Datum

Tekniska nämnden

Sid

2009-06-04

1

Plats och tid

Tekniska kontoret kl 13.30 – 16.10

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
Carina Westerlund, s
Leif Möllerström, s, tj som ers för Jonas Andersson, s
Erik Thörn , s, tj som ers för Robert Koran, s

Ersättare

Gösta Hedin, Bo Wahlgren, Bertil Kjellqvist, Emil Nilsson,
Calle Blåholtz

Övriga deltagande Teknisk chef Hans Wackenfors
Avd chef Anders Servin
Planeringsingenjör Per Nilsson
Sekreterare Carina Forsback
Utses att justera

Arne Dahlström

Justeringens tid
och plats

2009-06-16
Tekniska kontoret

Sekreterare

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

Ordförande

………………………………………………..
Pär Palmgren

Justerare

………………………………………………
Arne Dahlström

Paragrafer 42 - 47

Datum

Tekniska nämnden

2009-06-04

Organ/sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2009-06-04

Anslagsdatum

2009-06-17

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

Sid

2

Anslagets nedtagande 2009-07-09

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

Datum

Tekniska nämnden

2009-06-04

Tn § 42

Sid

3

2009 034 009

Tekniske chefens information
Tn 090604 § 42

Tekniske chefens information om;
Tillgänglighetsfrågor/Handikapprådet 2009 209 731
Per-Ingvar Önnevik poängterar att tillgänglighetsrådgivaren,
som är anställd vid Tekniska kontoret, är rådgivare i tillgänglighetsfrågor för samtliga förvaltningar i kommunen.
En grupp, vars huvudsakliga uppgift kommer att vara att
belysa samhällsfrågor ur tillgänglighetssynpunkt, kommer
att tillsättas inom kort. I gruppen ingår bland annat representanter från KPR, Kommunala pensionärsrådet.
Rapport – Pågatåg nordost 2009 019 014
Systemhandlingar är nu framtagna för stationerna i Sösdala,
Ballingslöv och Hästveda. Detta möjliggör att totalentreprenad kan lämnas ut. Sven Landenius, övergripande handläggare, kommer att redovisa utredning kring projektet
innan sommaren. Redovisningen avvaktas.
Rapport – Hässleholm nord 2009 021 251
Kommunstyrelsen har utsett Kenth Johannesson, HIBAB, till
projektledare för hela projektet. Johannesson kommer att ta
fram kalkyl för projektet samt bilda en styrgrupp.
Uteservering – markupplåtelse 2008 504 316
Klagomål har framförts till Tekniska kontoret avseende uteserveringar. Ärendet kommer att tas upp vid möte med
Centrumgruppen. Målsättningen är att arbeta fram ett
regelverk som främjar att uteserveringarna sköts på rätt
sätt.
POSOM 2009 266 189
Per Nilsson informerar om POSOM, psykiskt och socialt
omhändertagande, som är en organisation för krisstöd i
Hässleholms kommun.

Datum

Tekniska nämnden

Tn 090604 § 42

Sid

2009-06-04

4

Ett nätverk av personer kan träda in och stötta drabbade
och anhöriga vid en eventuell större olycka eller katastrof i
kommunen eller om kommuninvånare finns med i olyckor
utanför kommunen.
POSOM-gruppen kallas in av kommunens krisledningsnämnd, socialchefen eller räddningsledaren vid Räddningstjänsten. Vid händelser, som kräver insats av gruppen,
kommer information att läggas ut på kommunens hemsida.
Kartor – cykelleder 2009 141 312
Anders Servin presenterar ny cykelkarta över cykelleder,
kommunala samt Vägverkets, i Hässleholms kommun.
Kartorna kommer att tryckas upp i 5000 exemplar och
utformas i fickformat.
Skrotbilar 2009 271 430
Kommunens parkeringsvärd låter meddela att sedan skrotningspremien tagits bort har Hovdalafältet blivit en skrotbilkyrkogård. Det åligger Tekniska kontoret att ta hand om
dessa fordon vilket medför stora kostnader. Mellan januari
och maj månader har sammanlagt 13 fordon i kommunen
forslats bort.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop HW, AS, MS, GL, EG, PN

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn § 43
Tn au § 47

Sid

2009-06-04
2009-05-14

5
3

2009 037 042

Tertialrapport per den 30 april 2009
Tn au 090514 § 47

Förvaltningsekonom Charlotta Sandahl Edemyr redovisar
tertialrapport per den 30 april 2009, reviderad
2009-05-13.
Riktvärde:
Utfall april:

33,3%
Drift

23,9%

Investering

7,4%

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna tertialrapport per den 30 april, reviderad
2009-05-13 .
__________
Tn 090604 § 43

Förvaltningsekonom Charlotta Sandahl Edemyr redovisar
tertialrapport per den 30 april 2009, reviderad 2009-05-26.
Riktvärde:
Utfall april:

33,3%
Drift

22,2%

Investering

7,4%

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna tertialrapport per den 30 april, reviderad
2009-05-26.
__________
Beslut till
Tekniska kontoret
Ekonomikontoret

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn § 44
Tn au § 48

Sid

2009-06-04
2009-05-14

6
4

2009 222 040

Förslag till besparingar åren 2009-2011
Tn au 090514 § 48

Förvaltningsekonomen redovisar förslag till besparing för
åren 2009, 2010 och 2011, daterad 2009-05-06. Hänsyn till
en eventuell bolagisering har tagits.
Förslagen diskuteras och fler förslag till besparingar efterlyses.
Ytterligare besparingar är att vänta.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra åt Tekniska kontoret att på Tekniska nämndens
sammanträde den 4 juni förtydliga vissa punkter i lagt besparingsförslag samt att presentera ytterligare förslag till
besparingar motsvarande 1 mkr.
__________

Tn 090604 § 44

Tekniska kontorets förslag till besparingar (reviderad
2009-05-27) åren 2009 – 2011 diskuteras.
Förslaget presenterades vid sammankomsten mellan
politiker och tjänstemän i Ronnyby den 27 och 28 maj.
Vid mötet godkändes inte följande besparingsförslag:
År 2009
- indragning av personalens julbord
- helgstädning
År
-

2010/2011
indragning av personalens julbord
helgstädning
avstängning av vattenspel
indragning av julgranar

70 tkr
80 tkr
70 tkr
80 tkr
300 tkr
300 tkr

Datum

Tekniska nämnden

Tn 090604 § 44

Sid

2009-06-04

7

Tekniska nämndens ledamöter enas om en revidering av
förslaget till besparingar avseende punkterna
- besparing Gata/markavdelningen
- besparing Fastighetsavdelningen
- besparing Lokalvårdsavdelningen
enligt följande:
År 2009
År 2010/2011

50 tkr per avdelning
537 tkr per avdelning

I möjligaste mån skall uppsägning av anställda undvikas.
Förslag till total besparing med utgångspunkt från lagd
budget 2008:
År 2009
858 tkr
År 2010/2011
2 787 tkr
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till besparingar för Tekniska kontoret
gällande åren 2009, 2010 och 2011, reviderad 2009-05-27,
efter ovan nämnda justeringar.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
För kännedom
Ekonomikontoret
Kop HW, CSE, avd ch

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn § 45
Tn au § 49
Tn au § 43

Sid

2009-06-04
2009-05-14
2009-04-16

8
5
11

2008 504 316

Taxa – uteservering, upplåtelse av offentlig platsmark
Tn au 090416 § 43

Tekniska nämnden beslutade vid sammanträde den 12
februari att föreslå Kommunfullmäktige besluta att upplåtelse av uteservering inom allmän platsmark skall gälla
mellan 1 april och 31 oktober.
Näringsidkare har framfört önskemål om att upplåtelsen
skall gälla under årets alla 12 månader.
Efter diskussion enades arbetsutskottet om att återkalla
Tekniska nämndens beslut den 12 februari i avvaktan på
nytt förslag.
Arbetsutskottet beslutar
att i avvaktan på nytt förslag, återkalla beslut Tn 090212,
§ 11, rörande fastställande av taxa för uteserveringar, och
att ge Tekniska kontoret i uppdrag att arbeta fram nytt
förslag rörande fastställande av taxa för uteserveringar,
samt
att ärendet skall tas upp vid Tekniska nämndens arbetsutskottets sammanträde den 14 maj.
__________

Tn au 090514 § 49

Per Nilsson redovisar förslag på villkor avseende ”Taxa för
upplåtelse av torgplatser samt annan offentlig plats” trottoarservering
Förslaget innebär att två tidsperioder införs:
Tidsperiod 1: april, maj, juni, juli, augusti, september

Datum

Tekniska nämnden

Tn au 090514 § 49

Sid

2009-06-04

9

Tidsperiod 2: januari, februari, mars, oktober, november,
december
För tidsperiod 1 gäller att avtal tecknas för hela perioden.
För tidsperiod 2 gäller att avtal tecknas månadsvis minst en
månad i förväg d.v.s. avtal gällande oktober tecknas senast
i september.
Avgifterna anpassas till indextalet enligt KPI för oktober
månad 2008.
Tidsperiod
1
1
2
2

Zon
1
2
1
2

Kr\m²\mån
40
30
30
20

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att föreslå Kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till ändring avseende Kommunal författningssamling ”Taxa för upplåtelse av torgplatser
samt annan offentlig plats” – trottoarservering.
__________
Tn 090604 § 45

Tekniska nämnden beslutar
att föreslå Kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till ändring avseende Kommunal författningssamling ”Taxa för upplåtelse av torgplatser
samt annan offentlig plats” – trottoarservering, daterad
2009-05-18.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunfullmäktige
Kop HW, AS

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn § 46
Tn au § 50

Sid

2009-06-04
2009-05-14

10
7

2009 218 223

Myndighetskrav - hissar
Tn au 090514 § 50

Under år 2006 tillkom en ny lag avseende hissar och dess
säkerhet. Detta innebär att säkerhetsnivån kommer att
höjas till europeisk nivå.
Senast den 31 december 2012 skall åtgärderna vara
genomförda. Tekniska kontoret har, tillsammans med
kommunens entreprenör för hisservice, gått igenom aktuella
åtgärder och kostnader.
Tekniska kontoret föreslår att åtgärder/kostnader delas upp
under 3 år med början år 2010. Kostnaderna beräknas till
2 mkr per år.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att föreslå Kommunstyrelsen besluta
att anslå 2 mkr under vardera åren 2010, 2011 och
2012, totalt 6 mkr, för att höja säkerhetsnivån på
hissar i kommunägda fastigheter.
__________

Tn 090604 § 46

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Kop HW, MS

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn § 47
Tn au § 51

Sid

2009-06-04
2009-05-14

2009 035 002

Delegationsbeslut
Tn au 090514 § 51

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
-

Arbetsutskottets protokoll 2009-04-16

-

Arbetsutskottets protokoll 2009-04-22

-

Delegationsbeslut §§ 049 – 056

-

2009 179 214

Synpunkter ”Detaljplan för del av Metkroken, Sjörröd”

__________
Tn 090604 § 47

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

11
8

Datum

Tekniska nämnden

Sid

2009-06-04

Sommarhälsning
Ordförande tillönskar alla, ledamöter och tjänstemän vid
Tekniska kontoret, en riktigt skön sommar.
Övriga deltagare tillönskar ordföranden detsamma.
__________

12

