Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Sid

2009-04-16

1

Plats och tid

Tekniska kontoret kl 08.30 – 11.15

Beslutande

Pär Palmgren, m, ordförande
Ernst Herslow, m, tj gj som ers för Arne Dahlström, kd
Per-Ingvar Önnevik, s, tj gj som ers för Benny Petersson, s

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

Per-Ingvar Önnevik

Justeringens tid
och plats

2009-04-22
Tekniska kontoret

Sekreterare

………………………………………………..
Carina Forsback

Ordförande

…………………………………………………
Pär Palmgren

Paragraf 34 - 44

………………………………………………..
Per-Ingvar Önnevik
------------------------------------------------------------------------------------Organ/Sammanträdesdatum
Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-04-16
Justerare

Anslagsdatum

2009-04-24

Anslagets nedtagande 2009-05-18

Förvaringsplats
för protokollet

Tekniska kontoret

Underskrift

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

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 34

2009-04-16

Sid

2

2009 034 009

Tekniske chefens information
Tn au 090416 § 34

Tekniske chefens information;
Organisationsförändringar 2007 161 022
Tekniske chefen informerar om samverkan enligt MBL, § 11,
som hålls den 8 april rörande en eventuell bolagisering av
Tekniska kontoret. Sammanträdet avslutades i oenighet.
Riskbedömning kommer att göras.
Utbyggnad av fjärrvärme i Sösdala 2009 108 379
Mats Svensson informerar om att inkoppling av fjärrvärme till kommunägda fastigheter i Sösdala kommer att
ske den 26 september 2009.
Anders Servin informerar om att BioMegaWatt AB har, för
att hålla kostnaderna nere, framfört önskemål om att få
dra stamledningen över grönyteområdet Björkhaga.
Stamledningen skall, som avtalet anger, ske i gatan.
Detta för att slippa flytta ledningen vid en eventuell framtida byggnation med ökade kostnader som följd. Entreprenören har även framfört önskemål om att kostnaderna
för återställande av trottoaren vid Drottninggatan skall
delas lika mellan dem och Tekniska kontoret då de anser
att trottoarens nuvarande skick är dåligt. Enligt avtalet
skall entreprenören stå för dessa kostnader, vilket står
fast. De av BioMegaWatt AB föreslagna så kallade motveck godkänns inte då detta försämrar säkerheten för
gångtrafikanterna - trottoaren skall återställas.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop HW, avd ch

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 35

2009-04-16

Sid

3

2009 036 042

Ekonomiska rapporter – 28 februari och 31 mars
Tn au 090416 § 35

Ekonomiska rapporter per den 28 februari och den
31 mars är utsänd till Tekniska nämndens ledamöter.
Utfall 28 februari (riktvärde är 17%):
Drift 14,4%
Verksamhetsfastigheter och övriga fastigheter är inte
inräknade i utfallet eftersom internhyressystemet inte är
inlagt i budgeten.
Städavtalen är inte bokförda.
Investering 3,6%
Utfall 31 mars (riktvärde är 25%):
Drift 22,6%
Verksamhetsfastigheter och övriga fastigheter är inte
inräknade i utfallet eftersom internhyressystemet inte är
inlagt i budgeten.
Städavtalen är inte bokförda.
Investering 7,9%
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna redovisad månadsrapport per den
28 februari 2009, och
att godkänna redovisad månadsrapport per den 31 mars
2009.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop HW, CSE, avd ch

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 36

2009-04-16

Sid

4

2009 119 318

Enskilda vägar – särskilt driftbidrag
Tn au 090416 § 36

Utöver underhållsbidrag kan väghållare (enskilda vägar)
söka bidrag till särskild drift/iståndsättning hos Vägverket.
Vägverket bidrar med 60-70 % av total kostnad. Tekniska
kontoret har tidigare beviljat bidrag med 30 % av det
totala beloppet.
Vägverket har ökat sina anslag till Skåne med 13 mkr för
utbetalning bidrag, särskild drift. Detta innebär att totalt
20,433 mkr skall fördelas. Motsvarande summa för år 2008
var 7,474 mkr.
Tekniska kontoret har (för år 2009) 2,2755 mkr att fördela till bidrag enskilda vägar (underhållsbidrag och särskilt driftbidrag). I dagsläget har 2,237 mkr utbetalts till
underhållsbidrag.
I skrivelse, daterad 2009-03-31, upplyses samtliga väghållare (enskilda vägar) om att Tekniska nämnden kan
komma att fatta beslut om att endast betala ut bidrag till
årligt underhåll.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att bidrag, totalt ca 150 tkr, avseende skärskild drift skall
betalas ut till de väghållare (enskilda vägar) som tecknat
avtal med entreprenör före 2009-04-03, och
att med undantag från ovan nämnda, skall från konto
453110, bidrag statsbidragsberättigade enskilda vägar,
endast bidrag till årligt underhåll beviljas.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 37

2009-04-16

Sid

5

2007 301 314

Fordran Industrigatan
Tn au 090416 § 37

På fastighet Ekstaven 3 har förorenad mark sanerats till
en kostnad av 495 tkr.
Efter förlikning med de tidigare ägarna har 250 tkr
betalats in av Lantmännen.
Ytterligare betalningar förväntas inte inkomma.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att avsluta ärendet, och
att uppdra åt Ekonomikontoret att ta bort posterna i
balansräkningen, konto 135332 och 139332.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 38

2009-04-16

Sid

6

2009 187 049

Smärre lokalförändringar
Tn au 090416 § 38

För att kunna ta medel i anspråk till lokalförändringar
måste beloppet uppgå till minst 100 tkr per projekt och
fastighet. För att kunna utföra smärre lokalförändringar
har önskemål framförts från samtliga förvaltningar om en
sänkning av beloppet motsvarande ett basbelopp.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att föreslå Kommunstyrelsen besluta
att uppdra åt Ekonomikontoret att sänka nedre
gränsen för ianspråktagande av medel för lokalförändringar till ett basbelopp.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 39

2009-04-16

Sid

7

2009 354 020

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Tn au 090416 § 39

Uppföljning, checklista, över systematiskt arbetsmiljöarbete för kommunens förvaltningarna finns att hämta på
Hässleholms kommuns intranät.
Arbetsgivaren har, den 19 januari, i samverkan med fackliga representanter enats om en handlingsplan avseende
Tekniska kontoret. I dokument med reg nr H-02 har de
risker som skall åtgärdas under 2009 förtecknats.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna redovisad handlingsplan med reg nr H-02
avseende risker som skall åtgärdas under 2009 inom det
systematiska arbetsmiljöarbetet vid Tekniska kontoret.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 40

2009-04-16

Sid

8

2009 182 330

Ridning inom Ekbackaområdet
Tn au 090416 § 40

På initiativ av Bengt-Inge Schölin (hästgårdsägare) träffades representanter från Tekniska kontoret och BengtInge Schöling den 18 mars för att på plats diskutera föroch nackdelar med ridning inom Ekbackaområdet.
Bengt-Inge framhöll att kommunen lanserade det nya
bostadsområdet Ekbacka som ett bostadsområde för
människor som ska kunna syssla med häst och ändå bo
nära staden. Som en del i Ekbackaprojektet sålde kommunen en gård vid Pukehusvägen till Bengt-Inge med
förbehållet att gården förband sig att upplåta hästplats för
hästägare boende på Ekbacka. Förutom ridning på den
belysta ridbanan på gården används Åhusfältet, Skönabäck och före detta T 4:as övningsområde för ridning.
För att med häst komma till den ”ridbara bron” över
Almaån rids det på allmänna vägar fram till Ängslöparvägens vändplats. Därefter rids det på gång- och cykelvägen utmed ån, vilket inte är tillåtet.
Konflikter mellan ridande och nyttjare av gång- och cykelvägen förekommer och tenderar att öka. Enligt BengtInge är de boende inom Ekbackaområdet positiva till
ridning och har inget emot ridningen genom området.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att ridning tillåts på anvisad ridstig inom parkmarksområdet mellan Ängslöparvägens vändplats och den
”ridbara bron” vid före detta T4-området, och
att ge Tekniska kontoret i uppdrag att märka ut ridstigen
enligt ovan.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 41

2009-04-16

Sid

9

2009 035 002

Delegationsbeslut
Tn au 090416 § 41

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
-

Arbetsutskottets protokoll 2009-03-12

-

Delegationsbeslut §§ 030 – 048

-

2008 259 214

Synpunkter ”Detaljplan för kv Åldermannen i Tyringe”

__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

2009-04-16

Sid

10

Tn au § 42
Anmälningsärende
Tn au 090416 § 42

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 59 Framställan om fördelning av kostnaderna för
fönsterputsning från och med 2009

2008 505 055

Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 74 Medel för 2009 till fördyrade driftskostnader
avseende Tekniska kontorets tvätteriverksamhet

2009 177 216

Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 88 Övre Almaåns samfällighetsförening – begäran om
förskott avseende 2011 års utdebitering

2006 443 432

__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 43

2009-04-16

Sid

11

2008 504 316

Taxa – uteservering, upplåtelse av offentlig platsmark
Tn au 090416 § 43

Tekniska nämnden beslutade vid sammanträde den 12
februari att föreslå Kommunfullmäktige besluta att
upplåtelse av uteservering inom allmän platsmark skall
gälla mellan 1 april och 31 oktober.
Näringsidkare har framfört önskemål om att upplåtelsen
skall gälla under årets alla 12 månader.
Efter diskussion enades arbetsutskottet om att återkalla
Tekniska nämndens beslut den 12 februari i avvaktan på
nytt förslag.
Arbetsutskottet beslutar
att i avvaktan på nytt förslag, återkalla beslut Tn 090212,
§ 11, rörande fastställande av taxa för uteserveringar,
och
att ge Tekniska kontoret i uppdrag att arbeta fram nytt
förslag rörande fastställande av taxa för uteserveringar,
samt
att ärendet skall tas upp vid Tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde den 14 maj.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 44

2009-04-16

Sid

12

2009 059 511

Namngivning av cirkulationsplatser
Tn au 090416 § 44

Sammanlagt har 431 namnförslag på sju av Hässleholms
kommuns cirkulationsplatser inlämnats av 46 personer i
den tävling som utlysts av Tekniska nämnden. Vinnarna,
sju stycken, kommer att utses av Tekniska nämndens
arbetsutskott. Ytterligare ett pris kommer att lottas ut
bland samtliga bidragslämnare och detta pris kommer att
överlämnas till vinnaren vid Tekniska nämndens årliga
rundtur i kommunen, den 4 juni.
Arbetsutskottet beslutar
att vid ett extra sammanträde, Tekniska nämndens
arbetsutskott den 22 april, utse vinnarna, sju stycken, i
den av Tekniska nämnden utlysta tävlingen rörande
namngivning av sju cirkulationsplatser i Hässleholms
kommun, och
att ett pris skall lottas ut bland samtliga bidragslämnare.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

