Datum

Tekniska nämnden

Sid

2005-05-19

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,
Stefan Larsson, c
Nils Bertil Finn, m,
Christer Caesar, kd
Hans Tosteberg, fp
Erik Rittbo, fv,

Ersättare

Hans Jacobsson, Leif Möllerström, Hans Wendel, Ulf Erlandsson, Gösta Hedin, Arne Dahlström, Bengt Hellbring
och Eskil Johannesson

Övriga deltagande Teknisk chef Alf Rasmussen
Avd cheferna Per Nilsson, Lars Olofsson
Ingvar Wimhed och Eva Klang
Förvaltningskamrer Bertil Bennström
Sekreterare Anna-Stina Thunström
Utses att justera

Stefan Larsson

Justeringens tid
och plats

2005-05-25
Tekniska kontoret

Sekreterare

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

Ordförande

…………………………………………………
K-G Sjöholm

Justerare

………………………………………………
Stefan Larsson

Paragrafer 29-42

Datum

Tekniska nämnden

Organ/sammanträdesdatum

2005-05-19

2

Tekniska nämnden 2005-05-19

Anslagsdatum

2005-05-25

Förvaringsplats
för protokollet

Tekniska kontoret

Underskrift

Sid

Anslagets nedtagande 2005-06-16

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

Datum

Tekniska nämnden
Tn § 29

2005-05-19

Sid

3

2005 36 009

Tekniske chefens information
Tn 050519 § 29

Hassellunden – ansökan om överprövning till
Kammarrätten 2004.211 052
Alf Rasmussen informerar om Tekniska kontorets anhållan
till Kammarrätten om överprövning Länsrättens dom
angående Gösta Ahlquist AB:s överklagan på kommunens
beslut avseende beställningen av arbetena inom Hassellunden etapp 2. Kommunen har beretts möjlighet att yttra
sig över Gösta Ahlquist AB:s synpunkter till Kammarrätten.
Ledningsarbetena inom etappen 2 är utförda, största delen
markarbetena kvarstår.
Friskvårdsprojekt lokalvårdsavdelningen
Eva Klang informerar om pågående friskvårdsprojekt som
lokalvårdsavdelningen genomför i samverkan med friskvårdskonsulenterna Vidar Albinsson och Tina Karlsson.
Projektet startades under februari då deltagarna, 22 st
lokalvårdare, konditionstestades. Olika aktiviteter genomförs på arbetstid en timme i veckan. Projektet avslutas
vecka 24 med en ny konditionstest som ska jämföras med
den första testen.
Hållbart resande
Per Nilsson informerar om Hållbart resande och visar förteckning över pågående och planerade aktiviteter inom
projektet.
Väg 1939 Hästveda – Lursjön 2005 265 311
Ordföranden informerar från träff med Vägverket då bland
annat omgestaltningen av väg 1939 Hästveda – Lursjön
diskuterats. Vägverket har skjutit fram byggnationen till
2007. För att arbetena ska kunna påbörjas tidigare diskuteras om kommunen kan förskottera medel.
Viaduktgatan – stängning framför Stadsparken
2005 51 310 (tidigare beslut Tn au 20050118 § 15 och § 58 20050504)

Per Nilsson redovisar resultatet av utredningen angående
förväntade konsekvenser om Viaduktgatan stängs på
avsnittet förbi Stadsparken.

Datum

Tekniska nämnden
Tn 050519 § 29

2005-05-19

Sid

4

Sammanfattningen av utredningen visar att en stängning
av Viaduktgatan är en bra åtgärd för att kunna återskapa
Stadsparken till en helhet, för övrigt skulle en avstängning i
stort endast medföra försämringar.
Första Avenyen – Stortorget
Per Nilsson informerar om uppdraget till Tekniska kontoret
och Stadsbyggnadskontoret att utreda och presentera
förslag på omgestaltning av Stortorget – Första Avenyen.
Utgångspunkter för arbetet är att knyta samman Första
Avenyen med torget.
Vid senaste mötet i Samarbetsgruppen beslutades att även
Frykholmsgatan till Andra Avenyen ska utredas.
Tunneln mellan Järnvägsgatan – Drottninggatan
Per Nilsson informerar om att utredning pågår för att hitta
lösningar på problemen mellan trafikantgrupperna gående/cyklister i tunneln mellan Järnvägsgatan – Drottninggatan
Bodagar
Per Nilsson informerar om att Bodag som ska hållas i
Hässleholm den 10 september 2005.
Teknisk chefskonferens
Alf Rasmussen informerar om att nästa konferens för
tekniska chefer i regi av Kommunförbundet Skåne kommer
att genomföras den 10 oktober på Hovdala slott.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, EK och PN

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

2005-05-19
2005-05-04

Tn § 30
Tn au § 53

Sid

5
11

2005 152 042

Tertialrapport, revidering av verksamhetsplan 2005
Tn au 050504 § 53

Bertil Bennström redovisar tertialrapport per den 30 april
2005.
Revideringen av verksamhetsplanen är inte färdigställd.
Utkast till missiv till tertialrapporten redovisas och genomgås. Ordföranden och tekniske chefen får i uppdrag att
sammanställa handlingarna och sända in dem till Ekonomikontoret enligt tidplan till den 12 maj.
Tertialrapporten innehåller förslag till omdisponering av
delar av 2005 års investeringsmedel i syfte att:
- Genomföra upprustning av lekredskap enligt tekniska
kontorets åtgärdsplan
- Bygga GC-väg utmed Norregatan
- Genomföra omgestaltning av Stadsparken enligt framtaget ritningsförslag
Arbetsutskottet beslutar
att godkänna rapporten
att uppdra åt ordföranden och tekniske chefen att se över
vissa formuleringar och sända in rapporten, samt
att föreslå tekniska nämnden godkänna rapporten vid
sammanträde den 19 maj 2005.
__________

Tn 050519 § 30

Vid genomgång av föreliggande handlingar framkommer
frågor om kostnaderna för skadegörelsen. Ingvar Wimhed
informerar om att i redovisade summa ingår kostnader för
skadorna som orsakats av branden i korsvirkeshuset,
Tyringe, samt skador i Bullerbyn m fl.
Tekniska nämnden anser att det är missvisande att skriva
att skadegörelsen avser skolor.

Datum

Tekniska nämnden

Tn 050519 § 30

2005-05-19

Sid

6

Efter genomgången föreslår ordföranden att formuleringen i
missivet - under punkten skadegörelse första meningen –
ändras till ”Skadorna har ökat det första tertialet” samt att
i övrigt godkänna rapporten.
Tekniska nämnden beslutar
att revidera rapporten under punkten skadegörelse, första
meningen till ”Skadorna har ökat det första tertialet”, samt
att med godkännande översända rapporten till kommunstyrelsen och ekonomikontoret.
_________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen och Ekonomikontoret
Kop. AR, Avdch, Sektch och BB

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 31
Tn au § 51

Sid

2005-05-19
2005-05-04

7
7

2004 547 001

Revisionsrapport – granskning av tekniska kontorets
verksamhet (tidigare beslut tn 050331 § 28)
Tn au 050504 § 51

Kommunens revisorer har givit Komrev inom Öhrlings
Pricewaterhouse Coopers i uppdrag att granska tekniska
kontorets organisation och verksamhet, granskningsrapport
daterad 2005-03-31, föreligger.
Yttrande över revisionsrapporten daterat 2005-05-03 redovisar att som rapporten påpekar har en mängd åtgärder vidtagits vid Tekniska kontoret i syfte att
- Effektivisera verksamheten
- Införa nya styr- och kvalitetsrutiner
- Kunna genomföra ålagda besparingskrav
- Komma till rätta med det egna budgetunderskottet
Med hänvisning till dessa insatser visar tekniska nämnden
nu ett positivt driftresultat. Dessa insatser kunde ej heller
ha genomförts utan en positiv medverkan från alla berörda.
Tekniska nämnden har med anledning av utredningarna som
genomförts uppdragit åt tekniska kontorets ledningsgrupp
att;
- Arbeta fram ett ledarskapsdokument för ledningsgruppens arbete (med externt kvalificerat konsultstöd)
- Diskutera upprättande av en controllerfunktion
- Diskutera upprättande av en central felanmälansfunktion
- Genomföra samarbetsprojekt för att förbättra det interna samarbetet
Beträffande påstådd kompetensflykt är målet att tjänsterna
ska återbesättas med kvalificerade medarbetare så att kompetensen blir lika hög som tidigare.
Tekniska nämnden kommer i samverkan med ledningsgruppen att påbörja en översyn av organisationen. Översynen är

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au 050504 § 51

2005-05-19
2005-05-04

Sid

8
8

också föranledd av beslutet om att den strategiska lokalförsörjningsplaneringen och därtill kopplade bygginvesteringar
överförs till kommunledningskontoret.
Som exempel på pågående kvalitetsarbeten redovisas
följande;
- Nytt internhyressystem från 1 januari 2006
- Ramavtal för fastighetsunderhåll och konsultstöd
- Nya rutiner för energiuppföljning och energistatistik
- Energiinvesteringar med kort pay-off tid
- Plan för avyttring av fastigheter i nära samarbete med
exploateringsavdelningen
- Fungerande hyresbevakning
- Frekvensschema för den yttre skötseln
- Uppdelning och prioritering av vaktmästarnas arbete
- Ny central reception och växel
- Effektivisering av de administrativa rutinerna
- Förbättrade verksamhetsplaner och styrdokument
- Större fokus på informationsarbetet, bland annat via webben.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att översända redovisat yttrande daterat 2005-05-03, till
Kommunrevisionens grupp 1.
__________

Tn 050519 § 31

Efter genomgång av ärendet beslutar Tekniska
nämnden
att översända redovisat yttrande daterat 2005-05-03, till
Kommunfullmäktige och Kommunrevisionens grupp 1.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionens grupp 1.
Kop AR

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn § 32
Tn au § 52

Sid

2005-05-19
2005-05-04

9
9

2004 547 001

Effekt av genomförda utredningar
Tn au 050504 § 52

Information om Arbetsmiljöverkets återbesök
Alf Rasmussen informerar om Arbetsmiljöverkets återbesök
den 28 april 2005. Verkets krav på vidare åtgärd är att tekniska kontoret ska upprätta en skriftlig tidsbestämd handlingsplan utifrån den psykosociala kartläggningen som är
utförd. Planen skall visa när åtgärderna ska vara genomförda och vem som har ansvaret för att de genomförs.
Samverkansgruppen kommer att ta fram en handlingsplan
som ska redovisas senast den 31 maj 2005.
Info om påbörjade samarbetsprojekt inom tekniska kontoret
Arbetet i lednings- och samverkansgruppen har kommit
igång på ett bra sätt. Olika alternativ har diskuterats för att
höja trivseln på arbetsplatsen, till att börja med ska kontorsträffar införas, friskvård i organiserad form för all personal en timme i veckan och den årligen återkommande friskvårdsdagen ska genomföras.
Eva Klang informerar om friskvårdsarbetet inom lokalavdelningen som bedrivs i samarbete med kommunens friskvårdskonsulenter. Resultatet kommer att utvärderas.
Ordföranden föreslår att Eva Klang redovisar friskvårdsprojektet för tekniska nämnden den 19 maj.
Förslag till organisationsförändringar
Ordföranden redovisar en PM från kommunledningen
daterad 2005-04-26 angående ledning och styrning av
tekniska förvaltningens verksamhet. Bilaga 1
I förslag till åtgärder ingår bland annat att planeringen av
den strategiska lokalförsörjningen samt genomförande av
därtill kopplade större byggprojekt överflyttas till kommunledningskontoret.

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au 050504 § 52

2005-05-19
2005-05-04

Sid

10
10

Info om pågående rekryteringar
Fastighetsekonom Marianne Lundin är anställd och har
börjat tjänsten på fastighetsavdelningen. Rekrytering av
projektledare pågår.
Arbetsutskottet beslutar
att tillsättning av projektledare skjuts upp i avvaktan på
genomgång av organisationen bland annat till följd av att
den strategiska lokalförsörjningen med därtill kopplad
byggverksamhet överförs till kommunledningskontoret.
att uppdra åt ledningsgruppen att
- Klara ut gränsdragningen mellan strategisk lokalförsörjning och övrig lokalförsörjning
- Föreslå hur behovet av verksamhetsförändringar skall tas
fram
- Föreslå hur projektansvaret skall fördelas
- Föreslå hur ett ledningsdokument för tekniska kontoret
och en arbetsordning för ledningsgruppen skall tas fram
med hjälp av extern resurs
Information om aktuellt läge ska redovisas i tekniska
nämnden den 19 maj.
__________

Tn 050519 § 32

Med anledning av utredningarna som genomförts avseende
den psykosociala arbetsmiljön på tekniska kontoret går
ordföranden igenom att tekniska nämnden har ansvar för
att kommunfullmäktiges mål följs och att personalen i
organisationen har rätt kompetens så att målen kan
genomföras, samt att tekniska nämndens uppdrag till
tekniska kontorets ledningsgrupp framgår av arbetsutskottets beslut § 52 ovan.
Alf Rasmussen redovisar av samverkansgruppen upprättad
handlingsplan, enligt § S130, som anger åtgärder, tidplan
och ansvarsfördelning för att komma tillrätta med den
psykosociala arbetsmiljön på förvaltningen. Handlingsplanen ska redovisas till Arbetsmiljöverket. Bilaga 1.

Datum

Tekniska nämnden

2005-05-19

Sid

11

En uppföljning kommer att genomföras under hösten i form
av en enkätundersökning där anställda, verksamheter och
kommuninvånare får yttra sig över tekniska kontorets verksamhet
Tekniska nämnden beslutar
Tn 050519 § 32

Beslut till
Tekniska kontoret
För kännedom till
Arbetsmiljöverket
Kop. Ledningsgruppen

att i avvaktan på vidare handläggning godkänna informationen.
__________

Datum

Tekniska nämnden

Tn § 33

Sid

2005-05-19

12

2005 285 009

Intern kontroll – redovisning
Tn 050519 § 33

Alf Rasmussen redovisar att planen för internkontroll 2005
har reviderats på grund av att entreprenadingenjören som
hade kontrollansvaret för punkterna 8-12 och 14 har slutat
sin anställning vid tekniska kontoret. Samtidigt har stickprovsurvalet avseende upphandlingar setts över och
förtydligats.
Redovisas att Tekniska kontoret, Bertil Bennström, har
utfört intern kontroll av följande punkter;
2005-2 Attester – kontroll av att attest utförts av rätt
person. Urval stickprov av 10 fakturor. På samtliga
verifikationer har attest utförts av behörig person.
2005-3 Attester – kontroll av att besluts- och mottagningsattest utförts av två olika personer.
Verifikationerna var slumpmässigt utvalda. Fyra
av tio fakturor har attesterats av endast en person
och en faktura var bokförd på fel år.
Rutinerna kommer att följas upp med ny intern
kontroll under maj månad.
2005-5 Lönerapportering – Rimlighetsbedömning och att
rätt person attesterat. Granskningen har skett
slumpmässigt. Redovisningen är väl utförd och rätt
person har attesterat lönerna.
2005-6 Lönerapportering – tidkort och övriga ersättningar.
Granskningen har skett slumpmässigt med tre olika
personer och månader. Tidkort och övriga underlag
har genomgåtts och är väl dokumenterade
2005-7 Kontering – rätt kontosträng.
Verifikationer har slumpmässigt utvalts och
granskats. Samtliga transaktioner innehåller
adekvat kontosträng
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisade plan för internkontroll 2005, samt

Datum

Tekniska nämnden
Tn 050519 § 33

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
Kop AR BB

2005-05-19

Sid

13

att med godkännande lägga rapporterna avseende intern
kontroll till handlingarna.
__________

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn § 34
Tn § 3
Tn au § 4

2005-05-19
2005-01-26
2005-01-18

Sid

14
8
9

2004 495 012

Rullning av planer
Tn au 050118 § 4

Alf Rasmussen redovisar förteckning över vilka planer som
ska upprättas och hållas aktuella.
Förteckningen kommer att kompletteras och läggas som
bilaga till verksamhetsplanen.
__________

Tn 050126 § 3

Alf Rasmussen redovisar reviderad förteckning över planer
som finns eller ska upprättas.
Tekniska nämnden beslutar
att förteckningen ska läggas som bilaga till verksamhetsplanen.
__________

Tn 050519 § 34

Förteckningen över alla planer visas. Alf Rasmussen informerar om att lokalförsörjningsplanen inte kan färdigställas
under maj eftersom det strategiska lokalförsörjningsbehovet
har inte kommit in från förvaltningarna.
Ordföranden föreslår att tekniska kontoret går igenom förteckningen så att planer som initierar kostnader ska rullas i
april/maj och övriga planer i samband med att verksamhetsplanen 2006 upprättas under hösten.

.
Tekniska nämnden beslutar
att uppdra åt tekniska kontoret att vid tekniska nämndens
sammanträde i augusti redovisa reviderad förteckning över
rullning av planer.
__________
Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 35
Tn § 4
Tn au § 16

Sid

2005-05-19
2005-01-26
2005-01-18

15
9
21

2004 159 501

Trafikplan – förslag
Tn au 050118 § 16

Förslag till trafikplan föreligger. Efter genomgång och
diskussion av trafikplanen görs vissa mindre uppdateringar.
Ordföranden föreslår att förslaget presenteras i Tekniska
nämnden den 26 januari för godkännande och som underlag
för fortsatt bearbetning innan fastställelse sker.
__________

Tn 050126 § 4

Reviderad trafikplan redovisas.
Ordföranden redovisar att Samarbetsgruppen den 17 januari
2005 gav tekniska nämnden i uppdrag att utreda konsekvenserna av en stängning av Viaduktgatan, ”stadsparksdelen”, för att minska trafikbelastningen och bullernivån i
centrum.
Tekniska nämnden har ingen erinran mot planen men
avvaktar resultatet av trafiklösningen på Viaduktgatan
Christer Caesar föreslår att ärenden bordlägges.
Tekniska nämnden beslutar
att bordlägga ärendet.
__________

Tn 050519 § 35

Eftersom konsekvensbeskrivningen angående stängning av
Viaduktgatan på Stadsparksdelen inte visar önskade effekter
föreslår ordföranden att trafikplanen fastställs.
Vid genomgång av föreliggande trafikplanen framkommer
förslag om att angivna tider bör ändras till aktuella datum.
Tekniska nämnden beslutar

Datum

Tekniska nämnden

Tn 050519 § 35

2005-05-19

16

att uppdra åt tekniska kontoret att revidera tiderna i planen
med aktuella datum, samt
att fastställa trafikplanen.
_________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Kop AR, PN

Sid

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 36
Tn au § 49

2005-05-19
2005-05-04

Sid

17
5

Dnr 2005 263 299

Kulturfastigheter i Vittsjö
Tn au 050504 § 49

Tekniska kontoret redovisar i skrivelse daterad 2005-05-02
att ett antal kulturfastigheter i kommunen är i stort behov
av underhåll. Begäran, 2002-03-16, om medel 1.5 mkr
avslogs. Berörda fastigheter, belägna i Vittsjö, var bland
annat följande;
Tidemanstorpet, Uggletorpet, Vittsjö kvarn, Gundrastorpskvarn, Vittsjö gamla skola och Banvaktstugan.
Skötsel och underhåll av kulturfastigheterna i Vittsjö ligger
på fastighetsavdelningen. På de andra orterna i kommunen
sköts detta av hembygdsföreningar i olika former, allt från
helt ägda av föreningarna eller via bidrag i form av material
och teknisk support.
Tekniska kontoret föreslår att ägandet och driften av kulturfastigheterna i Vittsjö läggs på Hembygdsföreningen i Vittsjö.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att föreslå kommunstyrelsen
att Hembygdsföreningen i Vittsjö tar över Tidemanstorpet, Uggletorpet, Vittsjö kvarn, Gundrastorpskvarn,
Vittsjö gamla skola och Banvaktstugan, belägna i Vittsjö
med omnejd och svarar för driften av desamma med bidrag
från Kommunstyrelsen.
__________

Tn 050519 § 36

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
För kännedom till
Hembygdsföreningen
I Vittsjö
Kop AR,IW och MS

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Datum

Tekniska nämnden

Tn § 37

2005-05-19

Sid

18

2005 246 041

Verksamhet 2006
Tn 050519 § 37

Reviderad verksamhetsplan 2005 redovisas.
Ordföranden framför att redovisad verksamhetsplan är väl
utarbetad och understryker vikten av att verksamhetsplanen
i det fortsatta arbetet förs ner i organisationen.
Tekniske chefen framhåller att det pågående arbetet med
att ta fram frekvensscheman för den yttre skötseln är ett
led i arbetet med att föra verksamhetsplanen ut i organisationen.
Under budgetarbetet ska även internbudgeten utarbetas,
kapitalkostnaderna kan läggas in i efterhand.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, avdch, sekt,ch och BB

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn § 38
Tn au § 55

Sid

2005-05-19
2005-05-04

19
13

2005 282 330

Parksektionens skötselmanual och frekvensschema
Tn au 050504 § 55

Christer Bergelin redovisar skötselmanual som anger
målbeskrivning för skötsel av grönytor och utemiljöer i
Hässleholms kommun. Manualen tillsammans med frekvensschema för varje tomt/fastighet kommer att kvalitetssäkra att grönytor och utemiljöer sköts på ett fackmannamässigt sätt och med rätt skötselnivå.
Arbetsutskottet uttalar sig positivt till pågående arbeten
med kvalitetssäkring av verksamheten.
__________

Tn 050519 § 38

Upprättade skötselmanualer och frekvensschema för
parksektionen redovisas.
Efter genomgång beslutar tekniska nämnden
att uttala sig positivt till pågående arbete med kvalitetssäkring av verksamheten.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop PN, GS, IW, CB

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Sid

2005-05-19
2005-05-04

Tn § 39
Tn au § 50

20
6

2005 209 332

Rapport om lekplatsolyckor
Tn au 050504 § 50

I en rapport daterad 2005-04-26 redovisar tekniska
kontoret om lekplatsolyckan på Röinge skola som inträffade
2 mars.
Vid olyckan då en skarvlänk till en bildäcksgunga brast
skadades två flickor, ingen av flickorna fick några varaktiga
men efter olyckan.
Omedelbart efter olyckan monterades samtliga gungsitsar
ner för kontroll av länkar och upphängningar. Anledningen
till att skarvlänken öppnat sig är med all sannolikhet slitage
och materialutmattning till följd av att kättingen tvinnats när
gungan under belastning snurrats.
Vid senaste besiktningen av redskapet den 1 juli 2004 fanns
bland annat anmärkning på att kättingen skarvats. Skarvlänken var vid det tillfället oskadad men eftersom skarvning
av gungkättingar inte är tillåten enligt SS-EN, föreskrifter
som tillämpas vid besiktningar, blir det automatiskt en anmärkning i protokollet. Alla besiktningsanmärkningar kan
inte bli åtgärdade förrän lekplatsen i sin helhet blir åtgärdad
enligt framtagna åtgärdsplaner och uppfyller alla säkerhetskrav som ställs. Om lekplatsen varit åtgärdad enligt planen
så hade där inte funnits någon skarvlänk.
Tekniska kontoret har kontrollerat gungkättingarna på
samtliga lekplatser.
Rapporten kommer att sändas till Yrkesinspektionen samt
för kännedom till Kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att godkänna rapporten
__________

Datum

Tekniska nämnden
Tn 050519 § 39

21

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
För kännedom;
Yrkesinspektionen
Kommunstyrelsen
Kop AR, PN, GS

2005-05-19

Sid

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 40
Tn au § 60

2005-05-19
2005-05-04

Sid

22
20

2005 063 002

Delegationsbeslut
Tn au 050504 § 60

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
Arbetsutskottets protokoll 2005-03-22
Samverkansgruppens protokoll 2005-03-21 och 2005-04-20
Delegationsbeslut §§ 28-59
Budgetuppföljning 2005-03-31
Tekniska kontorets synpunkter daterade 2005-04-20
till Vägverket avseende Väg 21 mötesfri väg Perstorp–Finja.
__________

Tn 050519 § 40

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Sid

2005-05-19
2005-05-04

23
21

Tn § 41
Tn au § 61
Anmälningsärenden
Tn au 050504 § 61

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
2005 050 432

Länsstyrelsens meddelande, 2005-03-03, angående
yttrande från Ballingslövssjöarnas sänkningsföretags
yttrande avseende Finjasjön – dämning i Almaån
2005 180 311

Vägverkets förslag till indragning av väg 1892, väg till
Bjärnums f d järnvägsstation, tekniska kontorets yttrande
datetar 2005-04-13 och kopia av Försvarsmaktens yttrande
daterat 2004-03-24
2005 21 266

Vägverkets information daterad 2005-04-01 till enskilda
Väghållare med anledning av stormskadorna
__________
Tn 050519 § 41

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
_________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden

Tn § 42

Sid

2005-05-19

24

2005 37 511

Förslag från mötesdeltagare
Tn 050519 § 42

Nils-Bertil Finn anmäler att trafikproblemen på Verkstadsgatan i Sösdala bör utredas. Tung trafik till företagen kör på
gatan som ligger i ett villakvarter, tomgångskörningsförbudet överträds alltför ofta.
Tekniska kontoret får i uppdrag att utreda trafiksituationen
på Verkstadsgatan i Sösdala.
Camilla Lindoff föreslår att Tekniska nämnden utser kontaktpolitiker inom tekniska kontorets olika verksamhetsområden.
Tekniska kontoret får i uppdrag att redovisa ett förslag.
Vidare anmäler Camilla Lindoff att
- idrottshallen och duscharna på Läredaskolan är i akut behov av renovering
- Kulturhuset; garageportarna samt dörrarna vid utgången
till Vattugatan behöver justeras
Christer Caesar föreslår att avtalet med SJ avseende Resecentrum utreds.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop P Ni, IW

