Datum

Tekniska nämnden

Sid

2006-12-14

1

Plats och tid

Tekniska kontoret, kl 13.30-15.30

Beslutande

K-G Sjöholm, c, ordf.
Leif Möllerström, s, tj gj som ers för B Petersson,
Pär Palmgren, m, 2:e vice ordf
Agneta Söderberg, s
Per-Ingvar Önnevik, s
Camilla Lindoff, s
Stefan Larsson, c
Nils Bertil Finn, m
Christer Caesar, kd
Hans Tosteberg, fp
Erik Rittbo, fv
Hans Jakobsson, Leif Möllerström, Bertil Kjellqvist, Per
Lindberg, Hans Wendel, Ulf Erlandsson, Gösta Hedin,
Arne Dahlström, och Bengt Hellbring

Ersättare

Övriga deltagande Teknisk chef Alf Rasmussen
Avd cheferna Per Nilsson, Ingvar Wimhed, Eva Klang
och Hans Wackenfors
Förvaltningsekonom Charlotta Sandahl Edemyr
Sekreterare Anna-Stina Thunström
Tillgänglighetsrådgivare Gerhard Leth
Doktorand Hanna Wennberg
Utses att justera

Pär Palmgren

Justeringens tid
och plats

2006-12-19
Tekniska kontoret

Sekreterare

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

Ordförande

………………………………………………..
K-G Sjöholm

Justerare

………………………………………………..
Pär Palmgren

Paragrafer 100-112

Datum

Tekniska nämnden

2006-12-14

Organ/sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2006-12-14

Anslagsdatum

2006-12-19

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

Sid

2

Anslagets nedtagande 2007-01-10

Tekniska kontoret
…………………………………………….
Anna-Stina Thunström

Datum

Tekniska nämnden

2006-12-14

Sid

3

Information om projektarbete och enkätundersökning avseende tillgänglighet för äldre fotgängare i
centrum
Doktorand Hanna Wennberg, informerar om projektarbete
som genomförts i samarbete mellan Hässleholms kommun och Lunds Tekniska högskola och som är finansierat
av Vägverket. Projektet syftar till att öka säkerheten och
tryggheten – och därmed livskvaliteten – för äldre fotgängare genom att utforma en tillgänglig trafikmiljö efter
de äldres behov.
Förstudier har genomförts under våren 2006. Enkät har
besvarats av personer i åldrarna 65-99 år. Tidigare utförd
inventering av enkelt avhjälpta hinder och enkätsvaren
har legat till grund för upprättande av åtgärdsprogram.
Utförandet av åtgärderna i centrala Hässleholm pågår.
Hösten 2007 ska effekterna utvärderas och avhandlingen ska färdigställas till maj 2009.
Resultatet av utvärderingen presenteras för tekniska
nämnden hösten 2007.
__________

Datum

Tekniska nämnden

2006-12-14

Tn § 100

Sid

4

2006 077 009

Tekniske chefens information
Tn 061214 § 100

Tekniske chefens information;
Uppföljningsdag för tekniska kontorets personal
den 24 november 2006 2004 547 001
All personal vid Tekniska kontoret samlades den 24
november i T4 Matsal för information om ledningsgruppens upprättade ledarskapsdokument. Konsult Axel
Danielsson, Stockholm, informerade om framtagningen
av ledningsdokumentet samt om de kommunala
beslutsvägarna.
Möte den 12 december 2006 angående Skogsförvaltning
Alf Rasmussen och Gunnar Swärdh har vid träff med
Bengt Andersson, ordföranden i HIBAB, diskuterat förslag
om att samla all skogsförvaltning inom kommunen på ett
ställe.
Avdelningschef fastighet slutar den 31 januari 2007
Ingvar Wimhed slutar sin anställning vid tekniska kontoret
den 31 januari 2007. Förslag om att tjänsten ska ingå i
projektchefens tjänst ska presenteras i samverkansgruppen den 18 december 2006.
Lägesrapport avseende Kulturhuset 2004 415 284
Hans Wackenfors redovisar i skrivelse till PEAB Sverige
AB, daterad 2006-12-13, de brister som ej är åtgärdade i
Kulturhuset.
Av skrivelsen framkommer att i besiktningsprotokoll
påtalade brister avseende fläktsystemet kvarstår. Garagegolvet i källarplanet ska göras plant utan svackor och
bakfall. Funktionen av hissar i foajén skall förbättras.
Kostnadsanspråken på PEAB avseende bytet av entrépartier samt nedlagda kostnader för garagegolvet kan
diskuteras när övriga fel och brister är åtgärdade.

Datum

Tekniska nämnden
Tn 061214 § 100

2006-12-14

Sid

5

Tekniska kontoret påminner PEAB om att som totalentreprenör med funktionsansvaret fråntas PEAB inte ansvaret vid de av Tekniska kontoret genomförda åtgärderna.
Bullerbyns daghem – vattenläcka
Ingvar Wimhed informerar om ny vattenläcka vid Bullerbyns daghem. Tre avdelningar är berörda och måste flyttas under tiden renoveringsarbetena pågår. Entreprenören har tagit ansvaret för skadan.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Teniska nämnden
Tn
Tn
Tn
Tn

§ 101
au § 149
au § 133
§ 85

2006-12-14
2006-11-16
2006-10-19
2006-09-21

Sid

6
9
11
14

2006 069 009

Intern kontrollplan för 2006
Tidigare beslut Tn § 56 och Tn au § 118
Tn 060921 § 85

Per Nilsson redovisar utförda internkontroller enligt
följande
2006-04 Genomgång av kassabok och kontrollräkning
av handkassa förråd/fika har utförts och
kontrollen gav ingen anledning till erinran.
2006-21

Kontroll av att frekvensscheman, skötselmanualer och arbetsplaner följts i enlighet med
kvalietssystemet vid gata/mark.
Kontrollen visar att frekvensscheman och skötselmanualer följs och att arbetsscheman kryssas i när arbetet är utfört.

Alf Rasmussen meddelar att vid nästa sammanträde kommer tekniska kontoret att redovisa samtliga internkontroller som har utförts samt vilka som kvarstår att genomföra
enligt årets interna kontrollplan.
Tekniska nämnden beslutar
att med godkännande lägga till handlingarna kontrollen
av punkterna 2006-04 och 2006-21 enligt intern kontrollplan 2006.
__________
Tn au 061019 § 133

Efter påpekande från revisionen, rapport daterad 200603-01, föreslår tekniska kontoret att följande revideringar
i 2006 års plan för intern kontroll godkänns
2006-2/3 Ändrat urval av kontrollen av verifikationer
från 10 st till 20 st
2006-14 Väsentlighetsnivån avseende hyresbevakning
har ändrats från ”lindrig” till ”kännbar”

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au 061019 § 133

2006-12-14
2006-11-16

Sid

7
10

2006-22 Upphandlingskontroll av städmaterial har ändrats till köptrohet till ingånget avtal (då upphandling av ramavtal görs av inköpsenheten
på Ekonomikontoret)
Följande utförda kontroller i enlighet med antagen plan
2006 redovisas:
2006-01 Attester – Attestlista inkl namnteckningsprov
Attestlistan kommer att uppdateras eftersom
personal som avgått med pension inte ska vara
med i förteckningen
2006-2 Kontroll att attest skett av rätt person. 20 verifikationer har kontrollerats. Inga anmärkningar
2006-3 Kontroll att besluts- och mottagningsattest har
utförts av två olika personer. 20 verifikationer
har kontrollerats. Vid kontrollen upptäcktes på
någon verifikation att mottagnings- och beslutsattest skett av samma person, på en faktura
fanns endast beslutsattest. Information kommer
att gå ut till samtliga beslutsattestanter på
förvaltningen
2006-4 Granskning av handkassa på fastighetsavdelningen. Ingen anmärkning
2006-5 Lönerapportering – ingen anmärkning
2006-6 Rätt kontosträng. Av 20 granskade fakturor var
en faktura konterad fel. Berörd person har meddelats
2006-8 Kontroll av två anläggningsentreprenader, GCväg Lursjön och belysning Drottninggatan.
Kontroll har skett av att annonsering, hantering
av inkomna anbud, antagande av anbud, tilldelningsbeslut, tecknande av entreprenadkontrakt
och arkivering har handlagts på ett riktigt sätt.
2006-12 Betalkort – bensinkort. Granskning har skett
mot kvitto och fakturor, dessa rutiner efterlevs
utan anmärkning. Uppföljningsrutiner för att
säkerställa att tankningen stämmer överens med
antalet körda mil ska upprättas.

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn au 061019 § 133

2006-12-14
2006-11-16

Sid

8
11

2006-13 IT-säkerhet – Stickprovsgranskning visar att
personal inte loggar ut när arbetsplatsen lämnas. Åtgärder kommer att ske inom den närmaste tiden.
2006-17 Parkeringsmätare – kontroll kvitto Securitas,
belopp samt regelbundenhet. Hämtningskvittona
är undertecknade av två personer, en från Tekniska kontoret och en från Securitas. Samtliga
hämtningskvitton och plomberingen av boxarna
är i nummerföljd. Hämtningarna sker med viss
oregelbundenhet. De som tömmer automaterna
har inte kännedom om hur mycket pengar de
innehåller. Pengarna räknas på Securitas.
2006-18 Torghandel – kontroll av kontanthantering jämfört mot närvaro, insättning och fakturering,
utan anmärkning. Det förekommer ingen kontanthantering efter den 9 maj 2006.
2006-20 Enskilda vägar kontroll av att korrekt bidrag
delas ut. De vägar som valdes ut har erhållit
korrekt bidrag.
Arbetsutskottet beslutar
att godkänna 2006-10-12 reviderad plan för intern kontroll 2006, samt
att med godkännande lägga till handlingarna redovisade
internkontroller.
__________

Tn au 061116 § 149

Charlotta Sandahl Edemyr informerar om att eftersom
planen för intern kontroll 2006 fastställdes vid tekniska
nämndens sammanträde den 15 juni 2006 har kontrollerna per 15 juni inte utförts avseende rapporterna 2006;
02, 03, 05, 06, 16, 17 och 18. Rapport 2006-15 kontrollerades i maj, utan anmärkning. Rapport 2006-16 redovisas vid nämndens sammanträde i december. Övriga
kvarstående kontroller enligt planen redovisas nedan;
2006-07 Kontrollen av två upphandlingar som utförts av
projektavdelningen visar att regelverket följts.
2009-09 Granskning att upphandling av entreprenörer för

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au 061116 § 149

2006-12-14
2006-11-16

Sid

9
12

underhållsarbeten visar att upphandlingen har
utförts korrekt. Meddelanden om tilldelningsbeslut kan förbättras.
2009-10 Avser granskning av att regelverk för upphandoch 11 ling av entreprenader inom gata och park har
följts. Inga upphandlingar har utförts under året.
2006-14 Granskning av hyresbevakning visar att kontrakt
är rätt behandlade och uppsägningar har skett
där så har varit befogat.
2006-15 Kontrollen av diarieförda ärenden visade att de
har handlagts inom rätt tid. Listor över ej avslutade ärenden kommer fortsättningsvis att läggas
ut till respektive handläggare för att förbättra
informationen om när ärendena är färdigbehandlade.
2006-19 Samtliga granskade verifikationer avseende
moms på leasingbilar visade att momsen bokats
enligt gällande regler vilket innebär att halva
momsen bokas som moms och resterade halva
läggs på leasingkostnaden.
2006-21 Vid kontroll av gräsklippning, putsning, ogräsrensning och det allmänna intrycket konstateras
att frekvensscheman, skötselmanualer och
arbetsplaner följs.
2006-22 Kontroll av inköp av städmaterial visade att
aktuella ramavtal har följts.
Ordföranden föreslår att i bokslut 2006 bör det redovisas
att omfattande internkontroller har genomförts under
året.
Arbetsutskottet beslutar
att med godkännande lägga redovisade interna kontroller
till handlingarna.
__________

Tn 061214 § 101

Följande kvarstående utförda kontroller enligt plan för
intern kontroll 2006 redovisas;

Datum

Tekniska nämnden
Tn 061214 § 101

2006-12-14

Sid

10

2006-15 Kontroll av 10 ärenden adresserade till tekniska
kontoret, fem handläggare om vardera två ärenden, visade att ärenden handlagts i rätt tid.
2006-16 Kontroll av 10 ärenden adresserade till tekniska
nämnden, fem handläggare om vardera två
ärenden, visade att ärenden handlagts i rätt tid.
Tekniska nämnden beslutar
att med godkännande lägga rapporterna till handlingarna.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kopia för kännedom till
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
Kop AR och CSE

Datum

Tekniska nämnden
Tn § 102

2006-12-14

Sid

11

2006 307 042

Ekonomiuppföljning 30 november 2006
Tn 061214 § 102

Alf Rasmussen informerar om att preliminära prognosen
per den 31 december pekar mot ett 0-resultat för bokslut
2006.
Charlotta Sandahl Edemyr redovisar resultatet av ekonomiuppföljningen per den 30 november.
Avvikelserna avseende driften visar följande resultat;
- Underskott på grund av minskade intäkter
på skogen
- 300 tkr
- Underskott på grund av taxehöjningar
- 750 tkr
- Underskott avseende kostnader Kulturhuset - 800 tkr
- Överskott media
+ 800 tkr
- Överskott administration fastighetsavdelning +1 500 tkr
Summa
+ 450 tkr
Tekniske chefen informerar om att för det prognostiserade driftöverskottet om 450 tkr kommer nödvändiga underhållsåtgärder att utföras i tunneln under Kristianstadsvägen vid Österåsgatan.
Investeringsbudgeten; Kommunstyrelsen har godkänt att
medel överförs från energiprojekt Qpoolen till ventilation i
Tyringe vårdcentral och till energiprojekt Sjumilaskogen.
Ingvar Wimhed informerar om svårigheterna att beräkna
kostnaderna avseende media eftersom förbrukningen påverkas av väderleken.
Per Nilsson informerar om vinterväghållning och hur
kostnaderna varierar beroende på vintervädret.
Ordföranden ger tekniska kontoret en eloge för väl formulerad rapport.

Beslut till
Tekniska kontoret
Ekonomikontoret
Kommunstyrelsen
Kop AR, CSE

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna rapporten.
__________

Datum

Tekniska nämnden

Tn § 103

2006-12-14

2006 682 002

Beslutsattestanter
Tn 061214 § 103

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

Beslut till
Tekniska kontoret
Ekonomikontoret
Kop AR, CSE, avd.ch, sekt.ch
och adm.gruppen

Sid

12

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn § 104
Tn au § 148

2006-12-14
2006-11-16

Sid

13
8

2006 649 009

Förteckning över ej avslutade ärenden inkomna
under 2006
Tn au 061116 § 148

Förteckning över ej avslutade ärenden inkomna till
tekniska nämnden under 2006 redovisas vid nämndens
sammanträde den 14 december 2006.
__________

Tn 061214 § 104

Tekniska kontoret redovisar förteckning över ej avslutade
ärenden inkomna till tekniska nämnden. Sammanställningen visar att ett fåtal ärenden inte är avslutade på
grund av pågående utredningar.
Tekniska nämnden beslutar
att med godkännande lägga till handlingarna redovisning
av ej avslutade ärenden inkomna till tekniska nämnden
under 2006.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, CF

Datum

Tekniska
Tekniska
Tekniska
Tekniska

nämnden
nämnden arbetsutskottet
nämnden
nämnden arbetsutskottet
Tn
Tn
Tn
Tn

Tn au 060601 § 81

§ 105
au § 152
§ 54
au § 81

2006-12-14
2006-11-16
2006-06-15
2006-06-01

Sid

14
15
5
2

2006 394 051

Biobränsle
Representanter från Bio MegaWatt AB i Sösdala
presenterar sin affärsidé för uppvärmning av fastigheter
med biobränsle.
Konceptet bygger på:
• träflis som värmekälla
• råmaterialet hämtas från närområdet vilket främjar
den lokala arbetsmarknaden
• biobränsle minskar beroendet av el och olja
• minskad miljöpåverkan
• alternativ till fjärrvärme i tätorterna
• Bio MegaWatt AB har totalansvar
Ansökningstiden för statligt konverteringsbidrag har
förlängts till och med 30 augusti 2007. Bidraget utgör
30 % av anläggningskostnaden. De statliga medlen har
reducerats från 2 mkr till 0,5 mkr.
Bio MegaWatt AB redovisar förslag till kulvertsystem med
anslutning till Vannarödsskolan, Björkhaga servicehus,
Vannaröds slott och eventuellt Lejonskolan i Sösdala.
Eventuellt kan även andra intressenter anslutas sig till
detta kulvertsystem som kommer att drivas av en 560
MWh biobränsleanläggning.
Eventuell upphandling av biobränsle skall ske enligt Lagen
om offentlig upphandling.
Arbetsutskottet beslutar
att ge tekniska kontoret i uppdrag att inför tekniska
nämndens sammanträde den 15 juni presentera förslag
till hur tekniska kontoret skall gå vidare med projektet.
__________

Tn 060615 § 54

Hässleholms Fjärrvärme AB har visat intresse för att
etablera sig i Sösdala liksom andra företag.

Datum

Tekniska
Tekniska
Tekniska
Tekniska

nämnden
nämnden arbetsutskottet
nämnden
nämnden arbetsutskottet

Tn 060615 § 54

2006-12-14
2006-11-16
2006-06-15
2006-06-01

Sid

15
16
6
2

Vid upphandling måste kostnadsbesparingar på sikt och
låga driftskostnader beaktas.
Tekniska nämnden beslutar
att uppdra åt Tekniska kontoret
att undersöka Hässleholms Fjärrvärme AB planer på
utbyggnad av fjärrvärme i Sösdala,
att upprätta kostnadskalkyl för kommunens
fastigheter för framtida uppvärmning med biobränsle,
samt
att presentera beslutsunderlag för upphandling av
biobränsle i Tekniska nämnden innan upphandling
utförs.
__________

Tn au 061116 § 152

Tekniska kontoret redovisar kostnadskalkyl, daterad
2006-11-09, för inkoppling av fjärrvärme i fastigheterna; Björkhaga, Lillgården; Sösdala sim- och sprothall
samt Vannarödsskolan i Sösdala. Total investering
uppgår till 2 854 000 kronor. I kostnaderna ingår
entreprenadkostnader, anslutningsavgifter, oförutsedda
kostnader 15 % och byggherreomkostnader (projekterings-, bygglednings/byggkontrolls- och besiktningskostnader). Driftbesparingen har beräknats uppgå till
745 000 kronor per år. Pay-off tid är 3,8 år eller 2,8 år
med statligt energibidrag på 30 % av investeringskostnaden och byggherreomkostnader ej medräknat.
Tekniska kontoret informerar om att Hässleholms
fjärrvärme AB kommer att påbörja en utredning av
fjärrvärme i Sösdala tidigast år 2009. Företaget BIO
Megawatt AB håller på att etablera sig på orten och
kommer att ta upp frågan med kommunen om tomtoch ledningsrätt.
Tekniska kontoret framhåller att vid en upphandling av

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn au 061116 § 152

2006-12-14
2006-11-16

Sid

16
17

biobränsleanläggning i Sösdala kommer lagen om
offentlig upphandling att följas, vilket innebär att alla
aktörer på marknaden ges möjlighet att delta vid en
upphandling av biobränsleanläggning i Sösdala.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att föreslå Kommunstyrelsen besluta
att anslå 2 854 000 kronor i investeringsmedel för
biobränsleanläggning i Sösdala, samt
att ge Tekniska nämnden i uppdrag att handla upp
biobränsleanläggning i Sösdala, enligt lagen om offentlig upphandling, när medel tilldelats.
__________

Tn 061214 § 105

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Kop AR, HW, IW och BL

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 106
Tn au § 146
Tn au § 139

2006-12-14
2006-11-16
2006-10-19

Sid

17
5
11

2005 493 284

Internhyressystem – principbeslut
Tn au 061019 § 139

Ingvar Wimhed informerar om färdigt förslag till nytt internhyressystem samt om möte med Kommunledningen
och Ekonomikontoret angående ekonomi och principbeslut.
Remissbehandling pågår och yttrande från nämnderna
ska vara inlämnade senast den 17 november 2006.
K-G Sjöholm kommenterar i förslaget angiven uppsägningstid på 18 månader för verksamhetslokaler inte är
praktiskt genomförbart och att uppsägningstiden reduceras till 12 månader. Alf Rasmussen påtalar att uppsägningstiden för motsvarande lokaler på den privata marknaden är 9 månader.
Arbetsutskottet beslutar
att hänskjuta beslut till ett extra AU-sammanträde den
16 november kl 08.00.
__________

Tn au 061116 § 146

Skriftliga yttranden föreligger från Miljönämnden daterat
2006-10-25, Barn- och utbildningsförvaltningen daterat
2006-11-08, Fritidsförvaltningen daterat 2006-11-10
samt från Omsorgsförvaltningen daterat 2006-11-10.
Socialchefen har vid personlig kontakt med Tekniska
kontoret meddelat att Socialförvaltningen har inget att
erinra för tillfället.
I Tekniska kontorets skrivelse daterad 2006-11-15,
redovisas sammanfattning av inkomna synpunkter samt
tekniska kontorets svar på de inkomna synpunkterna.

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au 061116 § 146

2006-12-14
2006-11-16

Sid

18
6

Under efterföljande diskussion poängteras följande;
- eftersom föreliggande förslag skall vara kostnadsneutralt för de olika förvaltningarna under 2007 finns ingen
anledning att, som BUN och FN förslår, skjuta upp
genomförandet
- under 2007 bör de oklarheter som påtalats avseende
gränsdragningar och kostnader för skadegörelse studeras närmare. Kostnader för skadegörelse kommer
under 2007 budgetmässigt ligga kvar hos Tekniska
kontoret och kan därefter föras över till respektive
förvaltning i enlighet med de nya principerna.
Arbetsutskottet beslutar
att föreslå Kommunstyrelsen besluta
att införa det nya internhyressystemet från den
1 januari 2007 i enlighet med redovisat förslag
daterat 2006-10-13
att paragrafen justeras omedelbart, samt
att föreslå Tekniska nämnden besluta att godkänna
arbetsutskottets beslut enligt ovan.
__________

Tn 061214 § 106

Följande handlingar har tillkommit efter Tn Au:s
- Byggnadsnämndens beslut 2006-11-14 § 307
- Socialnämndens beslut 2006-11- 21 § 111
- I skrivelsen ”Svar på synpunkter av remissbehandling
internhyressystemet” har tekniska kontoret inför KS
AU;s sammanträde ändrat sista stycket under punkt
”P4 Budgetering av hyror” till följande lydelse;
”Tekniska kontoret förutsätter att respektive förvaltning har förankrat ökande internhyreskostnader med
sin nämnd innan förändringar genomförs.”
- KS Au beslut 2006 har enligt § 343 beslutat att föreslå
Kommunstyrelsen besluta att de ändrade reglerna för
internhyressystemet införs från 2007-01-01.

Datum

Tekniska nämnden
Tn 061214 § 106

2006-12-14

Efter genomgång av inkomna handlingar och
avslutad diskussion beslutar Tekniska nämnden
att godkänna arbetsutskottets beslut enligt ovan.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret
Kop AR, IW och SC

Sid

19

Datum

Tekniska nämnden

Tn § 107

2006-12-14

Sid

20

2004 271 101

Motion – ökad insamling av burkar och flaskor
Tn 061214 § 107

Kommunstyrelsen har för yttrande från tekniska nämnden
översänt motion av Johan Schiff (MP) angående ökad insamling av burkar och flaskor.
Johan Schiff yrkar att Hässleholms kommun sätter upp
särskilda behållare för pantflaskor och burkar vid offentliga soptunnor och papperskorgar.
Tekniska kontoret har tillsammans med HÄRAB studerat
förslaget och i yttrande daterat 2006-11-27 anges följande;
- ”idén är god men inte genomförbar i dagsläget. Extrakärlen kommer med stor sannolikhet även att användas
till annat avfall, samtidigt som många burkar/flaskor kastas i den ”vanliga” skräpkorgen vilket kommer att innebära ökad arbetsinsats för personalen som hanterar kärlen. För att genomföra förslaget krävs en avsevärd investering för anskaffande av de nya kärlen. Då fördelarna
med förslaget inte står i proportion till arbetsinsatsen och
den investeringen det innebär föreslås att motionen lämnas utan åtgärd”.
Tekniska nämnden beslutar
att låta tekniska kontorets skrivelse daterad 2006-11-27
utgöra tekniska nämndens yttrande över motionen.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Kop AR, PN och GS

Datum

Tekniska nämnden

Tn § 108

2006-12-14

Sid

21

2006 676 525

Stjärneholmsvägen – principdiskussion angående
trafik i GC-tunnel
Tn 061214 § 108

Tekniska kontoret redovisar i skrivelse daterad
2006-12-07 att enligt uppgifter från boende vid Stjärneholmsvägen i anslutning till GC-tunneln under väg 21, har
biltrafiken ökat genom tunneln och bilarna håller hög hastighet.
Tekniska kontoret har under åren, sedan Stjärneholmsvägen under Rv 21 ändrades till GC-tunnel, utfört olika
trafikhinder. Samtliga åtgärder har saboterats.
En lantbrukare, som har jordbruksmark på båda sidor om
Rv 21, har dispens att färdas med jordbruksredskap genom GC-tunneln.
Efter avslutad diskussion beslutar tekniska nämnden
att uppdra år Tekniska kontoret;
- att undersöka lantbrukarens fortsatta behov av dispens,
samt
- att anordna hinder för biltrafik i GC-tunneln under Rv 21
vid Stjärneholmsvägen.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, PN och Pli

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn § 109
Tn au § 153

2006-12-14
2006-11-16

Sid

22
6

2006 025 022

Delegationsbeslut
Tn au 061116 § 153

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
- Arbetsutskottets protokoll 2006-10-19
- Delegationsbeslut §§ 120-131.
__________

Tn 061214 § 109

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden

Tn § 110

2006-12-14

Sid

23

2006 025 022

Delegationsbeslut
Tn 061214 § 110

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
- Arbetsutskottets protokoll 2006-11-16
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

2006-12-14
2006-11-16

Sid

24
19

Tn § 111
Tn au § 154
Anmälningsärende
Tn au 061116 § 154

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
KS AU beslut angående;
- § 266 Utbyggnad av gata Stoby Industriområde söder
väg 119. 2005 349 521
- § 297 Om- och tillbyggnad av dels Röinge nya skola,
Hässleholm och dels Lejonskolan, Sösdala, 2006 156 227
Länsstyrelsens beslut angående upphörande av auktorisation av bilskrotare. 2006 613 239
__________

Tn 061214 § 111

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden

2006-12-14

Sid

25

Tn § 112
Anmälningsärende
Tn 061214 § 112

Tekniska nämnden beslutar
att lägga till handlingarna
Kompensation för årlig uppräkning av arvoden till förtroendevalda

2006 640 040

Ks Au § 324, fastställelse av sammanträdesdagar KS au 2007

2006 667 012

Ks Au § 328, beslut avseende finansiering för
anläggning av in- och utfart från Vankivavägen och parkerinsplats i Jungfrugatans västra del

2005 492 511

Ks Au § 329, beslut avseende medel till
utemiljön på Vittsjö skola

2006 670 332

Ks Au § 330, beslut avseende Tekniska
nämndens tertialrapport 2006-08-31

2006 522 042

Ks Au § 334, beslut angående hyresgästanpassning av bostäder för träningsboende inom Finjabacken (Backagården)

2006 606 049

Ks Au § 339, beslut att avslå begäran om en
traineetjänst vid Tekniska kontoret

2006 216 022

Ks Au § 340, beslut om överföring av medel
till energiprojekt Sjumilaskogen från Qpoolenprojektet

2006 632 049

Minnesanteckningar 2006-11-07 från möte
med ”Gruppen för offentliga utsmyckningar” och referensgruppen.
__________
2006 139 866

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden

2006-12-14

Sid

26

Avtackningar
Ordföranden tackar nämnden för gott samarbete och för
den goda anda som dominerat under mandatperioden.
Pär Palmgren tackar ordföranden för gott ordförandeskap
och framhåller särskild uppskattning över den glada
stämningen som dominerat i Tekniska nämnden.
Ordföranden avtackar sekreteraren Anna-Stina Thunström
med orden;
”Utöver många väl förberedda nämndsammanträden och
välformulerade protokoll tackar Tekniska nämnden för ett
gott kamratskap och mycket trevlig och glatt samarbete.”
Anna-Stina Thunström tackar för de gångna åren med
följande;
I 20 år jag haft min sekreterarroll
Det blev många möten och många protokoll
Ansiktena har skiftats runt detta bord
Här har tagits mängder med beslut som föregåtts
av kloka ord
Nu inför en slags semifinal jag står
Men självaste finalen uppnår jag först nästa år
Jag har alltid trivts som sekreterare
Och fått jobba med såväl genomförare som planerare
För de gånga årens samarbete jag tacka vill
Och önskar nya nämnden lycka till
__________

Datum

Tekniska nämnden

2006-12-14

Sid

27

Julhälsning
Ordföranden tackar nämnden för gott samarbete under
året och framför att tekniska kontorets personal har all
heder åt väl genomfört arbete under året och tillönskar
alla God Jul och Gott Nytt År.
Övriga deltagare tillönskar ordföranden God Jul och Gott
Nytt År.
__________

