Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Sid

2010-03-04

1

Plats och tid

Tekniska kontoret kl 08.30 – 11.05

Beslutande

Pär Palmgren, m, ordförande
Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande
Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande §§ 10-12

Övriga deltagande Teknisk chef Hans Wackenfors
Avdelningschefer Anders Servin, Mats Svensson och
Eva Klang
Planeringsingenjör Per Nilsson
Sekreterare Carina Forsback
Utses att justera

Arne Dahlström

Justeringens tid
och plats

2010-03-11
Tekniska kontoret

Sekreterare

………………………………………………..
Carina Forsback

Ordförande

…………………………………………………
Pär Palmgren

Paragraf 10 - 13

Justerare

………………………………………………..
Arne Dahlström
------------------------------------------------------------------------------------Organ/Sammanträdesdatum
Tekniska nämnden arbetsutskottet 2010-03-04
Anslagsdatum

2010-03-15

Förvaringsplats
för protokollet

Tekniska kontoret

Underskrift

………………………………………………………..
Carina Forsback

Anslagets nedtagande 2010-04-06

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 10

2010-03-04

Sid

2

2010 005 009

Tekniske chefens information
Tn au 100304 § 10

Tekniske chefens information;
Snöläget 2010 083 311
Anders Servin informerar om att kostnaderna för snöröjning och halkbekämpning under januari uppgick till
1,75 mkr. Redovisade kostnader för februari månad uppgår i dagsläget till 1,5 mkr. Borttagande av snö kvarstår i
kommunen till en beräknad kostnad av 2,5 mkr vilket gör
en total kostnad av 5,75 mkr. För år 2010 tillkommer
kostnader för snö- och halkbekämpning för månaderna
oktober – december. Ett ”normalår” uppgår kostnaderna
till cirka 3,1 mkr.
Entreprenörer har anlitats för att snöröja taken på vissa
av de fastigheter som den egna personalen inte hunnit
med att röja.
En sammanställning över fördyringen i samband med den
stränga vintern kommer att redovisas vid Tekniska
nämndens sammanträde i april månad.
Uppföljning av vinterns arbete kommer att visa om
Tekniska kontoret har utfört rätt arbetsuppgifter och om
de legat på rätt nivå.
Det har varit svårt att få tillstånd till att samla snön i upplag. I samarbete med Exploateringsavdelningen och Miljökontoret kommer kartor att fastställas som markerar var
snö får tippas i framtiden.
Risken för översvämning 2010 083 311
Anders Servin informerar om att Tekniska kontoret har
tillsammans med Hässleholms Vatten AB och Räddningstjänsten sett över vilka områden som riskerar att översvämmas av smältvatten. Plan för krissituationer har
sammanställts. Räddningstjänsten har bland annat elverk,
pumpar och sandsäckar för utlåning om behov uppstår.

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn au 100304 § 10

2010-03-04

Sid

3

Fjärrvärme, Hästveda och Vinslöv 2008 287 379
Mats Svensson informerar om att Hässleholm Miljö AB
avanmält sitt intresse som entreprenör avseende fjärrvärme i Hästveda. Hässleholm Miljö har projekterat
projektet, kostnad 9 mkr, och ställer sig villiga till att
drifta anläggningen. Mats Svensson kommer att ta
kontakt med kommunens upphandlingsenhet för att
eventuell påbörja en upphandling av fjärrvärme.
Entreprenör har lämnat in en avsiktsförklaring avseende
fjärrvärmeanläggning i Vinslöv. Bygglov är sökt. Ärendet
kommer att behandlas av Kommunstyrelsen.
Garnisonsområdet 2009 501 217
Garnisonsområdet kommer att förvaltas av Tekniska
kontoret. Vattenledningarna kommer att tas över av
Hässleholms Vatten AB som begär anslag för upprustning
av ledningarna före övertagandet. Förslag till avtal mellan
Hässleholms kommun och Hässleholms Vatten AB är
framtagna.
Driftskostnader för gator och mark kommer att ses över.
Bland annat måste:
- trafikplan upprättas
- trafikledning i form av skyltning och vägmarkering
utföras
- översyn av kraftledningsnätet utföras för att möjliggöra
mätbar el
- underhållet återupptas
- fibernätstationen flyttas
- el- och telenät ses över.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 11

2010-03-04

Sid

4

2010 031 041

Internbudget 2010
Tn au 100304 § 11

Förvaltningsekonomen redovisar revidering av internbudget 2010, daterad 2010-03-03.
- Omfördelning av besparingar på gatuavdelningen enligt
följande:
från vht
till vht
tkr
310
320
-100
310
411
-400
310
412
-36
- Då Tekniska kontoret inte erhållit utökade medel till
gatubelysning (vht 337) har omfördelning från följande
verksamheter skett:
från vht
till vht
tkr
054
337
150
320
337
200
- Felkontering skötsel av grönytor Östra Järnvägsgatan,
Hästveda:
från vht
till vht
tkr
411
087
25
- Omfördelning beslutad 2009 men ej ändrad i 2010 års
budget:
från vht
till vht
tkr
340
310
2146,3
- Förändringar av internhyror 2009:
från vht
till vht
tkr
057
051
-5
057
053
-4
057
054
-512
057
057
057

055
084
310

-1
206
-53

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au 100304 § 11

från vht
057
057
057

till vht
320
345
411

2010-03-04
tkr
99
-15
-15

- Omfördelning av besparingar inom fastighetsavdelningen:
från vht
till vht
tkr
083
057
-400
Arbetsutskottet beslutar
att godkänna reviderad internbudget 2010, daterad
2010-03-03.
__________

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

Sid

5

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 12

2010-03-04

Sid

6

2010 082 514

Uppgradering av parkeringsautomater
Tn au 100304 § 12

Swedbank Babs har krav på att teknisk utrustning som tar
emot kortbetalning ska följa de internationella regelverken
”Visa och MasterCards säkerhetskrav för hantering av kortinformation – PCI DSS”.
I nuvarande system är det ett dygns fördröjning på den
ekonomiska transaktionen. I det nya systemet sker den
on-line.
Den tekniska utrustningen i kommunens automater motsvarar inte kraven på lagring av kortinformation enligt PCI
DSS. Med anledning härav ställer Swedbank Babs krav på
att uppdatering sker senast 2010-04-01.
Tekniska kontoret har beräknat kostnaden för utbyte av
kortläsare i berörda parkeringsautomater till 300 tkr. Sker
ingen uppgradering senast 2010-04-01 blir kortläsarna
oanvändbara. Betalning kan då endast ske med mynt.
Arbetsutskottet beslutar
att föreslå Kommunstyrelsen besluta
att anslå 300 tkr för utbyte av kortläsare i berörda
parkeringsavgiftsautomater.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Kop HW, CSE, PLI

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 13

2010-03-04

Sid

7

2009 504 006

Ändring av datum för arbetsutskottets
sammanträden den 8 april och den 27 maj
Tnau 100304 § 13

Arbetsutskottet beslutar
att arbetsutskottets sammanträde den 8 april flyttas till
den 14 april, kl 08.30, och
att arbetsutskottets sammanträde den 27 maj flyttas till
den 2 juni, kl 08.30.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunledningskontoret
Kop HW, CSE, avd ch, PN, CF, CFF

