Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Sid

2009-08-13

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

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

Arne Dahlström

Justeringens tid
och plats

2009-08-18
Tekniska kontoret

Sekreterare

………………………………………………..
Carina Forsback

Ordförande

…………………………………………………
Pär Palmgren

Paragraf 52 - 62

………………………………………………..
Arne Dahlström
------------------------------------------------------------------------------------Organ/Sammanträdesdatum
Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-08-13
Justerare

Anslagsdatum

2009-08-20

Anslagets nedtagande 2009-09-11

Förvaringsplats
för protokollet

Tekniska kontoret

Underskrift

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

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn au § 52

2009-08-13

Sid

2

2009 034 009

Tekniske chefens information
Tn au 090813 § 52

Tekniske chefens information;
Redovisning av besparingsåtgärder 2009 222 040
Budgeten för år 2009 är reviderad efter tidigare fastställda besparingsåtgärder. Budgeten förväntas hållas.
Avyttring av fastigheter – förslag 2009 333 253
Kommunstyrelsen har ålagt Tekniska kontoret att inkomma med förslag på kommunägda fastigheter vilka kan
avyttras. Mats Svensson redovisar sammanställt förslag.
T4-matsalen – ny hyresgäst 2009 334 282
Hotell Statt AB är ny hyresgäst för T4-matsalen. Hyresgästen tar även över konferensverksamheten och den
yttre skötseln.
Beslut om stöd till åtgärder för att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv 2009 178 510
Tekniska kontoret har hos Länsstyrelsen ansökt om stöd
(210 tkr) till åtgärder för att stärka tryggheten i stadsoch tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv. Stödanspråken överstiger kraftigt de tilldelade medlen varvid
Länsstyrelsen tvingats prioritera mellan de inkomna
ansökningarna. De viktigaste faktorerna vid fördelningen
har varit ansökningarnas kvalitet och i vilken mån
projekten kan förväntas leda till att tryggheten stärks ur
ett jämställdhetsperspektiv. Tekniska kontorets ansökan
om stöd avslås.
Pandemiplan 2009 335 167
Kommunen har en övergripande pandemiplan. Tekniska
kontoret arbetar med att ta fram en plan för Tekniska
nämndens verksamhet.

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au 090813 § 52

2009-08-13

Sid

3

Cirkulationsplats Hassellunden 2009 303 321
Tekniska kontoret har påbörjat upphandling av cirkulationsplats vid Hassellunden. Hässleholms Vatten AB
är medaktör och kommer att behandla ärendet i styrelsen
den 31 augusti 2009. Projektet beräknas kosta 5,3 mkr.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop HW, AS, MS, EK, CSE

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn au § 53

2009-08-13

Sid

4

2009 222 040

Inställt sammanträde
Tn au 090813 § 53

I Tekniska nämndens förslag till besparingar för år 2009
ingår bland annat att ett nämndssammanträde skall
ställas in, Tn 090604, § 44.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att Tekniska nämndens sammanträde den 29 oktober
ställs in, och
att uppdra åt Tekniska nämndens arbetsutskott att godkänna uppföljning per den 30 september samt
att uppföljning per den 30 september redovisas vid
Tekniska nämndens sammanträde den 3 december.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn au § 54

2009-08-13

Sid

5

2009 313 040

Delårsrapport samt uppföljning av verksamhetsmål
2009
Tn au 090813 § 54

Charlotta Sandahl Edemyr redovisar utkast till delårsrapporten, daterad 2009-08-12, samt uppföljning av
verksamhetsmålen. Resultatet följer verksamhetsplanen.
Det preliminära ekonomiska utfallet per den 30 juni visar
att 47,5 % av årets driftmedel har förbrukats. Riktvärdet
är 50 %.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra åt tekniske chefen att sända in delårsrapporten samt uppföljning av verksamhetsmål 2009,
samt
att redovisa rapporterna vid Tekniska nämndens
sammanträde den 27 augusti 2009.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Kop HW, AS, MS, EK, CSE

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn au § 55

2009-08-13

Sid

6

2009 312 510

Åtgärdande av skador på Matterödsgatan i Tyringe
Tn au 090813 § 55

Tekniska kontoret har efter regnoväder den 30 juni åtgärdat skador på Matterödsgatan i Tyringe. Området utgör en areal av cirka 1 500 kvadratmeter (sträckan
mellan Paradisvägen och 150 meter söderut mot Åsgatan).
Kostnad: 0,3 mkr.
Det finns inom givna budgetramar inte ekonomiska medel
för denna typ av åtgärder.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att föreslå Kommunstyrelsen besluta
att anslå medel, 0,3 mkr, för redan utförda akuta
återställningsåtgärder på Matterödsgatan i Tyringe.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 56

2009-08-13

Sid

7

2008 271 328

Svar på motion ”Bättre skyltning i Hässleholm”
Tn au 090813 § 56

Kommunstyrelsen har för yttrande översänt motion av
Mikael Björklund (fv) angående bättre skyltning i
Hässleholm.
I motionen framförs önskemål om att Tekniska kontoret
ser över och åtgärdar skyltning till olika anläggningar och
sevärdheter i Hässleholm.
Arbetsutskottet diskuterar Tekniska kontorets förslag till
yttrande, daterat 2009-03-09. Skyltningen vid kommunala vägar bör ses över. Vid skyltning intill Vägverkets
vägar bör diskussion mellan Vägverket och Tekniska
kontoret komma tillstånd i varje enskilt fall.
Arbetsutskottet beslutar
att återremittera ärendet.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop HW, AS, PLI

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 57

2009-08-13

Sid

8

2009 224 311

Svar på skrivelse avseende vattenavrinning på
Långkroksvägen
Tn au 090813 § 57

Ragnar och Kerstin Oldén har i skrivelse, daterad
2009-05-07, anhållit om svar angående åtgärder för att
förhindra att regnvatten åsamkar vattenskador på deras
fastighet.
Anders Servin presenterar förslag till svar, daterat
2009-06-26.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna Tekniska kontorets förslag till svar, daterat
2009-06-26, som Tekniska nämndens svar på skrivelse,
daterad 2009-05-07, avseende vattenavrinning på Långkroksvägen.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 58

2009-08-13

Sid

9

2009 035 002

Delegationsbeslut
Tn au 090813 § 58

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
-

Arbetsutskottets protokoll 2009-05-14

-

Delegationsbeslut §§ 057 – 088

-

2009 238 288

Svar på skrivelse från referensgruppen, Västerskolan

__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

2009-08-13

Sid

10

Tn au § 59
Anmälningsärende
Tn au 090813 § 59

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 152 Smärre lokalförändringar – tekniska nämnden

2009 187 049

Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 163 Bussgata mellan före detta Garnisonsområdet och
Finjasjö Park (bostadsområde)

2008 532 510

Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 168 Förtydligande av arbetsrutiner i gemensamma
exploateringsprojekt mellan exploateringsavdelningen och
tekniska kontoret

2009 291 209

Kommunstyrelsen
§ 93 Uteservering, upplåtelse av offentlig platsmark

2008 504 316

Kommunstyrelsen
§ 146 Planeringsramar för budget 2010 och flerårsplan
2011-2012

2009 222 040

Kommunfullmäktige
§ 59 Revisorernas granskning av jaktarrenden - svar

2008 464 434

Kommunfullmäktige
§ 61 Taxa – höjning av parkeringsavgifter

2008 504 316

Kommunfullmäktige
§ 62 Taxa – felparkeringsavgifter på parkeringsplatser
avsedda för rörelsehindrade

2008 504 316

Kommunfullmäktige
§ 75 Nytt ansvarsområde för tekniska nämnden, ny
organisation av tekniska kontoret samt framtida
alternativa driftsformer
2007 599 001

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au 090813 § 59

2009-08-13

Sid

11

2007 306 101 Kommunfullmäktige
§ 77 Motion om krav på skadestånd vid vandalisering –
svar

Kommunfullmäktige
§ 80 Verksamhetsmål 2009 för nämnder och bolagsstyrelser

2009 300 012

Kommunfullmäktige
§ 81 Taxa pendlarparkering – antagande

2008 504 316

Byggnadsnämnden
§ 154 Cirkulationsplatser i Hässleholm Fastställande av
namn på åtta cirkulationsplatser
2009 059 511

Byggnadsnämnden
§ 155 Flensburgsgata, Sösdala Detaljplan för gång- och
cykeltunnel under järnvägen – uppdrag och samråd
2009 019 014

__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 60

2009-08-13

Sid

12

2008 538 055

Upphandling - elavtal
Tn au 090813 § 60

Hässleholms kommun/Tekniska kontoret har i enlighet
med Lagen om offentlig upphandling, LOU, kap 6, fått in
anbud för tecknande av nytt elavtal. Avtalsperioden skall
börja gälla från och med den 1 januari 2010. Kommentus
har anlitats för upphandlingen.
På grund av rådande konjunktur och det låga elpriset
rekommenderas en så lång avtalsperiod som möjligt (fem
år).
Mats Svensson redovisar anbudssammanställningen
(utvärdering och kostnadssammanställning), daterad
2009-06-17.
Vid upphandlingen skall hänsyn tas till bra miljöval.
Arbetsutskottet beslutar
att ge Tekniska kontoret i uppdrag att vid lämplig tidpunkt, dock senast 30 september 2009, binda elpriset
samt teckna avtal med Kraft och Kultur för lämplig avtalsperiod (ett till fem år).
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
För kännedom
Kommunstyrelsen
Kop HW, MS, AS, CSE, PLI

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 61

2009-08-13

Sid

13

2006 436 310

Ombyggnad – del av Kristianstadsvägen, in- och
utfart COOP Forum
Tn au 090813 § 61

COOP Forum har vid olika tillfällen framfört önskemål om
in- och utfart från Kristianstadsvägen. Diskussioner har de
senaste åren förts med kommunalråden om att bygga om
Kristianstadsvägen på delen mellan korsningarna Norra/
Södra Kringelvägen och Mellanhedsvägen/Löpare-vägen.
Tekniska kontoret har tillsammans med COOP Forum upprättat gestaltningsförslag med utformning som båda
parter accepterat.
Tekniska kontoret har på uppdrag av Kommunstyrelsen
tecknat samfinasieringsavtal med COOP Forum innebärande att kostnaderna fördelas lika mellan parterna det
vill säga vardera part står för 50 % av kostnaderna dock
får kommunens insats i projektet uppgå till högst 1,5 mkr.
Tekniska kontoret har kostnadsberäknat ovan nämnda
ombyggnad till 2,8 mkr. Varav parterna ska bekosta 50 %
vardera (1,4 mkr).
Tekniska kontoret har möjlighet att påbörja ombyggnaden
av Kristianstadsvägen efter sommaren om erforderliga
ekonomiska medel anslås till projektet.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att föreslå Kommunstyrelsen besluta
att anslå medel, 1,4 mkr, för samfinansieringsprojekt
gällande ombyggnad av Kristianstadsvägen enligt avtal daterat 2009-07-06.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 62

2009-08-13

Sid

14

2009 019 014

Pågatåg Nordost – Sösdala stationsområde
Tn au 090813 § 62

Kommunstyrelsen beslutade 2008-12-17, § 235, att ge
tekniske chefen i uppdrag att detaljprojektera och ta fram
arbetshandlingar för utbyggnad av plattformar med mera
inom Hässleholms kommun, som möjliggör pågatågstrafik
– enligt projketet ”Pågatåg Nordost” – i tätorterna
Sösdala, Ballingslöv, Hästveda, Bjärnum och Vittsjö från
och med halvårsskiftet 2010. Det aktuella projekteringsarbetet ska finansieras med 1 mkr ur Kommunstyrelsens
konto för oförutsedda investeringar.
Tekniska kontoret arbetar med full kraft i enlighet med
ovanstående beslut. För att kontoret ska ha möjlighet att
upprätta anbudsunderlag, inklusive detaljprojektering, för
att anpassa stationsområdet i Sösdala för pågatågstrafik
(bland annat ingår gång- och cykeltunnel under järnvägen) krävs, utöver redan anslagna medel, ytterligare
anslag, 0,85 mkr.
Det är mycket angeläget att ovan nämnda handlingar
färdigställs fortast möjligt så arbetet med tunneln under
järnvägen kan utföras under påsken 2010 i samband med
att Banverket stänger all järnvägstrafik på detta spår
under fyra dygn.
Arbetsutskottet beslutar
att föreslå Kommunstyrelsen besluta
att anslå medel, 0,85 mkr, för upprättande av
detaljprojektering avseende anpassning av Sösdala
stationsområde för pågatågstrafik.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Kop HW, AS, CSE

