Tekniska nämnden

Datum

Sid

2005-06-16

1

Plats och tid

Tekniska kontoret kl 15.00-17.20

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
Hans Wendel, v, tj gj som ers för Camilla Lindoff, s,
Ulf Erlandsson, c, tj gj som ers för Stefan Larsson, c
Nils-Bertil Finn, m,
Christer Caesar, kd
Hans Tosteberg, fp
Erik Rittbo, fv

Ersättare

Hans Jacobsson, Leif Möllerström, 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
Sekreterare Anna-Stina Thunström
Sektionschef Gunnar Swärdh § 43-44
Kommunjägare Björn Svensson § 43
Utses att justera

Nils-Bertil Finn

Justeringens tid
och plats

2005-06-23
Tekniska kontoret

Sekreterare

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

Ordförande

…………………………………………………
K-G Sjöholm

Justerare

………………………………………………
Nils-Bertil Finn

Paragrafer 43-53

Tekniska nämnden

Organ/sammanträdesdatum

Sid

2005-06-16

2

Tekniska nämnden 2005-06-16

Anslagsdatum

2005-06-23

Förvaringsplats
för protokollet

Tekniska kontoret

Underskrift

Datum

Anslagets nedtagande 2005-07-15

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

Tekniska nämnden

Tn § 43

Datum

Sid

2005-06-16

3

2005 36 009

Tekniske chefens information
Tn 050616 § 43

Skyddsjakten i Hässleholms kommun
Jaktuppsyningsman Björn Svensson, informerar om verksamheten och organisationen för skyddsjakten i Hässleholms kommun samt om de krav som ställs på en kommunjägare. Målbeskrivningen för skyddsjakten är;
- att hålla viltstammen inom detaljplanelagt område på en
nivå så att sanitära olägenheter inte uppstår.
- att bistå polisen med uppspårning och avlivning av
trafikskadat vilt på kommunägd mark.
- att bistå kommuninvånarna med hjälp med sjuka och
skadade djur.
Fastighetsavdelningen
Ingvar Wimhed informerar om fastighetsavdelningens organisation och verksamhet.
Tekniska kontoret kommer inför tekniska nämndens
sammanträde den 25 augusti att presentera en sammanställning av prioriterade rivnings- och försäljningsfastigheter. Rivningstillstånd kommer att begäras via exploateringsavdelningen.
Uppföljning av lokalvårdsavdelningens friskvårdsprojekt
Eva Klang redovisar ett positivt resultat av lokalvårdsavdelningens friskvårdsprojekt som pågått under våren.
Sammanfattningen är att hälsan och konditionen har
förbättrats. Motionerandet har ökat, deltagarna motionerar
någon gång per vecka och som en positiv följd av detta
upplevs mindre stress på arbetet.
Ordföranden föreslår att Eva Klang kontaktar pressen och
informerar om det goda resultatet.

Tekniska nämnden

Tn 050616 § 43

Datum

Sid

2005-06-16

4

Ledarskapsdokument 2004 547 001
Alf Rasmussen informerar om att ledningsgruppen har enats
om att anlita konsult Axel Danielsson, Stockholm, för att
diskutera framtagning av ett ledarskapsdokument för tekniska kontorets ledningsgrupp. Ledarskapsdokumentet
kommer att arbetas fram under hösten 2005 och presenteras tillsammans med verksamhetsplanen för 2006 vid
tekniska nämndens decembersammanträde.
Rekrytering och projektanställningar
Alf Rasmussen informerar om att tekniska kontoret ska påbörja rekrytering av en projektledare bygg och en projektledare anläggning. För båda tjänsterna krävs upphandlingskompetens.
Utöver dessa tjänster redovisas behovet av en ettårig projektanställning för att komma i fas med det omfattande
arbetet avseende översyn, samordning och digitalisering av
förvaltningens byggritningar. Ledningsgruppen har också
diskuterat behovet av en ettårig projektanställning som stöd
åt fastighetsförvaltarna för genomgång och systematisering
av gällande myndighetskrav inom fastighetsförvaltningen.
Ansökan om särskilt anställningsstöd inom Aktivitetsgarantin kommer att lämnas till Arbetsförmedlingen
avseende de redovisade projektanställningarna.
Stämningsansökan mot Tyréns avseende Vinslövs
tunneln 1999 182 311
Redovisas utkast till stämningsansökan till Kristianstads
tingsrätt avseende Tyréns Infrakonsult AB. Hässleholms
kommun begär ersättning för ekonomisk skada till följd av
brister i konstruktionsunderlaget avseende järnvägsbron i
Vinslöv.
Tekniska kontoret ska komplettera ärendet och stämningsansökan beräknas vara klar till semestern.
Hassellunden – inlagor till Kammarrätten 2004 211 052
Advokatfirman Foyen:s senaste inlagor till Kammarrätten
avseende överprövning av Länsrättens beslut angående
upphandling av Hassellunden etapp 2 redovisas. Gösta

Tekniska nämnden
Tn 050616 § 43

Datum

Sid

2005-06-16

5

Ahlquist AB har i yttrande daterat 2005-05-17 till Kammarrätten meddelat att de har inte något ytterligare att tillägga
i ärendet. I avvaktan på Kammarrättens beslut fortgår
arbetet inom Hassellunden.
Fordonsenhet – bildande av arbetsgrupp 2004.397 301
Alf Rasmussen informerar om att i enlighet med arbetsutskottets beslut Tn au § 56 har en arbetsgrupp bildats för att
arbeta fram ett beslutsunderlag samt kostnader för inrättande av fordonsenhet. Gruppen består av Per Nilsson och Alf
Rasmussen, Tekniska kontoret samt Per-Olof Henriksson,
BUF. Arbetet fortsätter efter semestern.
Säkring av tekniska kontorets fastighet
Tekniska kontoret diskuterar olika alternativ till säkring av
Tekniska kontorets fastigheter och tomt. Nya grindar och
inhägnad kommer att vara utfört till semestern.
Kulturhuset - kvarstående brister inför kommunens
övertagande 2004 001 299
Inför kommunens övertagande av Kulturhuset kvarstår
fortfarande brister från tidigare besiktningar. Alf Rasmussen
förtydligar att totalentreprenören har funktionsansvaret för
huset och att det åligger entreprenören att åtgärda fel och
brister i enlighet med garantibesiktningsprotokollen. Vissa
brister har tekniska kontoret åtgärdat för egen räkning i
avvaktan på att entreprenören skall ta det ekonomiska
ansvaret. Tekniska kontoret har så långt inte haft framgång
i sina krav mot entreprenören. Kommunledningen önskar en
sammanställning över kvarstående brister.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn § 44
Tn au § 80

2005-06-16
2005-06-08

Sid

6
21

2005 340 330

Hembygdsparken – ansökan om upplåtelse av mark
för konsert och restaurangtält
Tn au 050608 § 80

Polismyndigheten har för yttrande översänt ansökan från
Nöjesbolaget Kamp i Helsingborg AB/The Tivoli, Box 1414
251 14 Helsingborg.
Ansökan avser upplåtelse av Hembygdsparken för att anordna konsert och att sätta upp ett större restaurangtält. Publikantalet beräknas upp till 1500 personer.
Tekniska kontoret föreslår i yttrande daterat 2005-06-01 att
framställan avslås. Parkens struktur och belägenhet är inte
byggd för denna form av arrangemang, utan skall användas
för rekreation och smärre konserter/uppträdande från den
centralt belägna scenen.
Arbetsutskottet anser i likhet med tekniska kontoret att
ansökan avseende Hembygdsparken skall avslås, med
tillägget att i svaret informera om att Hässleholmsgårdens
ytor kan vara lämplig plats för arrangemanget.
Arbetsutskottet beslutar
att avslå ansökan om nyttjande av Hembygdsparken, samt
att informera om att Hässleholmsgårdens ytor kan vara
lämplig plats för arrangemanget.
__________

Tn 050616 § 44

Gunnar Swärdh redovisar att Nöjesbolaget Kamp i Helsingborg AB har kompletterat sin ansökan med detaljer om
arrangemanget och med många goda referenser från
liknande arrangemang på liknande platser. Efter genomgång
av handlingarna och efter träff med arrendatorerna av
parkens kafé ställer sig tekniska kontoret positiva till att
tillstyrka ansökan.

Tekniska nämnden

Tn 050616 § 44

Datum

Sid

2005-06-16

7

Tekniska nämnden beslutar
att häva arbetsutskottets beslut, samt
att tillstyrka upplåtelse av Hembygdsparken för musikarrangemang den 20 augusti 2005 enligt ansökan under
förutsättning att övriga berörda myndigheter ger tillstånd.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kopia för kännedom till
Polismyndigheten
Kop. GS, AST

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämndens arbetsutskott
Tekniska nämnden
Tn § 45
Tn au § 73
Tn § 33

2005-06-16
2005-06-08
2005-05-19

Sid

8
13
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
Tekniska nämnden

2005-06-16
2005-05-19

Sid

9
12

Tn 050519 § 33

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

Tn au 050608 § 73

Bertil Bennström redovisar uppföljningen av internkontroll
punkt-3.
Granskningen har utförts tillsammans med samordningsansvarig Monika Larsson. Samtliga transaktioner följer
gällande attestreglemente och god redovisningssed.
Rättelse har skett efter föregående interna kontroll och
ytterligare åtgärder är ej behövliga.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att med godkännande lägga uppföljningsrapporten pkt-3
avseende intern kontroll till handlingarna.
__________

Tn 050616 § 45

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
Kop AR och BB

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 46
Tn au § 77

2005-06-16
2005-06-08

Sid

10
18

2005 126 537

Motion – förbättring av busshållplatser i Stoby
Tn au 050608 § 77

Kommunstyrelsen har för yttrande översänt motion av
Douglas Roth (m) angående förbättring av busshållplatser
i Stoby.
I motionen framförs önskemål om;
att busshållplatsen vid Mäster Olofs väg/Prosten Jönssons
väg byggs ut till fullgod standard, samt
att möjligheten att anlägga ytterligare en busshållplats i
Stoby vid kyrkan undersöks.
Tekniska kontoret anger i sitt yttrande;
att Tekniska kontoret och Skånetrafiken arbetar tillsammans
med tillgänglighetsanpassning av busshållplatser, och inom
ramen för detta arbete kommer under året hållplatsen vid
Mäster Olofs väg att förses med kur och hållplatsen vid
Prosten Jönssons väg att handikappanpassas och flyttas
norrut (till andra sidan av Prosten Jönssons väg).
Angående möjligheten att anlägga ytterligare en busshållplats i Stoby vid kyrkan kommer tekniska kontoret att ta
upp frågan med Skånetrafiken.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att låta tekniska kontorets yttrande enligt ovan utgöra
tekniska nämndens svar på motion ”ang förbättring av
busshållplatser i Stoby”.
__________

Tn 050616 § 46

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Kop AR och PN

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 47
Tn au § 71

2005-06-16
2005-06-08

Sid

11
11

2005 336 225

Kostnader för energiprojekt 2005
Tn au 050606 § 71

Tekniska kontoret redovisar i skrivelse daterad 2005-06-01
att de energiprojekten som projekterats och där anbud har
infordrats, visar att de beräknade kostnaderna överstiger de
budgeterade med 1 535 000 kronor. Trots högre kostnader
är projekten lönsamma att genomföra. Omprioriteringar i
projektlistan har gjorts för att skapa utrymme inom tilldelad
budgetram för upphandlade projekt.
De projekt som prioriterats bort har räknats upp men är
lönsamma och bör genomföras. Till projektlistan enligt
bilaga 1 har tillfogats ett nytt projekt, förskolan Hattstugan i
Bjärnum, ny ventilationsanläggning med återvinning samt
installation av värmepump. Detta projektet är i första hand
ett arbetsmiljöprojekt men ger också energibesparing.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att föreslå kommunstyrelsen besluta
att godkänna att tekniska nämnden får ta i anspråk
2 645 000 kronor för energiprojekt enligt bilaga 1 från
kvarstående medel för energiprojekt under 2005
att uppdra åt tekniska kontoret att redovisa en förteckning
över kvarstående energiprojekt, även sådana med lång payofftid, inför ansökan om statligt investeringsstöd.
__________

Tn 050616 § 47

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Kop AR, LO och BL

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 48
Tn au § 76

2005-06-16
2005-06-08

Sid

12
17

2005 279 003

Allmänna lokala ordningsstadgan – § 11 förtäring av
alkohol
Tn au 050608 § 76

Jernhusen Stationer AB, Box 584 201 25 Malmö, ansöker i
skrivelse daterad 2005-05-03 att förtäring av rusdrycker
förbjuds inom Hässleholms Resecentrum med tillhörande
perronger.
Polismyndigheten har i yttrande daterat 2005-05-31 tillstyrkt förslaget med tillägget att även Busstationen som
ligger i anslutning till perrongområdet ingår i förbudet.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att föreslå kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige beslutar
att området med förbud mot förtäring av alkohol utökas
att gälla även
”inom Hässleholms resecentrum med tillhörande perronger samt Busstationen som ligger i anslutning till
perrongområdet”, samt
att i allmänna lokala ordningsföreskrifter under § 11 anta
reviderade karta, bilaga 2.
_________

Tn 050616 § 48

Beslut till
Tekniska kontoret

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 49
Tn au § 79

2005-06-16
2005-06-16

Sid

13
20

2005 175 002

Beslutsattestantförteckning
tn au 050608 § 79

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att godkänna beslutsattestantförteckningen, avseende,
fastighetsavdelningen, daterad 2005-06-01.
__________

Tn 050616 § 49

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Ekonomikontoret
Kop IW, GP, BL och ML

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 50
Tn au § 81

2005-06-16
2005-06-08

Sid

14
22

2005 063 002

Delegationsbeslut
Tn au 050608 § 81

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
Arbetsutskottets protokoll 2005-05-04
Ledningsgruppens protokoll 2005-05-02, 2005-05-11 och
2005-05-24
Samverkansgruppens protokoll 2005-05-16
Delegationsbeslut §§ 60-80
Samrådsyttrande; detaljplan för Hässleholm 89:81
”Sänket”
__________

Tn 050616 § 50

Beslut till
Tekniska kontoret

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

2005-06-16
2005-06-08

Sid

15
23

Tn § 51
Tn au § 82
Anmälningsärenden
Tn au 05608 § 82

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
2005 271 049

Konkursbouppteckning från amber advokater gällande
konkursdomslut P 2 Fastigheter AB
2005 38 287

Ks au § 115 – Ombyggnad av Klockaregården i Vinslöv
2004 433 292

Ks au § 117 – Ungdomsläktare Hässleholms Ishall
2004 35 312

Ks au § 120 – Förskottering av medel för ombyggnad av
Väg 21 genom Tyringe
2004 532 310

Samarbetsgruppens § 43, 2005-05-09, angående GC-väg
Lursjön
2005 320 311

Samarbetsgruppens § 44, 2005-05-09 angående stängning
av Viaduktgatan, Hässleholm
Advokatfirman Foyen AB; svar daterat 2005-05-25 till
Kammarrätten avseende Gösta Ahlquist AB yttrande till
Kammarrätten
2004 50 432

Ks au beslut 2005-05-18 § 136 angående Tilläggsanslag för
utredning om dämning av Almaån
__________
Tn 050616 § 51

Beslut till
Tekniska kontoret

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
________

Datum

Tekniska nämnden

Tn § 52

2005-06-16

Sid

16

2005 37 511

Förslag från mötesdeltagare
Tn 050616 § 52

Christer Caesar påpekar att vid Thai Restaurangens uteservering på Tredje Avenyen tvingas gående ut i gatan när
bilar parkerar utanför serveringen.
Tekniska kontoret vidtager lämpliga åtgärder i samråd med
tillgänglighetsrådgivaren.
Bengt Hellbring tar ånyo upp önskemålen att parkeringsplatserna vid stationen i Vinslöv ska snedställas.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop PN, GL och AST

Datum

Tekniska nämnden

Tn § 53

2005-06-16

Sid

17

2004 547 001

Lokalförsörjningsplanering – strategisk och övrig
lokalförsörjning samt projektledning
Tn 050616 § 53

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR

Ordföranden informerar om arbetsutskottets syn på
lokalförsörjningsplanering, strategisk och övrig lokalförsörjning samt projektledning. Arbetsutskottet kommer att
uppdra åt tekniske chefen att ta fram ett organisationsförslag.
__________

Datum

Tekniska nämnden

2005-06-16

Sommarhälsning
Ordföranden tillönskar alla en riktigt skön sommar.
Övriga deltagare tillönskar ordföranden en riktigt skön
sommar.
__________

Sid

18

