Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Sid

2008-05-08

1

Plats och tid

Tekniska kontoret kl 08.30 – 11.00

Beslutande

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

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

Arne Dahlström

Justeringens tid
och plats

2008-05-08
Tekniska kontoret

Sekreterare

………………………………………………..
Carina Forsback

Ordförande

…………………………………………………
Pär Palmgren

Paragraf 30 - 43

Justerare

………………………………………………..
Arne Dahlström
------------------------------------------------------------------------------------Organ/Sammanträdesdatum
Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-05-08
Anslagsdatum

2008-05-09

Förvaringsplats
för protokollet

Tekniska kontoret

Underskrift

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

Anslagets nedtagande 2008-06-02

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 30

2008-05-08

Sid

2

2008 010 009

Tekniske chefens information
Tn au 080508 § 30

Tekniske chefens information;
Bokföringsmässiga avskrivningar 2008 168 049
Förvaltningsekonomen redovisar fordringar (tre stycken)
som avskrivets bokföringsmässigt till ett sammanlagt
belopp på 4 316 kronor. Skadeståndsanspråken kvarstår.
Inför budgetår 2009
Kommunens budgetmöte inför 2009 hålls den 29 och 30
maj.
Vinslövstunneln 2006 388 311
Peab har i skrivelse, daterad 080319, via sina advokater,
begärt in svar på frågor avseende Vinslövstunneln. Sista
dag för svar har flyttats fram till mitten av augusti
månad.
Tekniska nämndens rundtur den 19 juni
Tekniska kontoret kommer att upprätta tidsplan för
Tekniska nämndens rundtur den 19 juni. Projekt i
kommunen kommer att besökas. Efter rundturen
sammanträder Tekniska nämnden.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, avd ch, CSE

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 31

Sid

2008-05-08

3

2008 013 042

Tertialrapport per den 30 april 2008
Tn au 080508 § 31

Förvaltningsekonom Charlotta Sandahl Edemyr redovisar
tertialrapport per den 30 april 2008.
Riktvärde:
Utfall:

33,3 %
drift
investeringar

23,1 %
5,9 %

Avvikelser:
Drift:

skötsel av tomter

-300 tkr

Investeringar: i dagsläget finns inga avvikelser.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna tertialrapport per den 30 april 2008.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 32

2008-05-08

Sid

4

2008 076 002

Beslutsattestanter
Tn au 080508 § 32

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna förteckning 2008, reviderad 080422, över
beslutsattestanter, fastighetsavdelningen, Tekniska
kontoret.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 33

2008-05-08

Sid

5

2008 208 022

Inrättande av tjänst – projektledare
gata/markavdelningen
Tn au 080508 § 33

Med anledning av kommunens höga investeringstakt är
gata/markavdelningen i stort behov av att förstärka
organisationen med en projektledare ”Anläggning”.
I nuvarande organisation har gata/markavdelningen en
projektledare, heltid, som arbetar 80%. Projektledaren
ansvarar för samtliga anläggningsprojekt, innefattande
både Tekniska kontorets investeringsprojekt och kommunledningskontorets exploateringsprojekt.
För att kunna utföra ett så bra och kostnadseffektivt
projektledarskap som möjligt är det av stor vikt att gata/
markavdelningens projektledarorganisation förstärks.
Arbetsutskottet beslutar
att godkänna att gata/markavdelningens projektledarorganisation utökas med en projektledare ”Anläggning”,
och
att tjänsten skall år 2008 finansieras inom för Tekniska
kontorets anslagna medel, samt
att i budget för år 2009 äska medel för tjänsten.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
För kännedom
Ekonomikontoret, Personalkontoret
Kop HW, AS

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 34

2008-05-08

Sid

6

2008 184 052

Upphandling - utförandeentreprenad
Tn au 080508 § 34

Förteckning/upphandlingsprotokoll, daterat 2008-03-13,
redovisas över utförandeentreprenörer som lämnat pris
avseende omläggning av tak, Grönängsskolan, i enlighet
med Lagen om offentlig upphandling, LOU, kap 6.
Arbetsutskottet beslutar
att godkänna att Tekniska kontoret tecknar avtal med
Bygg X för omläggning av tak på Grönängsskolan, enligt
redovisat upphandlingsprotokoll daterat 2008-03-13.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
För kännedom
Kommunstyrelsen
Kop HW, MS

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 35

2008-05-08

Sid

7

2008 200 052

Upphandling - utförandeentreprenad
Tn au 080508 § 35

Förteckning/upphandlingsprotokoll, daterat 2008-04-23,
redovisas över utförandeentreprenör som lämnat pris
avseende om- och tillbyggnad av äldreboendet Solgården,
i enlighet med Lagen om offentlig upphandling, LOU, kap
6.
Arbetsutskottet beslutar
att godkänna att Tekniska kontoret tecknar avtal med
Bygg Xerxes för om- och tillbyggnad av äldreboendet
Solgården, enligt redovisat upphandlingsprotokoll daterat
2008-04-23.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
För kännedom
Kommunstyrelsen
Kop HW, MS

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 36

2008-05-08

Sid

8

2008 219 052

Upphandling - utförandeentreprenad
Tn au 080508 § 36

Förteckning/upphandlingsprotokoll, daterat 2008-04-23,
redovisas över utförandeentreprenör som lämnat pris
avseende ombyggnad av ventilation på T4/Norrängsskolans kök, i enlighet med Lagen om offentlig
upphandling, LOU, kap 6.
Arbetsutskottet beslutar
att ta upp ärendet utanför dagordningen, samt
att godkänna att Tekniska kontoret tecknar avtal med
Hesslevent för ombyggnad av ventilation på T4/Norrängsskolans kök, enligt redovisat upphandlingsprotokoll
daterat 2008-04-23.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
För kännedom
Kommunstyrelsen
Kop HW, MS

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 37

2008-05-08

Sid

9

2008 199 221

Inventering - PCB
Tn au 080508 § 37

Byggsektorns frivilliga åtagande att inventera och sanera
PCB började gälla 1998.
I och med den förordningen om PCB, som började att
gälla den 1 mars 2007, finns lagkrav på fastighetsägare
att inventera och sanera PCB. Förordningen har tillkommit
för att myndigheterna inte är nöjda med vad som
genomförts i det frivilliga åtagandet.
Resultatet av inventeringen skall redovisas för
kommunens miljökontor.
Saneringen skall vara utförd 2008-06-30 (kan komma att
förlängas till 2008-12-31).
Beräknad kostnad för årets inventering: 1,2 mkr.

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att föreslå Kommunstyrelsen
att anslå medel, 1,2 mkr, under 2008 för inventering
av PCB i kommunens lokaler.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 38

2008-05-08

Sid

10

2007 294 020

Fördelning av arbetsuppgifter - arbetsmiljö
Tn au 080508 § 38

Kommunfullmäktige har den 27 februari 2006 fastställt
riktlinjer för fördelning av arbetsmiljöuppgifter med
åtföljande ansvar. Någon fördelning av dessa uppgifter
avseende Tekniska kontorets verksamhet har inte
genomförts.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att uppdra åt Tekniska kontoret att upprätta en skriftlig
förteckning över arbetsmiljöuppgifter avseende Tekniska
kontorets verksamhet, samt
att uppdra åt tekniske chefen att fördela förtecknade
arbetsmiljöuppgifter.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tekniska nämnden

Tn au § 39
Tn au § 47
Tn § 2

2008-05-08
2007-06-07
2007-02-08

Sid

11
8
7

2007 101 311

Vieån
Tn 070208 § 2

Tekniska kontoret har i budget 2007 beviljats medel, 450
tkr, för bro över Vieån. Vid Tekniska nämndens presidium
den 15 januari presenterades förslag på brokonstruktion.
Med tanke på höga vattennivåer bör konstruktionen ses
över. Alternativt kan flotten åter tas i bruk efter det att
den säkerhetsställts.
Tekniska nämnden beslutar
att ge Tekniska kontoret i uppdrag att arbeta fram nytt
förslag på brokonstruktion,
att uppdra åt Tekniska kontoret att presentera kostnadsförslag på säker flottkonstruktion, samt
att senarelägga tidpunkten för färdigställande av bro
alternativt flotte över Vieån.
__________

Tn au 070607 § 47

Hans Wackenfors redovisar förslag som arbetats fram av
konsult. Förslaget innebär att:
- flytbryggor läggs ut vid båda åkanterna
- flotten är anpassad till fyra till sex personer
- flotten är försedd med vajer och vev.
Beräknad leveranstid: sex till åtta veckor.
Förslaget kommer att föredras Fritidsnämnden.
Arbetsutskottet beslutar
att återuppta ärendet efter det att det föredragits
Fritidsnämnden.
__________

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn au 080508 § 39

2008-05-08

Sid

12

Hässleholms kommun är inte markägare till den mark där
hängbro över Vieån är planerad. Efter samråd med
berörda fastighetsägare, två stycken, framkom att en
fastighetsägare ställer sig positiv till bron. Fastighetsägarna till fastighet Hässleholm Verum-Björkeberga 1:38
är inte villiga att upplåta mark till föreslagen brokonstruktion. Makarna ställer sig dock villiga till en mindre
och smidigare typ av bro, likt den bro som finns nerströms vid Gundrastorps kvarn i Vittsjö. Vid besiktning
framkom att denna typ av bro inte är möjlig att uppför på
tänkt plats. Flotten har säkerställts och kommer att finnas
kvar.
Anslagna medel för projektet är 1.768 mkr. Konsultkostnader för projektet uppgår till 0.168 mkr.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att avsluta ärendet utan vidare åtgärder, samt
att uppdra åt Tekniska kontoret att återföra anslagna
medel för projektet, 1,6 mkr, till Kommunstyrelsen.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 40

2008-05-08

Sid

13

2005 514 514

Lastzon Kulturhuset
Tn au 080508 § 40

Senast tagna beslut i ärendet: Tn 2007-09-13, § 70.
Anslagna medel för projektet är 650 tkr. Konsultkostnader
för projektet uppgår till 174,5 tkr.
På grund av att ledningar måste dras om i gatan har
projektet fördyrats med cirka 650 tkr.
Skyddsombudet på Kulturförvaltningen vidhåller kraven
på lastzon av arbetsmiljöhänsyn.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att uppdra åt kommunens arbetsmiljöingenjör att, från
Kulturförvaltningens skyddsombud, inhämta skriftlig
redogörelse avseende arbetsmiljön vid av- och pålastning
vid Kulturhuset, och
att på grund av fördyrade kostnader avsluta ärendet utan
vidare åtgärder under år 2008, och
att eventuellt återuppta ärendet år 2009, samt
att uppdra åt Tekniska kontoret att återföra anslagna
medel för projektet, 475,5 tkr, till Kommunstyrelsen.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 41

2008-05-08

Sid

14

2008 204 311

Försäljningsvagnar i centrum
Tn au 080508 § 41

Ansökan om önskemål om utökning av antal försäljningsvagnar i centrum har inkommit i syfte att erbjuda försäljning av glass/snabbmat.
Upplåtelse av offentlig platsmark för redovisat syfte
önskas vid Fisktorget alternativt Nytorget, framför
Gallerian.
Arbetsutskottet beslutar
att antal försäljningsvagnar i centrum skall vara
oförändrat.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop HW, TJ

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 42

2008-05-08

Sid

15

2008 011 002

Delegationsbeslut
Tn au 080508 § 42

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
- Arbetsutskottets protokoll 2007-03-27
- Delegationsbeslut §§ 23 - 36.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

2008-05-08

Sid

16

Tn au § 43
Anmälningsärende
Tn au 080508 § 43

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
Kommunstyrelsen
§ 43 Köksorganisation i Bjärnum

2006 525 287

Kommunstyrelsen
§ 67 Svar på motion om att införa gratis parkering för
miljöfordon

2007 606 012

Kommunfullmäktige
§ 24 Svar på motion – En oljeoberoende kommun

2007 338 101

Kommunfullmäktige
§ 31 Val av ledamot i Tekniska nämnden

2008 182 102

Barn- och utbildningsnämnden
§ 68 Motion med förslag om att en policy tas fram för hur
vandalisering på kommunens egendom skall beivras yttrande

2007 306 101

”Gruppen för offentlig konst”
Minnesanteckningar 2008-03-17

2008 019 866

__________

Beslut till
Tekniska kontoret

