Tekniska nämnden

Datum

Sid

2006-02-16

1

Plats och tid

Tekniska kontoret kl 13.00-16.40

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, tjänstgjort som ers för Stefan Larsson
Nils-Bertil Finn, m
Christer Caesar, kd
Hans Tosteberg, fp
Erik Rittbo, fv
Hans Jacobsson, Leif Möllerström, Bertil Kjellqvist,
Per Lindberg, Hans Wendel, Arne Dahlström, Bengt
Hellbring och Eskil Johannesson

Ersättare

Övriga deltagande Teknisk chef Alf Rasmussen
Avd cheferna, Hans Wackenfors, Ingvar Wimhed,
och Per Nilsson
Sektionscheferna Jan-Ove Klüft och Gunnar Swärdh
Fastighetskamrer Camilla Jonsson
Fastighetsförvaltare Christer Axtelius
Projektledare Lars Olofsson
Sekreterare Anna-Stina Thunström
Utses att justera

Agneta Söderberg

Justeringens tid
och plats

2006-02-23
Tekniska kontoret

Sekreterare

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

Ordförande

…………………………………………………
K-G Sjöholm

Justerare

………………………………………………
Agneta Söderberg

Paragrafer 1-15
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Sid
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Organ/sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2006-02-16

Anslagsdatum

2006-02-23

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

Anslagets nedtagande 2006-03-17

Tekniska kontoret

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

Tekniska nämnden
Tn § 1

Datum

Sid

2006-02-16

3

2006 077 009

Tekniske chefens information
Tn 060216 § 1

Hållbart resande
Eva Simonsson informerar om att kommunen har genomfört
projektet Smart Trafikant som är en del i Hållbart Resande.
Vägverket Region Skåne är huvudprojektledare och NTF
Skåne står för teknisk och praktisk support. Kampanjen som
genomfördes benämndes Hälsotrampare, en vanebilist med
cykelavstånd till arbetet, och Testresenärer, en vanebilist
med möjlighet att byta till kollektivtrafiken i kombination
med promenader, cykel och bil. Målet var att minska miljöpåverkan och öka insikten om fördelarna med att låta bilen
stå. Kampanjen genomfördes under tiden 29 augusti och 23
oktober 2005. Resultatet av projektet är sammanställt i en
redovisning daterad 22 december 2005.
Projektet Smart Trafikant kommer att genomföras 2006
med början för Hälsotrampare den 3 april och för Testresenärer den 2 maj.
Nytillträdd personal
Projektchef Hans Wackenfors, fastighetsförvaltare Christer
Axtelius och fastighetskamrer Camilla Jonsson presenteras
och hälsas välkomna till tekniska kontoret.
Rekryteringar
Alf Rasmussen informerar om att följande tjänster är tillsatta och att
- Charlotta Sandahl Edemyr tillträder som
förvaltningsekonom den 1 mars, Helena Persson som
projektledare den 1 mars och Anders Servin som sektionschef gata den 24 april.
Plusjobb
Avtal har tecknats med SKTF och Kommunal angående
plusjobb. Tekniska kontoret kommer att i samråd med
Arbetsförmedlingen verka för förstärkningar vid tekniska
kontoret med 2 parkarbetare (inkl gaturenhållning) 3 verksamhetsvaktmästare, 4 lokalvårdare, 1 assistent som förstärkning i receptionen/växeln. Rekrytering av plusjobbare
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Datum

Sid

2006-02-16

4

kommer att ske under förutsättning av att de arbetssökande
har rätt kompetens för tjänsterna.
Säkerhetsarbete/försäkringshandläggning
Alf Rasmussen informerar om att förhandlingar pågår med
kommunens försäkringsmäklare Nicon om att utvidga uppdraget med att de övertar handläggning och administration
av kommunens försäkringsärenden. Förhandlingarna sker i
samråd med säkerhetschef Anders Nählstedt.
Ordföranden framför att det bör övervägas om ansvaret för
försäkringshandläggningen kan överlämnas till säkerhetschefen.
Backstugan i Stoby – brand
Ingvar Wimhed informerar om att en brand har uppstått i
ventilationssystemet i daghemmet Backstugan i Stoby.
Samtliga rum är rökskadade men inga personskador har
inträffat.
Skolmoduler för daghem i Bjärnum 2006 59 233
Ingvar Wimhed redovisar bakgrunden för vitesföreläggande
från byggnadsnämden avseende uppförande av skolmoduler
för daghem i Bjärnum.
Barn- och ungdomsförvaltningen framförde i oktober att ett
akut behov av förskoleavdelning i Bjärnum från och med
2006-01-01 föreligger. Efter samråd med representanter
från Bjärnums skola, BUF, stadsbyggnadskontoret och
miljökontoret framkom under ve 47 att lämpligaste placeringen av skolmodulerna var Solbrinken 11. Enligt besked
från Stadsbyggnadskontoret under ve 47 förelåg inte några
hinder för bygglov på aktuell mark, men att godkännande
från grannar skulle först inhämtas innan bygglov kunde
beviljas.
Tekniska kontoret lämnade in bygglovsansökan 2005-11-25
till Byggnadsnämnden. Stadsbyggnadskontoret expedierade
först 2006-01-10 begäran om yttrande från grannarna. På
grund av den akuta situationen påbörjades modulmontaget
2006-01-04, verksamheten startades 2006-01-23.
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Tekniska nämnden ger ordföranden och tekniske chefen i
uppdrag att påtala för byggnadsnämnden tekniska nämndens syn på handläggningen av ärendet.
Tyréns Infrakonsult angående Vinslövstunneln
1999 182 311

Advokatfirman Fylgia, Stockholm, ny företrädare för Tyréns
Infrakonsult AB i tvisten angående Vinslövstunneln, har begärt att få genomföra en kompletterande utredning i ärendet. Utredningen beräknas vara klar under mars månad.
Lägesrapport för Finjasjön 2005 2006 162 431
Gunnar Swärd delar ut lägesrapport för Finjasjön 2005
sammanställd av Helene Annadotter.
Tekniska nämnden önskar en genomgång av rapporten
av Helene Annadotter vid sammanträdet den 6 april 2006.
__________

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

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn § 2
Tn au § 6

Datum

Sid

2006-02-16
2006-01-26

6
7

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.
__________

Tn 060216 § 2

Vid genomgång av årsberättelsen föreslår ordföranden att
nämndens ledamöter och tekniska kontorets tjänstemän
framför område för område vad som varit positivt och
negativt under 2005. Sammanställning redovisas i bilaga 1.
Fastighetskamrer Camilla Jonsson redovisar förvaltningens
ekonomiska utfall 2005. Driften visar ett överskott på
4,6 mkr.
Pär Palmgren efterlyser en separat förteckning i årsredovisningen som visar hur överskottet är fördelat.
Investeringsresultatet visar ett överskott på 16,3 mkr varav
10,5 mkr härrör från anläggningsinvesteringar och 5,8 mkr
från bygginvesteringar.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna årsredovisningen.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret
Kop AR. Avd.ch

Tekniska nämnden

Tn § 3

Datum

Sid

2006-02-16

7

2006 144 042

Redovisning av hur tekniska kontoret levt upp till
kommunfullmäktiges övergripande mål 2005
Tn 060216 § 3

Tekniske chefen redovisar tekniska kontorets uppföljning av
Kommunfullmäktiges övergripande mål för 2005. Redovisningen visar att de beslutade målen är uppnådda.
Tekniska nämnden beslutar
att med godkännande översända redovisningen till Kommunfullmäktige.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunfullmäktige
Kop AR

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn § 4
Tn au § 7

Datum

Sid

2006-02-16
2006-01-26

8
8

2006 101 002

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.
__________

Tn 060216 § 4

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunledningskontoret
Kop AR,

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn § 5
Tn au § 8

Datum

Sid

2006-02-16
2006-01-26

9
9

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.
__________

Tn 060216 § 5

Vid genomgång av planen för internkontroll framkommer att
den bör kompletteras med kontroll av verksamheter, eventuellt kan någon av nuvarande punkter utgå.
Tekniska nämnden beslutar
att återremittera ärendet för revidering.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, CS-E, PN, IW, HW
JM och CF

Tekniska nämnden

Tn § 6

Datum

Sid

2006-02-16

10

2005 285 009

Intern kontroll – redovisning
Tn 060216 § 6

Tekniska kontoret har utfört intern kontroll av kvarvarande
punkter enligt planen för 2005.
Pkt 12 avser granskning av att regelverket för upphandling
har följts. Sammanlagt har 38 fakturor granskats mot att
det finns ramavtal och att prissättning samt att attestreglementet har följts. Fakturor är upphandlade enligt
ramavtal och attestreglementet har följts utom i ett fall.
Den aktuella fakturan avsåg fastighetsunderhåll och var
attesterad mot bristfälligt underlag från entreprenören, tid rapporter och materialåtgång var sammanslaget i ett fakturabelopp.
För att samma fel inte skall upprepas har genomgång av
fakturahanteringen och attestreglementet skett vid arbetsledar- och avdelningsmöten.
Pkt 14 avser granskning av IT-säkerheten vid arbetsplatsen.
Granskningen har inriktats på om utloggning av PC sker då
man inte är i arbetsrummet. Kontrollen har utförts vid olika
tillfällen men mest vid arbetsdagens slut samt under lunchraster.
Resultatet har varit skiftande vid de olika granskningstillfällena, berörda har informerats efterhand.
Tekniska nämnden beslutar
att med godkännande lägga till handlingarna internkontrollen av punkterna 12 och 14 enligt planen 2005.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop. EK, PN, IW och JM

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn § 7
Tn au § 20

Datum

Sid

2006-02-16
2006-01-26

11
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.
__________

Tn 060216 § 7

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop. AR, avd ch, CJ
Adm gruppen

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 8
Tn au § 5

Datum

Sid

2006-02-16
2006-01-26

12
6

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.
__________

Tn 060216 § 8

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Kop AR

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Tekniska nämnden

Tn § 9

Datum

Sid

2006-02-16

13

2005 496 012

Agenda avseende lokalförsörjningsplan verksamhetsförändringar
Tn 060216 § 9

Enligt uppdrag från arbetsutskottet, 2006-01-26 § 3, har
tekniska kontoret upprättat förslag till agenda för 2006 års
verksamhetsförändringar.
Agendan utgör underlag för planeringen av årets verksamhetsförändringar och fördelning/prioritering av avsatta
investeringsmedel.
Tekniska nämnden godkänner tidplanen.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR. IW

Tekniska nämnden
Tn § 10

Datum

Sid

2006-02-16

14

2005 246 041

Konkurrensutsättning av parkskötsel och gatuunderhåll vid Tekniska kontoret
Tn 060216 § 10

Med hänvisning till uppdraget att inhämta anbud på
entreprenaddrift för park- och grönyteskötseln samt för
gatuunderhåll redovisar tekniske chefen i skrivelse daterad
2006-02-07 pågående planering för att erhålla ett tydligt
utvärderingsunderlag.
Avseende park- och grönyteskötsel pågår arbete med att
implementera ett nytt kvalitetssystem inom parksektionen.
Systemet består av styr- och uppföljningsrutiner genom
frekvensscheman för varje objekt och där en skötselmanual
ligger till grund för kvaliteten i utförandet. Som underlag för
att säkerställa ett optimalt och effektivt resursutnyttjande
har en arbetsplan tagits fram.
Beträffande gatuunderhåll redovisas att till följd av nuvarande sektionschefs pensionsavgång har ny chef för sektionen
rekryterats och börjar tjänstgöra vid tekniska kontoret den
24 april 2006. Eftersom den nye chefen har bred erfarenhet
från entreprenaddrift inom väg- och anläggning föreslår
tekniska kontoret att sektionschefen under 2006 får göra en
översyn av gatusektionen och presentera förslag till nya
kvalitetsrutiner och ökad/ändrad entreprenaddrift.
Tekniska nämnden beslutar
att avvakta med konkurrensutsättning av park- och grönyteskötseln i staden tills förvaltningens erfarenheter med
det nya kvalitetssystemet har utvärderats under 2006
att låta gatusektionens nye chef under 2006 göra en översyn av sektionens verksamhet och presentera förslag till
nya kvalitetsrutiner och ökad/ändrad entreprenaddrift, samt
att föreslå Kommunstyrelsen godkänna ovanstående beslut.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Kop Ar, PN, GS, JOK. och AS

Tekniska nämnden

Tn § 11

Datum

Sid

2006-02-16

15

2005 523 055

Högalidshemmet – principdiskussion/ställningstagande angående rättslig tvist med Bravida
Tn 050216 11

Lars Olofsson redovisar ärendet och går igenom orsaken till
tvisten med Bravida avseende tilläggskrav för halogenfria
elkablar vid ombyggnation av Högalidshemmet 1999-2000.
Bravida påtalar motstridigheter i kontraktshandlingarna
beträffande kabelkvaliteten. Kommunen avvisar Bravidas
krav på tilläggsersättning. Förhandlingar om förlikning har
genomförts inför eventuell rättegång till följd av inlämnad
stämningsansökan till tingsrätten från Bravida. Överenskommelse har inte träffats. Tekniska kontoret vill ha tekniska nämndens syn på den fortsatta handläggningen av
ärendet.
Efter avslutad diskussion i ärendet beslutar tekniska
nämnden
att uppdra åt tekniska kontoret att redovisa för arbetsutskottet motstridigheter i kontraktshandlingarna, samt
att delegera till arbetsutskottet att avgöra om förlikning
eller rättslig process ska väljas.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, LO, HW

Tekniska nämnden

Tn § 12
Tn au § 17

Datum

Sid

2006-02-16

16

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 för 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.
__________

Tn 060216 § 12

Tekniska kontoret har kompletterat ärendet och föreslår
följande avsiktsförklaring för Hässleholms kommun;

Tekniska nämnden
Tn 060216 § 12

Datum

Sid

2006-02-16

17

Under rubriken Förbättrad hastighetsanpassning
”Under 2006 och 2007 ska medelhastigheten sänkas på de
kommunala vägar som uppmätt högre medelhastighet än
skyltad hastighet. Detta gäller i första hand 30 och 50vägar.
För att uppnå målen kommer kontoret att arbeta med:
informationsinsatser, samarbetsprojekt (t.ex. med polis,
skola, lokaltidning), olika typer av mobila hastighetsdisplayer, temporära gupp och ombyggnadsåtgärder”.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna tekniska kontorets förslag till avsiktsförklaring
enligt ovan.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop PN

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn § 13
Tn au § 21

Datum

Sid

2006-02-16
2006-01-26

18
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

__________
Tn 060216 § 13

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Datum

Sid

2006-02-16
2006-01-26

19
24

Tn § 14
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.
__________

Tn 060216 § 14

Beslut till
Te kniska kontoret

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Tekniska nämnden

Datum

Sid

2006-02-16

20

Tn § 15
Förslag från mötesdeltagare
Tn 060216 § 15

Christer Ceasar anmäler behovet av att säkra övergångsstället på Stobyvägen vid Gamla vägen. Per Nilsson får i
uppdrag att kontakta Växjö kommun angående säkerhetsanordningar ”Flash light” som finns vid övergångsställe i
Växjö.
Bertil Kjellqvist anmäler att cirkulationsplatsen i Tyringe bör
kompletteras med markering/skyltning. Tekniska kontoret
skriver till Vägverket och påtalar problemen.
Per Ingvar Önnevik föreslår att parkeringsövervakningen på
Vattugatan intensifieras eftersom parkeringsplatserna för
rörelsehindrade missbrukas.
Camilla Lindoff föreslår att tekniska kontoret ser över
möjligheterna att anordna ”pendlarparkering” på Tivolibacken.
Erik Rittbo efterlyser förteckning över vilka av kommunens
fastigheter som har fungerande hörselhjälpmedel.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, IW, HW, PN

