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Tn au § 57

Datum

Sid

2006-05-11

2

2006 077 009

Tekniske chefens information
Tn au 060511 § 57

Nytillträdd personal
Anders Servin, sektionschef gata, presenteras och hälsas
välkommen till Tekniska kontoret.
Lönerevision 2006
Alf Rasmussen redovisar att årets löneförhandlingar pågår
och att underlaget för Kommunal har överlämnats till personalkontoret. Avseende SKTF och Ingenjörsförbundet är
målsättningen att förhandlingarna ska vara slutförda till
semestern.
Torghandeln – koncept till informationsbroschyr
2005 631 149

Översyn av torghandeln i kommunen pågår. Övergripande
ansvaret för torghandeln samt beviljande av ansökningar
har i fortsättningen Per Linderberg.
Ansvarsfördelningen för övrigt enligt följande;
torgtillsyn Edward Galia, betalningsrutiner Charlotta
Sandahl Edemyr, framtagning av informationsmaterial
Per Nilsson och översyn av stadgar samt föreskrifter
Anna-Stina Thunström.
Tillsynsansvarig i tätorterna: arbetsledare i respektive
vaktmästargrupp
Föreliggande förslag till regler för torghandeln och avtal
för upplåtelse av fasta saluplatser kommer att sändas till
Hessle City och Torghandlarnas ombudsman för yttrande.
Ändring av lokalförsörjningsenheten
För kännedom informerar Alf Rasmussen om att lokalförsörjningsenheten ska utökas med en projektledare. Fastighetsförvaltare Jonny Persson är intresserad av tjänsten
och är tilltänkt att erhålla den. Tekniska kontorets fastighetsförvaltning kommer att påverkas av beslutet efterSom även fastighetsförvaltare Mats Svensson tidigare
övergått som projektledare till lokalförsörjningsenheten.
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Tn au 060511 § 57

Datum

Sid

2006-05-11

3

Rekrytering av projektledare bygg samt förvaltare
Rekrytering av projektledare bygg är inte påbörjad och
projektchefen anser att tekniska kontoret bör avvakta
med rekrytering till efter semestern.
Till tjänsten som fastighetsförvaltare har 30 ansökningshandlingar kommit in. Sammanställning och genomgång
av handlingarna ska påbörjas omgående.
Kulturhuset – PEAB:s krav på utbetalning av innestående medel 2004 415 284
Från PEAB, genom advokatfirman FOYEN, föreligger
begäran daterad 2006-04-19 om utbetalning av de medel
som kommunen har innestående för åtgärder som
kvarstår att utföra på Kulturhuset enligt besiktningsprotokollet. Tekniska kontoret har i skrivelse daterad
2006-04-20 avvisat begäran.
Fisktorget – redovisning av åtgärder vid brunnen
samt förslag till återinvigning 2005 673 872 (tidigare
beslut Tn § 102)

Lennart Rundberg informerar om de åtgärder som utförts
vid brunnen på Fisktorget. Brunnslocket är försett med
uppvärmd glasruta, belysning samt nya vattenkar och
pumpar.
Brunnen skall dagtid vara i drift, genom att vatten strilar
ur pumpstockarna till vattenkar. Anläggningen styrs av en
klocka.
Arbetsutskottet anser att det rinnande vattnet från
pumpstockarna till karen bör återledas till brunnen
och att skylt sätts upp om att vattnet inte är drickbart.
Avseende invigningen föreslår arbetsutskottet att detta
planeras in tillsammans med Hessle Citys som ett långlördagsarrangemang.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, PN och LR
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Datum

Sid
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Pkt 21
Tn au § 58

2004 050 432

Reglering Finjasjön – lägesrapport avseende
sammanställning av ansökan om vattendom
Tn au 060511 § 58

Konsult Kurt Hagenrud informerar om att upprättandet av
handlingar för ansökan om vattendom har försenats eftersom det underhand har kommit nya krav på utökade utredningar.
Under vecka 20 beräknar Jordbruksverket vara klar med
ansökningshandlingar för reglering av sommarvattennivån
genom dämning i Almaån.
Tekniska kontoret vill ha tekniska nämndens godkännande på om de framtagna ansökningshandlingarna avseende
dämning ska översändas till Miljödomstolen för beslut om
reglering av Finjasjöns vattennivå sommartid.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att de framtagna ansökningshandlingarna avseende
dämning, översänds till Miljödomstolen för beslut om
reglering av Finjasjöns vattennivå sommartid.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 59

Datum

Sid

2006-05-11
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1999 182 311

Vinslövstunneln stämningsansökan
Tn au 060511 § 59

Lennart Rundberg informerar om att Advokatfirman
Fylgia, - företrädare för Tyréns i tvisten angående
Vinslövstunneln - har meddelat att utredningen inte är
klar eftersom ärendet var mer komplicerat än vad som
förutsatts. Svar är utlovat till Advokatfirman Actum,
kommunens företrädare, senast vecka 18.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra åt tekniska kontoret att meddela Actum
att förlängning med redovisning från Tyréns utredning
godkännes till ve 18, samt
att efter den 19 maj 2006 skall, om annan överenskommelse inte har träffats, stämningsansökan sändas till
Tingsrätten.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, LR
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Tn au § 60

Datum

Sid

2006-05-11

6

2006 351 311

Helsingborgsvägen – infart till Stoby Måleri
Tn au 060511 § 60

Lennart Rundberg informerar om att Stoby Måleri Färgträffen AB ska utöka verksamheten och att utbyggnader
har påbörjats. Med anledning härav har företaget framfört
behovet av att infart till firman anordnas från Helsingborgsvägen för västerifrån kommande trafikanter.
Förslag till utformning redovisas.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att tillstyrka att redovisad infart västerifrån på Helsingborgsvägen till Stoby Måleri utförs, samt
att föreslå Kommunstyrelsen att anvisa erforderliga
medel för utbyggnaden.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop HW och LR

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Datum

Sid

2006-05-11
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Tn au § 61

Datum

Sid

2006-05-11

8

2006 352 331

Nyköbingsparken – ombyggnad
Tn au 060511 § 61

Lennart Rundberg redovisar förslag till ombyggnad och
utformning av Nyköbingsparken. Eftersom tidplanen är
snäv önskar tekniska kontoret arbetsutskottets syn på
förslaget.
Vid tekniska kontorets besök i parken den 10 maj informerades boende från området om utformningen. Under
samtalen med de närvarande uppfattade tekniska
kontoret att inställningen till förslaget förändrades och
blev positiv.
Efter avslutad genomgång beslutar arbetsutskottet
att godkänna att arbetet påbörjas och utförs i enlighet
med redovisat förslag, samt
att ärendet redovisas vid tekniska nämndens sammanträde den 17 maj.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, LR

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 62

Datum

Sid

2006-05-11

9

2005 452 311

Utbyggnad av GC-väg Hästveda-Lursjön
Tn au 060511 § 62

Lennart Rundberg informerar om att för att nå en överenskommelse om markförvärv för GC-vägsutbyggnad,
kräver berörd markägare att hans utfartsförhållande
förblir oförändrad. Detta medför att den befintliga vägen
måste sänkas med som mest ca 40 cm.
Tekniska kontoret föreslår att tekniska nämnden beslutar
att äska medel för de ökade kostnaderna 300 000 kronor
som tillkommit med anledning av sänkning av vägen.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att föreslå kommunstyrelsen besluta att bevilja tilläggsanslag 300 000 kronor för tillkommande kostnader med
anledning av sänkning av vägen i samband med utbyggnad av GC-väg Hästveda – Lursjön.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, HW och LR

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 63

Datum

Sid

2006-05-11

10

2005 576 214

Hassellunden – sydöstra området
Tn au 060511 § 63

Lennart Rundberg redovisar förslag på utformning av
tillfarten till bostadsområdet Hassellunden, sydöstra området. Förslaget innebär att en mindre del av planerat
grönområde tas i anspråk för GC-väg och tillfart till
bostadsområdet.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att uttala sig positivt över förslaget, samt
att hänskjuta ärendet till byggnadsnämnden för beslut
och revidering av planen om så erfordras.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn au § 64
Tn § 24
Tn au § 40

Datum

Sid

2006-05-11
2006-04-06
2006-03-23

11
18
21

2006 216 022

Trainee fastighetsavdelningen
Tn au 060323 § 40

Tekniska kontoret redovisar i skrivelse daterad
2006-03-14 att i samband med den senaste tidens rekryteringar har det visat sig vara ett begränsat underlag av
kvalificerade sökanden till teknikertjänster, t ex projektledare och fastighetsförvaltare. Det finns yngre kandidater
med rätt utbildning, men som saknar praktisk erfarenhet
inom yrket.
För att undvika problem med att ersätta framtida personalavgångar med kompetent ny personal föreslår tekniska
kontoret att en traineetjänst med fastighetsteknisk inriktning inrättas vid fastighetsavdelningen. Trainee med rätt
fastighetsteknisk utbildning erhåller erforderlig erfarenhet
inom yrket genom att praktisera på fastighetsavdelningen. Mentor kommer att vara chef fastighetsavdelningen.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att godkänna att en traineetjänst upprättas vid fastighetsavdelningen, samt
att föreslå Kommunstyrelsen besluta
att kompensera Tekniska nämnden för lönekostnaden
om 21 000:- per månad samt PO-tillägg för en högskoleutbildad trainee från och med den 1 juli 2006.
__________

Tn 060406 § 24

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au 060511 § 64

Datum

Sid

2006-05-11

12

Alf Rasmussen understryker behovet av traineetjänsten
till följd av att bägge tekniska kontorets förvaltare
överförs till lokalförsörjningsavdelningen vid
Kommunledningskontoret. Detta innebär att två relativt
oerfarna förvaltare kommer att ansvara för det stora
fastighetsbeståndet. Traineetjänsten kommer att utgöra
en välbehövlig försträkning.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att påminna kommunstyrelsen om vikten av att beslut
avseende traineetjänsten fattas så snart som möjligt.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, IW

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 65

Datum

Sid

2006-05-11

13

2006 307 042

Tertialrapport 2006-04-30
Tn au 060511 § 65

Charlotta Sandahl Edemyr redovisar tertialrapport per den
30 april 2006. Rapporten är redovisad till Ekonomikontoret.
Driftprognosen visar ett underskott på 750 tkr till följd av
återställning och återplantering efter stormen Gudrun.
Dessutom behövs 300 tkr till rensning av dammarna i
Hembygdsparken och 200 tkr till extra klottersanering.
Då kompletteringsbudgeten ännu inte är antagen, kommer prognosen att justeras negativt i enlighet med de i
kompletteringsbudgeten upptagna driftåtgärderna.
Investeringsprognosen påverkas negativt av kostnadsökningar i projekten Qpoolen engergisparåtgärder och GCväg Hästveda-Lursjön. Dessutom finns en osäkerhet kring
huruvida 2005 års ej avslutade energi- och säkerhetsprojekt kommer att hålla budget. Avstämning pågår.
Utkast till missiv redovisas och genomgås. Missivet
kommer att kompletteras med åtgärdsförslag.
Efter genomgång av handlingarna beslutar arbetsutskottet
att uppdra åt tekniske chefen att komplettera handlingarna, samt
att hänskjuta beslut till tekniska nämndens sammanträde
den 17 maj.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR och CSE

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 66

Datum

Sid

2006-05-11

14

2006 356 301

Uppföljning av givna uppdrag från Kommunstyrelsen och Kommunstyrelsens AU
Tn au 060511 § 66

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop. AR

Alf Rasmussen anmäler att redovisning av givna uppdrag
till tekniska nämnden från Kommunstyrelsen och Kommunstyrelsens arbetsutskott avseende andra halvåret
2005 redovisas vid nämndens sammanträde den 17 maj.
__________

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 67
Tn § 25
Tn au § 41

Datum

Sid

2006-05-11
2006-04-06
2006-03-23

15
19
22

2005 175 002
2005 175 002

Beslutattestantförteckning 2006
Tn au 06323 § 41

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att upprättade förteckning, daterad 2006-02-20, över
beslutsattestanter för tekniska kontoret godkännes.
__________

Tn 060406 § 25

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Tn au 060511 § 67

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att upprättade förteckning, daterad 2006-04-20, över
beslutsattestanter för tekniska kontoret godkännes.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 68

Datum

Sid

2006-05-11

16

2006 320 284

Hyresavtal avseende trädhusanläggning på fastigheten Tormestorp 5:31 (Hovdala naturområde)
Tn au 060511 § 68

Kommunstyrelsen har enligt § 68 2006-04-24 beslutat att
Tekniska nämnden får i uppdrag att upprätta ett hyresavtal varigenom kommunen av Hässleholms Industribyggnads AB genom tekniska nämnden hyr trädhusanläggningen på fastigheten Tormestorp 5:31 med en hyra
baserad på en anläggningskostnad om 5,5 miljoner
kronor.
Tekniska kontoret ifrågasätter att ansvaret för uthyrning
och drift kommer att läggas på tekniska nämnden eftersom detta frångår principen om att tekniska nämnden
skall förvalta kommunens verksamhetslokaler. Tekniska
kontorets organisation och kompetens är anpassad till
detta principbeslut.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att erinra kommunstyrelsen om att tekniska nämnden
skall i första hand ansvara för drift och förvaltning av
kommunens verksamhetslokaler.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, IW

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 69

Datum

Sid

2006-05-11

17

2006 344 311

Gångtunnel under järnvägen (Tingshusgatan och
Drottninggatan
Tn au 060511 § 69

Tekniska kontoret redovisar i skrivelse daterad
2006-05-10 akut behov av åtgärder i gångtunneln under
järnvägen mellan Tingshusgatan och Drottninggatan.
Tekniska kontoret föreslår följande upprustning av den
befintliga gångtunneln:
• 6 st kameror och 4 st monitorer, kostnad ca 150 tkr
Osäkerhetskänslan i att passera genom tunneln utan att
kunna se om det gömmer sig en person där gör att
många idag inte utnyttjar passagen. Genom att montera
kameror och monitorer vid respektive nedgång kommer
passerande att via monitorer kunna se hela sträckan
genom tunneln vilket inte kan ske idag eftersom tunneln
böjer av på två ställen.
• Nya vandaliseringssäkra belysningsarmaturer, kostnad
ca 90 tkr
De befintliga belysningsarmaturerna är ofta sönderslagna.
Även med hela armaturer upplevs tunneln i dag som
mörk.
• Installationskostnader för kameror, monitorer och
belysningsarmaturer, kostnad ca 110 tkr
• Målning av väggarna med ljus specialfärg som har
egenskapen att klotter blir lätt att ta bort, kostnad ca 150
tkr
Klotter på väggarna är idag ett problem i tunneln. Klottret
drar ner det allmänna intrycket och bidrar till att tunneln
upplevs som mörk och osäker.
• Oförutsett samt projekteringskostnader, ca 100 tkr

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn au 060511 § 69

Datum

Sid

2006-05-11

18

Tekniska kontoret kommer under det första året att
erbjuda sig att inom befintlig driftram utföra en daglig
tillsyn med snabb borttagning av klotter samt ombesörja
omedelbar reparation av skadegörelse. Syftet är att
tydliggöra att klotter och skadegörelse i tunneln inte
accepteras. Beräknad tidsåtgång för tekniska kontorets
vaktmästarpersonal är tre timmar per vecka.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att föreslå kommunstyrelsen godkänna ett anslag på
600 000 kronor för att rusta upp tunneln enligt förslaget.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR och IW

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 70

Datum

Sid

2006-05-11

19

2006 327 225

Energiprojekt Qpoolen
Tn au 060511 § 70

Tekniska kontoret redovisar i skrivelse daterad
2006-04-27 att projektering pågår avseende Qpoolens
energiprojekt. Kostnadskalkyler från projektörerna visar
att kostnaderna för projektet blir högre än beräknat,
6,3 mkr i stället för som beräknat 4,5 mkr. Orsaken till de
högre kostnaderna beror på att det krävs fyra ventilationsaggregat i stället för två enligt kalkylen för att få full
effekt.
Qpoolenprojektet har fortfarande god lönsamhet med
payofftid på fyra år. För att genomföra projektet i sin
helhet föreslår tekniska kontoret att 1 mkr överförs från
Ekonomikontorets medel för energiprojekt samt att energisparprojektet Grönängsskolan som är kostnadsberäknat
till 423 tkr lyfts ur investeringsplanen till förmån för
Qpoolenprojektet som har bättre energibesparingseffekt.
Resterande 377 000 kronor beräknas finansieras genom
ökade energibidrag.
Tekniske chefen beklagar denna brist i kalkylarbetet. Nye
projektchefen kommer att prioritera en större säkerhet i
framtida kalkyler.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att föreslå kommunstyrelsen godkänna överföring av
1 000 000 kronor till energiprojekt Qpoolen, samt
att energisparprojektet Grönängsskolans 423 000 kronor
förs över till Qpoolenprojektet.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 71
Tn au § 28

Datum

Sid

2006-05-11
2006-01-26

20
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.
__________

Tn au 060511 § 71

Tekniska kontoret redovisar i skrivelse daterad
2006-05-02 möjligheten att anlägga en tillfällig parkeringsplats för i första hand tågpendlare inom fastigheten
Donatorn 7.
Förslaget innebär 40 parkeringsplatser anläggs på grus,
beräknad till en kostnad av 200 000 kronor.
Samarbetsgruppen är positiv till förslaget och rekommenderar, enligt § 30 2006-04-10, att planeringen fortsätter
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att föreslå kommunstyrelsen besluta
att uppdra åt Tekniska kontoret att anlägga tillfällig
pendlarparkering i grus inom HIBAB´s fastighet
Donatorn 7, samt

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au 060511 § 71

Sid

2006-05-11

21

att bevilja 200 000 kronor till utbyggnaden.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Datum

Sid

2006-05-11

22

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn au § 72
Tn au § 13

Datum

Sid

2006-05-11
2006-01-26

23
15

2005 415 432

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.
__________

Tn au 060511 § 72

Kulturnämnden anger i beslut § 31 daterat 2006-03-01
”vikten av att den kulturhistoriskt intressanta miljön kring
Gundrastorps kvarn och Ekholmens såg bevaras så som
den av hävd brukats.”
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att i enlighet med Kulturnämndens yttrande och tekniska
kontorets skrivelse besluta att för närvarande inte ompröva Vittsjöns gällande vattendom.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 73
Tn au § 12

Datum

Sid

2006-05-11
2006-01-26

24
14

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.
__________

Tn au 060511 § 73

Kulturnämnden föreslår i beslut 2006-03-01 § 30,
att ärendet överlämnas till den offentliga utsmyckningsgruppen för åtgärd.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au 060511 § 73

Beslut tilll
Tekniska kontoret

Datum

Sid

2006-05-11

25

att i enlighet med Kulturnämndens förslag överlämna
ärendet till Den offentliga utsmyckningsgruppen för
åtgärd.
__________

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 74

Datum

Sid

2006-05-11

26

2006 243 431

Bidrag strand och vattenvård Bosarpssjön
Tn au 060511 § 74

Strand- och sjökommittén för Bosarpssjön i Ankhults
vägförening begär i ansökan, daterad 2005 03 25, bidrag
50 000:- för vissa vatten- och fiskevårdande åtgärder
samt för restaurering/anläggning av badplats vid Bosarpssjön.
Tekniska kontoret redovisar i skrivelse daterad
2006-05-02 att kostnaderna för vassrensning och fördämning kan inrymmas i budget 2006 för strand- och vattenvård.
Vad avser bidrag för restaurering/anläggning av badplast
hänskjuts denna del till Fritidsnämnden som har ansvaret
för offentliga badplatser.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att från 2006 års budget bevilja Strand- och sjökommittén för Bosarpssjön i Ankhults vägförening bidrag för
vattenvårdande åtgärder 10 000 kronor till reglering av
fördämning (under förutsättning att giltig vattendom
finns) och 10 000 kronor för vassrensning, att utbetalas
före årets slut mot redovisning av kostnaderna, samt
att vidarebefordra skrivelsen till Fritidsnämnden för behandling av den delen i ansökan som avser restaurering/anläggning av badplats.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 75

Datum

Sid

2006-05-11

27

2006 329 422

Bidrag strand- och vattenvård Lursjön
Tn au 060511 § 75

Från Luhrsjöns Fiskevårdsområdesförening, ordförande
Bo Klintegård, inkommer 2006-05-03 ansökan om bidrag
gällande en limnologisk undersökning av Lursjön. Anledningen är tecken på att Lursjön drabbats av bilharziaparasiter. Dessa parasiter sprids av sjöfåglar som till
exempel kanadagäss. Eftersom det har framkommit att
personer som badat i Lursjön har drabbats av klåda som
kan ha orsakats av bilharziaparasiter vill föreningen
hälsoundersöka Lursjön.
Tekniska kontoret anger i skrivelse daterad 2006-05-03
att Lursjön är en av kommunens bästa och mest välbesökta badsjöar. En limnologisk undersökning som kartlägger tillståndet är väl motiverad. Tekniska kontoret
föreslår att bidrag 100 000 kronor beviljas från 2006 års
budget för strand- och vattenvård.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att från 2006 års budget för strand och vattenvård, bevilja bidrag till en limnologisk undersökning av Lursjön för
en kostnad av 100 000 kr, att utbetalas före årets slut
mot redovisning av kostnaderna, samt.
att Miljönämnden och Fritidsnämnden informeras om att
undersökningen kommer att utföras och att resultatet av
denna redovisas.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 76

Datum

Sid

2006-05-11

28

2006 025 002

Delegationsbeslut
Tn au 060511 § 76

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
Arbetsutskottets protokoll 2006-01-09, 2006-01-10,
2006-01-26, 2006-03-23, 2006-03-31 och 2006-04-06.
Delegationsbeslut §§ 26-37
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Datum

Sid

2006-05-11

29

Tn au § 77
Anmälningsärenden
Tn au 060511 § 77

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
Byggnadsnämndens § 69 2006-03-14
avseende Solbrinken 11 i Bjärnum – beslut om att lägga
skrivelsen från tekniska nämnden till handlingarna
2006 059 233

2005 452 311 Byggnadsnämndens § 73 2006-03-14,
yttrande avseende miljökonsekvensbeskrivning för gångoch cykelväg utmed väg 1939 mellan Hästveda och
Lursjön

__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 78

Datum

Sid

2006-05-11

30

2006 349 057

Revisionsrapport avseende rutiner för uppbörd av
intäkter för torghandeln inom Hässleholms kommun
Tn au 060511 § 78

Alf Rasmussen redovisar bakgrunden till att tekniska
kontoret begärt revisionsgranskning avseende hur betalningsrutinerna har tillämpats avseende för torg- och
marknadshandeln inom Hässleholms kommun.
Nils Fredholm redovisar uppdraget och överlämnar PM
daterat 2006-05-11.
Enligt i rapporten kortfattad slutsats anges bland annat
att brister i uppbörd av torghandelsavgifter har konstaterats vilket innebär att kommunen gått miste om intäkter och att orättvisor uppstått mellan de handlare som
fakturerats i förskott och de handlare som undkommit
avgifter. Kvitton är värdehandlingar som antingen ska
finnas i lager eller som redovisningshandlingar tillsammans med motsvarande inbetalt belopp. En serie om
100 kvitton kan inte återfinnas.
Tekniske chefen beklagar det inträffade och informerar
om att Tekniska kontoret har vidtagit olika åtgärder för
att säkerställa att rutinerna i fortsättningen ska fungera.
Efter avslutad genomgång diskuterar arbetsutskottet
fortsatt handläggning av ärendet. Pär Palmgren föreslår
mot bakgrund av det redovisade resultatet att ärendet
lämnas vidare för utredning till Polismyndigheten.
Vidare anser arbetsutskottet att Tekniska kontoret ska
eftersträva att i möjligaste mån slopa kontanthantering.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra åt tekniske chefen att lämna ärendet vidare till
polismyndigheten för utredning.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 79

Datum

Sid

2006-05-11

31

2006 156 227, 2006 157 227 och
2006 158 227

Arbetsmiljöverkets rapporter avseende arbetsmiljön på Röinge och Stoby skolor och Lejonskolan i
Sösdala
Tn au 060511 § 79

Ingvar Wimhed informerar om att Arbetsmiljöverkets
rapporter avseende ventilation och buller på Röinge skola,
Stoby skolan och Lejonskolan i Sösdala. Tekniska kontoret utreder vilka åtgärder som erfordras med hänvisning till kraven och resultatet av utredningen på
respektive skola ska redovisas till BUF före den 30 maj.
Tekniska kontoret kommer att kostnadsberäkna åtgärderna och begära erforderliga medel.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Datum

Sid

2006-05-11

32

Kop AR och IW

Tn au § 80

2006 337 332

Lekplatser – bidrag från Kommunstyrelsen till
föräldraföreningar
Tn au 060511 § 80

Benny Petersson framför att informationen bör förbättras
till föräldraföreningar som erhåller bidrag för att iordningsställa lekplatser
Tillsammans med expedieringen av besluten bör
information lämnas till föreningarna om
- normer för utförande av lekplatser
- förteckning över godkända lekredskap
- namn på kontaktpersoner för samråd och godkännande av förslag till utformningen innan byggnationen
påbörjas.
- Information om besiktigning lekplatsen och att
besiktningsprotokoll upprättas och expedieras
till föräldraföreningen och berörd rektor.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra åt tekniska kontoret att upprätta informationsskrift enligt ovan.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
För kännedom till
Kommunstyrelsen och
Ekonomikontoret

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Datum

Sid

2006-05-11

33

