Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Sid

2007-03-29

1

Plats och tid

Tekniska kontoret kl 08.30 – 12.15

Beslutande

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

Övriga deltagande Teknisk chef Alf Rasmussen
Avdelningschefer Anders Servin, Hans Wackenfors,
och Eva Klang
Förvaltningsekonom Charlotta Sandahl Edemyr
Kameral fastighetsförvaltare Sten Carling, §§ 8, 14
Projektledare Lennart Rundberg, § 8
Sekreterare Carina Forsback
Utses att justera

Arne Dahlström

Justeringens tid
och plats

2007-04-03
Tekniska kontoret

Sekreterare

………………………………………………..
Carina Forsback

Ordförande

…………………………………………………
Pär Palmgren

Paragraf 8-27

Justerare

………………………………………………..
Arne Dahlström
------------------------------------------------------------------------------------Organ/Sammanträdesdatum
Tekniska nämnden arbetsutskottet 2007-03-29
Anslagsdatum

2007-04-04

Förvaringsplats
för protokollet

Tekniska kontoret

Underskrift

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

Anslagets nedtagande 2007-04-26

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 8

2007-03-29

Sid

2

2007 006 009

Tekniske chefens information
Tn au 070329 § 8

Tekniske chefens information;
Kulturhusets parkeringsgarage 2007 186 514
Kamerale fastighetsförvaltaren Sten Carling informerar
om att Noréns Fastighetsförvaltning AB har hos Inskrivningsmyndigheten anhållit om inskrivning avseende
servitut i fastigheterna Köpmannen 3 och Kulturhusets
garage för att genom Kulturhusets garage få tillträde till
eget garage som är under uppförande på Köpmannen 3.
Om vägg öppnas upp i Noréns del av garage, Köpmannen
2, försvinner två parkeringsplatser som i dag hyrs av
Hässleholms kommun. Hässleholms kommun hyr i sin tur
ut dessa platser till Hotell Statt. Gällande hyresavtal
mellan Noréns Fastighetsförvaltning AB och Hässleholms
kommun kommer att regleras avseende hyra för de två
parkeringsplatserna samt för kommunens driftkostnader
till följd av den nya genomfarten. Kulturhusets garage
kommer även i fortsättningen att hållas öppet mellan
klockan 06.00 och 24.00.
Utbyggnad av industriområde Bjärnum 2007 194 217
Projektledare Lennart Rundberg redovisar kostnaden för
utbyggnad av Bjärnums Industriområde. Projektet påbörjades 1999 och pågår fortfarande. Beslut och anslag
finns för alla delprojekt vilket motsvarar 12,3 mkr. I
dagsläget är 92 450 kvadratmeter iordningställt. Asfalteringen har uppgått till cirka 3,3 mkr vilket gör att övriga
kostnader per kvadratmeter uppgår till 97 kr. Exploateringsavdelningen kommer att informeras om redovisat
material.
Stjärneholmsvägen – avstängning för motorfordonstrafik 2006 676 525
Hässleholms kommun är andelsägare i Stjärneholmsvägens
gemensamhetsanläggning. Tekniska kontoret kommer
föreslå styrelsen att ta upp frågan om motorfordonstrafik
skall vara tillåten eller inte på Stjärneholmsvägen.

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn au 070329 § 8

2007-03-29

Sid

3

Kulturhuset – pågående förhandling med Peab
2006 693 289

Avdelningschef Hans Wackenfors informerar om de
fortsatta förhandlingarna med Peab angående konstaterade fel i Kulturhuset. Någon ekonomisk uppgörelse har
inte kommit till stånd utan Peab önskar åtgärda de fel
som sammanställts i Tekniska kontorets skrivelse daterad
2006-12-13. Tekniska kontoret kommer i samråd med
Peab att enas om en tidplan för åtgärderna. I det fall man
inte kan enas eller att processen drar ut på tiden kommer
advokat kontaktas för att förbereda en stämningsansökan.
Hälsoringens hälsoanalys av Tekniska kontorets
personal 2006 2007 195 026
Hälsoringens hälsoanalys av Tekniska kontorets personal
påbörjades under 2004 och slutfördes 2006. Analysen har
presenterats i Tekniska kontorets samverkansgrupp och
visar bra resultat. Personalen upplever en större öppenhet
i organisationen och uppskattar förvaltningens friskvårdssatsning.
Vankivavägen – stödmur 2007 196 311
Avdelningschef Anders Servin informerar om att L-stöden
i stödmuren utmed Vankivavägen har brustit. Förslag till
åtgärd och kostnadsförslag kommer att presenteras för
Tekniska nämndens arbetsutskott den 10 maj.
Köksutredningen 2006 525 287
Avdelningschef Hans Wackenfors informerar om köksutredningen som sammanställts av Storköksplanerarna i
samarbete med bland annat kostcheferna för Barn- och
utbildningsförvaltningen och Omsorgsförvaltningen samt
representant för Miljökontoret. Utredningen kommer att
presenteras för Kommunstyrelsens, Omsorgsnämndens,
Barn- och utbildningsnämndens och Tekniska nämndens
arbetsutskott i april.
I utredningen presenteras tre förslag:

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn au 070329 § 8

Sid

2007-03-29

4

Alt 1 Nuvarande verksamhet
2 Centralkök vid Bjärnum skola
3 Centralkök vid Lyckåsa äldreboende

Kostnad i mkr:
Lokaler, utrustning o
inredning
Per år

Alt 1

Alt 2

Alt 3

10,17

10,06

8,57

4,99

5,05

4,71

Fordonsenheten 2007 198 012
Representanter från företaget Sunfleet kommer den
10 maj att presentera sitt koncept för Tekniska nämndens
arbetsutskott inför ett eventuellt beslut om införande av
fordonsenhet i Hässleholms kommun. Sunfleets koncept
består bland annat av:
• Endast miljöbilar
• Max två år gamla bilar
• Erbjudande till anställda om att hyra bil även kvällsoch helgtid.
Anders Forsare, klimatkommunikatör vid Miljökontoret,
medverkar under informationen.
Resecentrum – uppsägning av driftavtal 2007 137 299
Hässleholms kommun har den 28 mars sagt upp gällande
driftavtal avseende Hässleholms Resecentrum, daterat
1997-04-30, för villkorsändring per den 31 december 2007.
Motpart är Jernhusen Stationer AB.
Följande villkor anges för nytt driftavtal:
• Kommunens del av verklig driftkostnad för
passagen över järnvägen skall uppgå till 50% med
ett maxbelopp av 565 tkr per år.
• Kommunen önskar samarbeta kring bevakning och
övervakning av Resecentrum.
Avtalets längd skall anges i villkoren.
Hyresavtal Stockholms universitet 2007 210 282
Tekniska nämnden hyr idag lokaler av HIBAB
(Hässleholms Industribyggnads AB) för vidare uthyrning

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn au 070329 § 8

2007-03-29

Sid

5

till Stockholms universitet. Avtalstiden mellan Tekniska
nämnden och Stockholms universitet är ett år. HIBAB vill
inte teckna avtal med Tekniska nämnden på kortare tid
än fem år. HIBAB kommer att finansiera en ombyggnad
av lokalerna till en kostnad av 770 tkr. Om Tekniska
nämnden accepterar längre avtalstid med HIBAB än
avtalstiden med Stockholms universitet, riskerar Tekniska
nämnden hyresförlust i det fall nämnden blir stående utan
hyresgäst under avtalsperioden. Sten Carling är Tekniska
kontorets kontaktperson och handläggare i ärendet.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, HW, AS, EK, SC
För kännedom till
Kulturnämnden

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn au § 9

2007-03-29

Sid

6

2007 170 042

Månadsrapport – 28 februari och 28 mars 2007
Tn au 070329 § 9

Ekonomisk rapport per den 28 februari är utsänd till
Tekniska nämndens ledamöter.
Charlotta Sandahl Edemyr redovisar ekonomiskt resultat per
den 28 mars 2007. Riktvärde för perioden är 25%.
Medias utfall på 13 % förklaras med att det inte har
debiterats någon internhyra ut till förvaltningarna då dessa
ligger för godkännande hos Ekonomikontoret. Tekniske
chefen påpekar vikten av en kontinuerlig uppföljning då
internhyresystemet nyss införts. Ordföranden vill, under
vecka 14, ha återkoppling på om Ekonomikontoret godkänt
inlämnat material.
Fastighetsavdelningens investeringar har ett utfall på 18 %
vilket beror på att projekterade investeringar kommer att
igångsättas först under sommarhalvåret.
Enskilda vägar gick under 2006 med ett underskott på
428 tkr. Inför budgetår 2007 har ingen uppräkning skett
utan budgeterade medel för året är 1,824 mkr.
Utbetalning per den 30 mars uppgår till 1,976 mkr.
Iståndsättningsbidrag kan komma att betalas ut under
hösten. Detta måste beaktas under budgetarbetet inför
2008.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna redovisad månadsrapport per den 28 mars
2007.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop. AR, CSE

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 10

Sid

2007-03-29

7

2007 168 042

Budgetuppföljning – tidplan för 2007
Tn au 070329 § 10

Med Ekonomikontorets tidplan för de ekonomiska uppföljningarna som grund har Tekniska kontoret upprättat
tidplan för Tekniska nämndens budgetuppföljning under
året enligt följande

Uppföljningstidpunkt

Sammanträdesdag TN/TNAU

Inlämningstidpunkt EK

KS-sammanträde

2007-02-28

Tn au 07-03-29

2007-03-07

2007-03-14

2007-03-31

Tn au 07-05-10

2007-04-19

2007-05-02

2007-04-30

Tn au 07-05-10

2007-05-09

2007-05-23

2007-05-31

Tn au 07-06-07

2007-06-07

2007-06-13

2007-06-30

Tn au 07-08-16

2007-08-24

2007-09-19

2007-08-31

Tn au 07-10-04

2007-09-14

2007-09-26

2007-09-30

Tn au 07-10-04

2007-10-12

2007-10-31

Övrigt

Tertialrapport

Delårsbokslut
Tertialrapport
Kvartalsrapport

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna redovisade tidplan för budgetuppföljning,
att i de fall månadsuppföljningarna inte stämmer överens
med Tekniska nämndens sammanträden, delegera till
tekniske chefen att översända rapporterna till
Ekonomikontoret för senare redovisning till Tekniska
nämnden, samt
att uppdra åt förvaltningsekonomen att informera
Ekonomikontoret om att tertialrapporten per den 30
april kommer att översändas efter Tekniska nämndens
arbetsutskotts sammanträde den 10 maj.
_________
Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 11

2007-03-29

Sid

8

2007 169 009

Internkontroll - plan för 2007
Tn au 070329 § 11

Charlotta Sandahl Edemyr redovisar intern kontrollplan
för Tekniska kontoret, reviderad 2007-03-14.
Följande
2007-21
2007-22
2007-23
2007-24

kontrollmoment har tillkommit:
Delegationsbeslut
Inventarieredovisning
Inköp
Arkivering

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna upprättad intern kontrollplan 2007 för
Tekniska kontoret, reviderad 2007-03-14.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, CSE

Datum

Tekniska
Tekniska
Tekniska
Tekniska

nämnden arbetsutskottet
nämnden
nämnden arbetsutskottet
nämnden
Tn
Tn
Tn
Tn

au § 12
§ 22
au § 3
§ 103

2007-03-29
2007-03-08
2007-02-22
2006-12-14

Sid

9
11
5
12

2006 682 002

Beslutsattestanter
Tn 061214 § 103

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna upprättad förteckning över
beslutsattestanter för Tekniska förvaltningen 2007.
__________

Tn au 070222 § 3

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna reviderad förteckning, daterad 070201,
över beslutsattestanter för Tekniska förvaltningen 2007.
__________

Tn 070308 § 22

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Tn 070329 § 12

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna reviderade förteckningar (två stycken),
daterade 070307, över beslutsattestanter 2007 för staben
och gata/markavdelningen, Tekniska förvaltningen.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 13

2007-03-29

Sid

10

2005 165 322

Kjerstin Ulfvik Jonassons motion ”Inspirerande
aktivitetsmiljöer för barn och ungdom”.
Tn au 070329 § 13

Tekniske chefen redovisar Tekniska kontorets förslag till
Tekniska nämndens svar på motion från Kjerstin Ulfvik
Jonassson, daterat 2007-03-20.
Tekniska kontoret föreslår, enligt tidigare remissyttrande, att
det årligen reserveras 0,5 mkr av budgeterade investeringsmedel för åtgärder inom skol- och omsorgsutemiljöer samt att
det årligen anslås 0,5 mkr för liknande åtgärder inom allmän
platsmark.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att föreslå Kommunstyrelsen besluta
att låta Tekniska kontorets skrivelse, daterad
2007-03-20, utgöra Tekniska nämndens svar på
Kjerstin Ulfvik Jonassons motion.
__________

.

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 14

Sid

2007-03-29

11

2007 177 299

Norra Station – kostnadsberäkning av viss
lokalanpassning i ”gamla elverket”
Tn au 070329 § 14

Sten Carling redovisar skrivelse daterat 2007-03-13.
Kommunstyrelsen har den 7 februari 2007 gett Tekniska
nämnden i uppdrag att för förvaltningen Arbetsmarknad &
Kompetensutveckling kostnadsberäkna viss lokalanpassning i ”gamla elverksbyggnaden” på Norra station.
Byggnaden ägs av Hässleholms industribyggnads AB
(HIBAB) och hyrs av Hässleholms kommun för nyss
nämnda förvaltning.
Investeringskostnaden för att genomföra hyresgästanpassning enligt gestaltningskoncept upprättat av Metro
arkitekter ab, daterat 2006-10-26, bedöms till 1,97 mkr.
Kostnadsbedömningen har utarbetats av Mats Olsson,
Kommunledningskontoret, Alexander Klein, HIBAB och
Sten Carling, Tekniska kontoret.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att låta Tekniska kontorets kalkyl utgöra Tekniska
nämndens kostnadsberäkning för viss lokalanpassning i
”gamla elverket” på Norra Station, samt
att uppdra åt Tekniska kontoret att sända in kalkylen till
Kommunstyrelsen.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 15

Sid

2007-03-29

12

2006 568 288

Qpoolen – kalkyl för underhållsåtgärder
Tn au 070329 § 15

Hans Wackenfors redovisar skrivelse daterad 2007-02-15.
På uppdrag av Kommunstyrelsen har Tekniska kontoret
anlitat konsulter för att utreda underhållsbehovet i
Qpoolens simhallsdel. Kalkylen har redovisats för
Kommunstyrelsen och Fritidsnämnden.
Utredning angående underhållsåtgärder samt betonghållfastheten med mera har utförts av FB Engineering AB
(Flygfältsbyrån).
Utredning angående utbyte och komplettering av badvattenrening har utförts av KN VVS Ingenjörer AB i
Hässleholm.
Bedömda kostnader inom en tio års period uppgår till
23,55 mkr, vilket inkluderar ombyggnad av ventilationsanläggningen.

Arbetsutskottet beslutar
att uppdra åt Tekniska kontoret att sända in redovisad
kalkyl för underhållsåtgärder avseende simdelen Qpoolen
till Kommunstyrelsen.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Kop AR, HW, CSE

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn au § 16

2007-03-29

Sid

13

2007 183 287

Solgården – om- och tillbyggnad
Tn au 070329 § 16

Hans Wackenfors redovisar skrivelse daterad 2007-03-21.
Kommunal Skåne sektion 53 har via huvudskydds- och
arbetsplatsombud gjort framställan om arbetsmiljöåtgärder på Solgården.
Tekniska kontoret har fått i uppdrag av Kommunledningskontoret att ta fram en kalkyl på om- och tillbyggnad av
kök, matplats samt uteplats på avdelning Vitsippan.
Beräknad kalkyl är 2,5 mkr. Finansiering saknas.
Kalkylen baseras på följande:
• Rivning av uterum.
• Ombyggnad av befintligt kök/matplats på ca 20 m2.
• Nybyggnad på ca 40 m2 och en ny uteplats ca
40 m2.
Tekniske chefen och lokalförsörjningsenhetens avdelningschef har försökt ta fram förslag till omdisponeringar
inom 2007 års investeringsram men har konstaterat att
det så tidigt under verksamhetsåret inte går att förutse
vilka investeringsprojekt som kan komma att generera
överskott. Följaktligen föreslås att Ekonomikontoret tar
fram finansieringsförslag.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att föreslå Kommunstyrelsen besluta
att godkänna investeringen på 2,5 mkr för om- och
tillbyggnad av avdelning Vitsippan, Solgården,
Hästveda, samt
att uppdra åt Ekonomikontoret att presentera
finansieringsförslag.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 17
Tn § 23
Tn au § 4

2007-03-29
2007-03-08
2007-02-22

Sid

14
12
6

2005 514 514

Lastzon Kulturhuset
Tn au 070222 § 4

Senast tagna beslut i ärendet: Tn au 060914 § 122.
Per Nilsson redovisar skrivelse daterad 2007-02-13.
Kulturförvaltningen upplever in- och utlastning av
rekvisita, som anländer med stora lastbilar/trailers, som
ett stort problem.
Med hänsyn till gångtrafikanter och platsens nivåskillnader finner Tekniska kontoret att bästa lösningen på
problemet är en utbyggnad av lastzon inom det befintliga
parkeringsplatsområdet vid Andra Avenyen. Detta innebär
att sju parkeringsplatser tas bort. Ett nytt förslag har
upprättats i samråd med Kulturförvaltningen och redovisats i samarbetsgruppen 2006-11-13 (gestaltningsförslag) och 2007-02- 12 (kostnad). Arkitektens förslag
innebär att nivåskillnaden mellan gata och lastzon
utformas och anpassas genom trappsteg och trädplanteringar. Lastzonen kommer att ha en lutning på
1,5 % i längdled.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna att lastzon anläggs inom befintligt p-platsområde enligt redovisat förslag, samt
att föreslå Kommunstyrelsen anslå 0,9 mkr till utbyggnaden.
__________

Tn 070308 § 23

Under nya Tekniska nämndens diskussion beklagas att
den föreslagna lösningen innebär att sju parkeringsplatser
tas bort permanent i centrum. Dessutom ifrågasätts

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn 070308 § 23

2007-03-29

Sid

15

behovet av lastzon då av- och pålastning endast sker vid
tio till tolv tillfällen per år. Nämnden föreslår att ärendet
återremitteras för utredning om lastning kan ske från
befintlig uppställningsplats på Vattugatan, vilket kräver en
ny byggnadsteknisk lösning.
Tekniska nämnden beslutar
att återremittera ärendet, samt
att ta upp ärendet vid Tekniska nämndens arbetsutskotts
sammanträde den 29 mars.
__________

Tn 070329 § 17

Hans Wackenfors konstaterar att lastning via befintlig
uppställningsplats inte är genomförbar på grund av
byggnadstekniska begränsningar.
Efter diskussion enades Tekniska nämndens arbetsutskott
om att inför Tekniska nämndens sammanträde den
12 april samråda med Kulturnämndens arbetsutskott för
att enas om en lösning på lastzon för Kulturhuset, som
innebär att befintliga parkeringsplatser på Andra Avenyen
kan behållas.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra åt Tekniska kontoret att i samråd med
Kulturnämndens och Tekniska nämndens arbetsutskott
hitta en gemensam lösning på lastzon Kulturhuset, samt
att uppdra åt Tekniska kontoret att vid Tekniska
nämndens sammanträde den 12 april presentera förslag
på lösning av lastzon Kulturhuset.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kulturnämnden
Kop AR, HW, AS

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 18

2007-03-29

Sid

16

2007 182 049

Energiprojekt Röke skola
Tn au 070329 § 18

Röke skola har idag oljeuppvärmning. Kostnad för
installation av värmepump med energiborra beräknas
uppgå till 500 tkr. Pay off tiden blir då 5 år (med
energibidrag 3,3 år).
Ekonomikontoret förfogar idag över 1 mkr till
energiprojekt vilka inte är objektspecificerade.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att föreslå Kommunstyrelsen besluta
att godkänna överföring av 500 tkr från Ekonomikontorets konto för energiprojekt till Tekniska
nämnden för investering i energiprojekt Röke skola.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 19

2007-03-29

Sid

17

2007 181 049

Energiprojekt Kv Reläet FD Inmente
Tn au 070329 § 19

Kv Reläet har idag oljeuppvärmning. Kostnad för
installation av fjärrvärme beräknas uppgå till 500 tkr. Pay
off tid blir då 2,7 år (med energibidrag 2,3 år).
Ekonomikontoret förfogar idag över 1 mkr för investering
i energiprojekt vilka inte är objektspecificerade.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att föreslå Kommunstyrelsen besluta
att godkänna överföring av 500 tkr från Ekonomikontorets konto för energiprojekt till Tekniska
nämnden för investering i energiprojekt kv Reläet FD
Inmente.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 20

2007-03-29

2007 193 292

Upphandling ramavtal – utförandeentreprenör
beläggningsarbeten
Tn au 070329 § 20

Förteckning/upphandlingsprotokoll daterat 2007-01-30
redovisas över entreprenörer som lämnat pris för
syntetisk beläggning, avseende Göingevallens idrottsplats, enligt Lagen om offentlig upphandling, LOU,
kap 6.
Värderingsgrund: lägsta pris.
Arbetsutskottet beslutar
att godkänna att Tekniska kontoret tecknar avtal med
Svenska Sportsbygg AB enligt redovisat upphandlingsprotokoll daterat 2007-01-30.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, HW, CSE
För kännedom till
Kommunstyrelsen

Sid

18

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 21

2007-03-29

Sid

19

2007 108 514

Korttidsparkering – Hotell Statt
Tn au 070329 § 21

Anders Servin redovisar skrivelse daterad 2007-03-21.
Hotell Statt har inkommit med skrivelse daterad
2007-02-12 där den allt svårare situationen för hotelloch konferensgästerna att hitta korttidsparkering för
incheckning samt plats för avlastning av material, väskor
etc beskrivs. I skrivelsen föreslås att bänkar och bänkfundament framför hotellet tas bort och att det istället
markeras plats för korttidsparkeringar som får nyttjas i
samband med incheckning och avlastning av väskor med
mera.
På Frykholmsgatan, delen mellan Tingshusgatan och
Stortorgets norra sida gäller ”Fordonstrafik förbjuden”.
Förbudet gäller inte fordon med tillstånd i nordlig färdriktning.
Tekniska kontoret har utrett frågan och för att tillgodose
önskemålen kommit fram till att Frykholmsgatan görs till
gågata på delen mellan Första Avenyen och Tingshusgatan. På en gågata får följande fordon framföras:
1. Varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande .
2. Transporter av gods eller boende till eller från adress
vid gågata.
3. Transporter av gäster till eller från hotell eller
motsvarande.
4. Transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer till
eller från adress vid gågata.
Vid ett eventuellt genomförande av ovanstående hävs
gällande lokal trafikföreskrift angående ”Fordonstrafik
förbjuden” LTF 2006. Bänkar och bänkfundament framför
hotellet tas bort och två p-platser för högst 10 minuters
parkering markeras.

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn au 070329 § 21

2007-03-29

Sid

20

Arbetsutskottet beslutar
att uppdrar åt Tekniska kontoret att förankra föreslagna
åtgärder hos Hotell Statt, samt
att presentera förslag på lösning för att tillgodose
önskemål om korttidsparkering vid Hotell Statt för
Tekniska nämnden den 12 april.
__________

Beslut till
Teknisk kontoret
Kop AR, AS

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 22

2007-03-29

Sid

21

2007 007 002

Delegationsbeslut
Tn au 070329 § 22

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna:
- Arbetsutskottets protokoll 2007-02-22
- Arbetsutskottets protokoll 2007-03-08
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

2007-03-29

Sid

22

Tn au § 23
Anmälningsärende
Tn au 070329 § 23

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
-

2006.714.007

Kommunledningskontorets yttrande –
revisorernas uppföljande granskning av Tekniska
kontorets verksamhet. (Tn 070208 § 9)

-

2007.033.002

-

2007.173.434 Kommunstyrelsens beslut § 52 Val till
jaktvårdskrets för Hässleholms kommun.

__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Vidaredelegation Tekniska kontoret.

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 24

2007-03-29

Sid

23

2006 436 310

In- och utfart till COOP Forum
Tn au 070329 § 24

Coop Forum har önskemål om en in- och utfart till
stormarknaden från Kristianstadsvägen.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra åt Tekniska kontoret att förbereda och lyfta
ärendet i samarbetsgruppen.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, PN, AS

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 25

2007-03-29

Sid

24

2007 200 289 (2005 506 049)

Upphandling – installationer för övergång till digital
TV
Tn au 070329 § 25

Förteckning/upphandlingsprotokoll daterat 2007-03-28
redovisas över företag som lämnat pris för installationer
för övergång till digital TV i kommunalägda fastigheter i
Hässleholms kommun, enligt Lagen om offentlig
upphandling, LOU, kap 6.
Värderingsgrund: lägsta pris.
Arbetsutskottet beslutar
att godkänna att Tekniska kontoret tecknar avtal med
Levins EL för installationer för övergång till digital TV i
kommunalägda fastigheter i Hässleholms kommun enligt
redovisat upphandlingsprotokoll daterat 2007-03-28.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, HW
För kännedom till
Kommunstyrelsen

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Sid

2007-03-29

Tn au § 26

25

2007 205 311

Försäljningsvagnar i centrum
Tn au 070329 § 26

MultiSelect har inkommit med önskemål om en
utökning av antal försäljningsvagnar på Stortorget från
två till tre vagnar i syfte att erbjuda glassförsäljning.
Arbetsutskottet beslutar
att antal försäljningsvagnar på Stortorget skall var
oförändrat (två stycken) grundat på tidigare beslut i
Tekniska nämndens arbetsutskott 2001-05-03, § 75.
__________

Beslut till
Tekniska nämnden
Kop AR, TJ, PLI

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tekniska nämnden

Tn au § 27
Tn § 19

2007-03-29
2007-03-08

Sid

26
8

2007 145 210

Fördelning av lokalförsörjningsuppdrag
Tn 070308 § 19

Enligt överenskommelse om fördelning av uppdrag mellan
Tekniska kontorets projektavdelning och Kommunledningskontorets strategiska lokalförsörjningsenhet skall
Tekniska kontoret svara för mindre byggprojekt och
underhållsprojekt medan Kommunledningskontoret svarar
för de större byggprojekten och den strategiska lokalförsörjningsplaneringen. Den uppdelade organisationen
innebär risk för missförstånd och att uppdrag ”faller
mellan stolarna”. Som exempel kan nämnas:
1 Handelsprogrammets flytt till Hässleholms Tekniska
skola till följd av att Linnéskolans verksamhet utökas till
att omfatta högstadium. Missförståndet är utrett.
2 Tekniska kontoret fick i uppdrag av Kommunledningskontoret att ta fram en kostnadskalkyl avseende omoch tillbyggnad av Solgården, Hästveda. Tekniska
kontoret tog fram kalkyl som lämnades vidare till
Omsorgsförvaltningen. Omsorgsnämnden skrev
därefter fram ärendet till Kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut om investeringsmedel. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade ärendet utan
åtgärd till Tekniska nämnden. Besked om handläggningen lämnades dock endast till lokalförsörjningsenheten varför Tekniska kontoret har varit ovetande
om uppdraget tills Kommunals skyddsombud inkom
med skrivelse i ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att ge Tekniska kontoret i uppdrag att, tillsammans med
Tekniska nämndens arbetsutskott, formulera en skrivelse
till kommunledningen avseende förändring av lokalförsörjningsenhetens organisation.
__________

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn au 070329 § 27

2007-03-29

Sid

27

Tekniske chefen redovisar utkast till skrivelse daterad
2007-03-27.
I skrivelsen påpekas fördelen med att samla projektledningskompetensen (genomförandet) på ett ställe och
under en teknisk nämnd. Exempel i skrivelsen belyser
nackdelarna med den nuvarande organisationen.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna Tekniska kontorets skrivelse avseende
organisationsmässiga brister och risker till följd av två
projektorganisationer, daterad 2007-03-27, samt
att uppdra åt Tekniska kontoret att sända in skrivelsen till
Kommunstyrelsen.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Kop AR, HW, kommunrevisorerna

