslövs IF:s förfrågan till kommunen
om att få köpa eller långtidshyra Magasinsbyggnaden i
Vinslöv.
Arbetsutskottet har inget att erinra mot att Vinslövs IF
köper eller hyr magasinsbyggnaden under förutsättning att
byggnaden iordningställs enligt krav från Byggnadsnämnden
och att övriga avtal upprättas med premisser vad gäller
ansvar och försäkringar som likställs med ett ägande av
fastigheten.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, PN HW, IW och CF
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2006 54 023

Tillsättning av tjänst – sektionschef gatusektionen
Tn au 060126 § 4

Alf Rasmussen informerar om att tekniska kontoret har
intervjuat fyra kandidater till tjänsten som chef gatusektionen.
Efter utvärdering av intervjuerna har tekniska kontoret
enats om att föreslå arbetsutskottet besluta att Anders
Servin, Sösdala, erhåller tjänsten.
Arbetsutskottet beslutar
att utse Anders Servin, Sösdala som chef gatusektionen.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Anders Servin
Kop AR PN JOK TJ och MOM
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2006 24 024

Äskande om lönekompensation avseende ny tjänst
Tn au 060126 § 5

Tekniska kontoret redovisar i skrivelse daterad
2006-01-18 att i enlighet med kommunstyrelsens beslut
2006-01-18 § 95 har tekniska kontoret tillsatt Charlotta
Sandahl Edemyr som förvaltningsekonom från och med den
1 mars 2006.
Förvaltningsekonomen kommer, under tekniska chefen, att
ha det övergripande ansvaret för förvaltningens ekonomiska
uppföljning och redovisning inklusive prognos- och budgetarbetet, samt ha ansvaret för förvaltningens interna kontroll
och att aktivt delta i arbetet med att utveckla förvaltningens
styr- och kvalitetsrutiner.
Tekniska kontoret föreslår att tekniska nämnden äskar
kompensation för förvaltningsekonomens lönekostnad samt
PO-tillägget från och med den 1 mars 2006.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att föreslå kommunstyrelsen besluta
att bevilja kompensation för förvaltningsekonomens
lönekostnad 29 000 kronor per månad och POtillägg i Tekniska nämndens personalbudget från
den 1 mars 2006.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Kop AR
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2006 68 042

Utkast till årsberättelse
Tn au 060126 § 6

Alf Rasmussen redovisar utkast till årsberättelse 2005,
preliminärt bokslut visar ett överskott på driften.
Efter genomgång av utkastet till årsberättelse beslutar
arbetsutskottet
att godkänna utkastet samt uppdrar åt tekniske chefen att
vid nämndens sammanträde den 16 februari lämna en
redogörelse över vad överskottet på driften beror på.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Datum

Sid

2006-01-26

8

Tn au § 7
Delegationsregler
Tn au 060126 § 7

Förslag till revidering av delegationsregler föreligger
Efter genomgång beslutar arbetsutskottet
att uppdra åt tekniska kontoret att se över punkterna A 3
och A 4 avseende omdisponeringar i drift- och investeringsbudget, samt
att i övrigt tillstyrka förslaget.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR
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2006 069 009

Internkontroll - plan för 2006
Tn au 060126 § 8

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att godkänna upprättad intern kontrollplan 2006 daterad
2006-01-16.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR
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2006 23 517

Remiss – ansökan om undantag för värdetransporter
att trafikera kollektivkörfält samt att få parkera på
trottoar
Tn au 060126 § 9

Länsstyrelsen har för yttrande senast den 3 februari 2006
översänt ansökningar från Falck Security AB och Panaxia
Security AB om att få generellt tillstånd att inom Skåne län
trafikera körfält för kollektivtrafik samt tillåtas parkera på
trottoarer i samband med värdetransporter.
Tekniska kontoret hänvisar i skrivelse daterad
2006-01-26 till att Kommunförbundet har i yttrande
2001-05-07 över ett lagförslag med samma innehåll avstyrkt att generellt tillåta att värdetransporter framförs på
andra ytor än körbanor. Tekniska kontoret anser att de
platser där värden ska lämnas eller hämtas varierar och att
det finns möjligheter att medge undantag i särskilda fall för
att öka säkerheten vid värdetransporter.
Tekniska kontoret anser att ansökan om generellt tillstånd
avstyrks och som motivering till detta anges följande;
Gångytor av alla slag bör vara en fredad zon för oskyddade
trafikanter, där dessa ska kunna förflytta sig och vistas utan
störning av trafik. Även om ett undantag som medges för en
sådan plats villkoras av regler för framförandet, innebär
nästan alltid fordon i en sådan miljö en olägenhet för
fotgängarna. Det kan trots detta finnas skäl att tillåta
fordon, men enligt förbundets mening ska i dessa fall en
individuell prövning ske med hänsyn till trafiksäkerhet och
framkomlighet. Förutom de problem för fotgängarna, som
ett generellt tillstånd skulle innebära, vill vi också peka på
de problem som långsiktigt uppstår med spårbildning i
gångbanor som trafikeras med fordon, i synnerhet med
sådana fordon som är aktuella i detta sammanhang.
Underbyggnaden är normalt inte dimensionerad för att tåla
fordonstrafik, vilket innebär att det uppstår skador på beläggningen. Särskild uppmärksamhet måste ägnas de olika
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typer.av ledningar och andra anordningar som kan komma
till skada.”
Arbetsutskottet beslutar
att med godkännande låta tekniska kontorets skrivelse
utgöra yttrande till Länsstyrelsen.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Länsstyrelsen
Kop PN

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tekniska nämnden
Tn au § 10
Tn § 77

Datum

Sid

2006-01-26
2005-11-21

12
3

2006 31 317

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.
__________

Tn au 060126 § 10

Tekniska kontoret informerar i skrivelse att som en del av
kontorets besparingskrav under åren 2004 och 2005 utfödes punktbyte av ljuskällor endast där trafiksäkerhetsskäl
kunnat påvisas. Neddragningen av servicen avseende
punktbyten har inte varit populär hos kommuninvånarna
eftersom gatubelysning utgör en mycket stor del av
”allmäntryggheten”.
Med hänvisning till tekniska nämndens beslut enligt ovan
har tekniska kontoret beräknat att det kostar ca
300 000 kr/år att utföra punktbyten inom en tidsintervall på
två veckor. Kostnaden kommer att läggas in i
internbudgeten för 2006.
__________

Beslut till;
Tekniska kontoret
Kop AR PN, PL
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2006 32 317

Kristianstadsvägen vid Kvantum - redovisning av
förbättring vid övergångsstället
Tn au 060126 § 11

Tekniska kontoret redovisar de åtgärder som utförts för att
förbättra belysningen av övergångsstället över Kristianstadsvägen vid Kvantum. Tekniska kontoret anser att nuvarande standard vid övergångsstället är tillfredsställande.
Benny Petersson anser att fortfarande erfordras åtgärder för
att förbättra säkerheten vid övergångsstället, förhållandet
västerifrån bör ses över. Förslag till åtgärder som framkommer är; ta bort träd, sätta upp större skyltar samt förbättra
belysningen.
Arbetsutskottet beslutar
att återremittera ärendet till tekniska kontoret förnyad
översyn av övergångsstället över Kristianstadsvägen vid
Kvantum i Hässleholm.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, PN, PL
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2005 325 317

Belysning av kvarnen, kvarndammen och valvbron i
Laxbro
Tn au 060126 § 12

Kommunstyrelsen har för handläggning till tekniska
nämnden översänt skrivelse från Norra Sandby sockengille.
Norra Sandby sockengille, genom ordföranden Thorsten
Persson, anhåller om att kvarndammen, forsen och den
gamla valvbron i Laxbro belyses.
Tekniska kontoret anger i skrivelse att eftersom väg 119
genom Laxbro tillhör vägverkets väghållningsområde
samt att eftersom aktuell fastighet inte är kommunal
åligger det inte tekniska kontoret att uppfylla önskemålen. Vidare anser tekniska kontoret att ur trafiksäkerhetssynvinkel finns ingen anledning med belysning.
Tekniska kontoret har vidarebefordrat ärendet till
Vägverket.
Arbetsutskottet anser att Kulturnämnden bör uttala sig
om hur nämnden ser på kvarndammen, forsen och den
gamla valvbron i Laxbro som kulturminnesmärke.
Arbetsutskottet beslutar
att översända ärendet till Kulturnämnden för yttrande.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kulturnämnden
Norra Sandby sockengille
För kännedom till
Vägverket
Kop PN
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Begäran gällande omprövning av Vittsjöns vattendom
Tn au 060126 § 13

Wittsjö hembygdsförening, genom Ebbe Persson, föreslår i
skrivelse att tekniska nämnden gör en framställan till
Miljödomstolen om omprövning av Vittsjöns vattendom.
Anledningen till önskemålet är att föreningen anser att
nuvarande vattendom under sommartid negativt påverkar
badliv, båttrafik och nuvarande kvarnverksamhet.
Tekniska kontoret anger i skrivelse att tekniska kontoret och
Hässleholms Vatten har utrett frågan och anser att inget
nytt har tillkommit som föranleder omprövning av gällande
vattendom.
Efter genomgång och diskussion i ärendet föreslår arbetsutskottet att Kulturnämndens syn på hur nämnden anser att
Gundrastorps kvarn ska användas som kulturminnesmärke
bör inhämtas.
Arbetsutskottet beslutar
att remittera ärendet till Kulturnämnden för yttrande
avseende hur Gundrastorps kvarn ska utnyttjas som
kulturminnesmärke.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kulturnämnden
För kännedom till
Ebbe Persson
Kop PN

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 14

Datum

Sid

2006-01-26

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
__________

’

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, PN, PL
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2006 34 511

Långkroksvägen – förbjuden genomfart för tung trafik
Tn au 060126 § 15

Tekniska kontoret redovisar att klagomål har framförts över
genomfartstrafik av tunga fordon på Långkroksvägen.
Trafikanalys genomfördes i september 2005 på delen
Långkroksvägen – Kvarnsmedsgatan som visade följande
resultat;
medeldygnstrafik veckodygn 377 fordon varav 30 tunga
fordon, medelhastigheten var 31 km/tim.
Inom Kristinehemsområdet har genomförts i samråd med
boende i området ett dialogprojekt för att förbättra trafiksäkerheten inom bostadsormådet. Åtgärder som genomfördes var bland annat att hastigheten sänktes till 30 km i
timmen. Som ett led i att förbättra trafikmiljön ytterligare
föreslår tekniska kontoret arbetsutskottet besluta att anta
följande trafikföreskrift;
På Långkroksvägen mellan Stobyvägen och Kvarnsmedsgatan är genomfart med lastbil vars totalvikt överstiger 3,5
ton förbjuden.
Arbetsutskottet beslutar
att tillstyrka förslaget om att införa förbud mot tung
genomfartstrafik på Långkroksvägen enligt ovan.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Till polismyndigheten för yttrande
Kop PN, PL
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2006 35 312

Cykelplan för Skåne 2006-2015
Tn au 060126 § 16

Vägverket har översänt cykelledsplan för Skåne gällande
perioden 2006-2015 och önskar kommunens synpunkter
senast den 31 januari 2006.
För Hässleholms kommun är följande GC-vägsobjekt upptagna i objektsförteckningen: Hörja, Mala och Sösdala-Norra
Mellby och är redovisade för utbyggnad under perioden
2012-2015.
Tekniska kontoret föreslår att listan kompletteras med
följande GC-vägsobjekt;
Emmaljunga-Vittsjö, Algustorp-Lugnet (delsträcka på GCvägsstråket Hästveda- Stoby).
Tekniska kontoret informerar om att avtal har tecknats
avseende objekten; GC-väg Hästveda-Lursjön och mellan
Bjärnum-Vittsjö.
Arbetsutskottet beslutar
att godkänna förslag till cykelplan med följande objektstillägg;
GC-väg mellan Emmaljunga och Vittsjö samt GC-väg mellan
Algustorp och Lugnet,
att uppdra åt tekniska kontoret att skicka svar till Vägverket
senast den 31 januari 2006.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop PN
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2005 547 048

Avsiktsförklaringsförslag inom samarbetsprojektet
”Hållbara resor och transporter” 2006-2007
Tn au 060126 § 17

Per Nilsson redovisar att Vägverket önskar större fokusering
på trafiksäkerhet inom samarbetsprojektet ”Hållbara resor
och transporter” 2006-2007. Regional samling för trafiksäkerhet (del av nationell samling) är ett led i arbetet med
att nå nollvisionsmålet ”högst 270 döda i Sverige (29 i
Skåne).
De områden som är avgörande för att nå målet är
• Förbättrad hastighetsanpassning
• Ökad bilbältesanvändning
• Ökad trafiknykterhet
• Barn och unga i trafiken
Vägverket förväntar att varje samarbetskommun lämnar en
konkret och uppföljningsbar avsiktsförklaring. Tekniska
kontoret föreslår att Hässleholms kommun ska verka för
förbättrad hastighetsanpassning.
Arbetsutskottet föreslår att tekniska kontoret ska ange
konkreta åtgärder som ska genomföras för att nå förbättringen.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra åt tekniska kontoret att komplettera ärendet
med beskrivning på vilka åtgärder som ska vidtagas och
att redovisa förslaget vid tekniska nämndens sammanträde
den 16 februari 2006.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop PN
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2006 36 315

Kv Branten, Djupadal – parkering på parkmark
Tn au 060126 § 18

Per Nilsson redogör i skrivelse att samarbetsgruppen har
vid möte den 12 december 2005 behandlat ett ärende
avseende fastighetsägares framställan om att få anlägga
parkeringsplatser på parkmark.
Samarbetsgruppen ansåg att parkeringar ska inte läggas på
parkmark och har gett tekniska nämnden i uppdrag att ta
fram alternativ.
Tekniska kontoret presenterar följande alternativ
• Hänvisa till parkering på Viktoriagatan (24 timmars
gatuparkering) på delen Frejgatan – Hånellsgatan.
• Sex parkeringsplatser anläggs i grus inom gatumarksområdet (Thulegatans förlängning) i parken. Beräknad
kostnad ca 60 000 kr.
Arbetsutskottet beslutar
att förorda förslaget med att sex parkeringsplatser anläggs i
grus inom gatumarksområdet (Thulegatans förlängning) i
parken.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop PN
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2006 37 334

Badhusparken i Vinslöv – permanent scen
Tn au 050126 § 19

Nätverksgruppen i Vinslöv har genom Christer Carlsson
framfört önskemål om att få sätta upp en permanent scen i
norra delen av Badhusparken i Vinslöv. Scenen är tänkt att
användas till ”lättare” underhållning.
Arbetsutskottet beslutar
att godkänna att mark upplåtes för permanent scen i
Badhusparken under förutsättning att nätverksgruppen
ansöker om erforderliga tillstånd och att tydliga avtal
tecknas avseende ansvars- och underhållsfrågan.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop PN, GS

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 20

Datum

Sid

2006-01-26

22

2005 175 002

Beslutsattestanter 2006
Tn au 050126 § 20

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att upprättade förteckning, daterad 2006-01-23, över
beslutsattestanter för tekniska kontoret godkännes.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 21

Datum

Sid

2006-01-26

23

2006 025 002

Delegationsbeslut
Tn au 060126 § 21

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
Delegationsbeslut §§ 123 – 152 2005
Skrivelse till KS AU angående nerskrivning av
bokfört värde på fastigheten Reläet 1 Hässleholm.

2006 004 049

__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Datum

Sid

2006-01-26

24

Tn au § 22
Anmälningsärenden
Tn au 060126 § 22

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
KS AU:s § 306; Arbetssätt och avgränsningar
m m avseende planering och genomförande av byggprojekt

2004 547 001

skrivelse till Personalkontoret, förhandlingsutskottet; äskande om kompensation för lönemässiga snedsitsar

2006 022 024

yttrande över ”Konsekvensutredning och
författningsförslag avseende varierande högsta tillåten
hastighet på väg 21 vid Vanneberga, Vinslöv

2005 122 511

Kommunchefens svar avseende överlåtelse av
segelflygvinsch

2005 638 269

2005 678 534 (2005 506 049 0ch 2005 152 042)

KS AU:s beslut

§ 239, Digitalisering av TV-sändningar
KF:s § 160; Svar på motion ”förbättring av
busshållplatser i Stoby

2005 126 537

2005 585 290

BUN:s § 112; Barnomsorgssituationen i

Bjärnum.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn au § 23
Tn au § 146

Datum

Sid

2006-01-26
2005-12-01

25
8

2005 653 012

Sammanträden 2006 Arbetsutskottet
Tn au 051201 § 146

Arbetsutskottet fastställer
att avhålla arbetsutskottets sammanträden 2006 enligt
följande;
26
2
23
11

januari
mars
mars
maj

10
14
19
30

augusti
september
oktober
november

Sammanträdena börjar som regel kl 08.00.
__________
Tn au 060126 § 23

Pär Palmgren har framfört att arbetsutskottet vid
sammanträdet ovan fastställde att arbetsutskottet ska
avhålla sammanträde även den 1 juni 2006.
Följande reviderade förteckning över arbetsutskottets
sammanträdesdagar 2006 fastställes;
2
23
11
1

mars
mars
maj
juni

_________

Beslut till
Tekniska kontoret
Tn au
AR, avd och sekt ch.
Kop GJ, CF, ML

10 augusti
14 september
19 oktober
30 november

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Datum

Sid

2006-01-26

26

Tn au § 24

2005 52 376

Fjärrvärme i Bjärnum
Tn au 060126 § 24

Som underlag för beslut om utbyggnad av fjärrvärme i
Bjärnum behöver Brikett Energi AB ha in intresseanmälan
från Hässleholms kommun avseende anslutning av
Bjärnums skola under etapp ett. Tekniska kontoret redovisar
att de beräknade kostnaderna för installationen uppgår till
1 845 000 kronor inklusive byte av kulvertsystem.
Besparingarna för installationen utgör endast 80 000 kr per
år för denna etapp eftersom skolan redan uppvärms med
pellets. Besparingarna för tekniska nämndens fastigheter i
Bjärnum när alla tre etapperna är klara kommer att uppgå
till 530 000 kr per år.
Arbetsutskottet beslutar
att godkänna att anslutning sker, samt
att uppdra åt tekniska kontoret att lägga in objektet i
kompletteringsbudgeten, energisparobjekt.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, IW, GP och BL

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn au § 25

Datum

Sid

2006-01-26

27

2006 65 206

Hässleholmsgården – policy avseende uthyrning
Tn au 060126 § 25

Eva Klang informerar om att det till tekniska kontoret
kommer förfrågningar från privatpersoner om att få hyra
Hässleholmsgården.
Diskuteras hur Hässleholmsgården ska användas och vilka
regler och förhållningssätt som ska tillämpas samt vilken
taxa som ska fastställas. Eftersom Hässleholmsgården är
kommunens representationsbyggnad bör en försiktighetsprincip tillämpas. Kamerala förvaltaren Sten Carling får i
uppdrag att se över hyresnivån.
Arbetsutskottet föreslår
att ta upp frågan för diskussion i samarbetsgruppen.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, EK

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 26

Datum

Sid

2006-01-26

28

2006 67 284

Korsvirkeshuset i Tyringe
Tn au 060126 § 26

Sten Carling informerar om att Bouleklubben i Tyringe vill
teckna avtal avseende hyra av korsvirkeshuset i Tyringe för
en 10-årsperiod.
Arbetsutskottet godkänner
att hyresavtal på 10 år tecknas med Bouleklubben i Tyringe
avseende korsvirkeshuset.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR och SC

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 27

Datum

Sid

2006-01-26

29

2006 073 260

Tillsyn och provtagning av nerlagda soptippar
Tn au 060126 § 27

Alf Rasmussen informerar om att kommunchef Per Hildingsson har meddelat att Miljökontoret har väckt frågan om
vilken enhet inom kommunen som formellt skall ha ansvar
för tillsyn och provtagning av nerlagda soptippar. Kommunchefen har i dialog med tekniske chefen föreslagit att
ansvaret skall läggas på Tekniska kontoret.
Ledningsgruppen är överens om att uppdra åt tekniske
chefen
att föreslå kommunchefen och tekniska nämnden att det i
första hand bör vara markägaren, det vill säga kommunstyrelsen genom exploateringskontoret, som bör ha det formella
tillsynsansvaret och inte fastighetsförvaltaren. Exploateringskontoret kan sedan ge i uppdrag att utföra tillsyn/provtagning åt kommunal enhet eller företag som har sådan kompetens, t ex REHAB. Tekniska kontoret besitter
inte sådan kompetens.
Arbetsutskottet tillstyrker ledningsgruppens förslag
enligt ovan.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunledningskontoret
Kor AR

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 28

Datum

Sid

2006-01-26

30

2006 74 514

Parkeringsplatser för tågpendlare
Tn au 060126 § 28

Tekniska kontoret informerar om att tågpendlare upplever
att det är för litet antal avgiftsfria parkeringsplatser i
anslutning till resecentrum.
Tekniska kontoret har skissat på att anordna en parkeringsplats med 40 platser omedelbart sydväst om korsningen
Magasinsgatan – Kaptensgatan.
Arbetsutskottet diskuterar ärendet och föreslår att tekniska
kontoret presenterar förslag till parkeringsbestämmelser
som ska gälla för pendlare.
Arbetsutskottet beslutar
Att återremittera ärendet till tekniska kontoret.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop PN

