Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Sid

2007-06-07

1

Plats och tid

Tekniska kontoret kl 08.30 – 10.55

Beslutande

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

Övriga deltagande Tillförordnad teknisk chef Hans Wackenfors
Avdelningschefer Anders Servin och Eva Klang
Planeringsingenjör Per Nilsson, § 43
Förvaltningsekonom Charlotta Sandahl Edemyr
Sekreterare Carina Forsback
Information

Kommunikatör Anders Forsare, Miljökontoret

Utses att justera

Arne Dahlström

Justeringens tid
och plats

2007-06-12
Tekniska kontoret

Sekreterare

………………………………………………..
Carina Forsback

Ordförande

…………………………………………………
Pär Palmgren

Paragraf 43-53

………………………………………………..
Arne Dahlström
------------------------------------------------------------------------------------Organ/Sammanträdesdatum
Tekniska nämnden arbetsutskottet 2007-06-07
Justerare

Anslagsdatum

2007-06-13

Anslagets nedtagande 2007-07-05

Förvaringsplats
för protokollet

Tekniska kontoret

Underskrift

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

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

2007-06-07

Sid

2

Information
Fordonsenhet
Kommunikatör Anders Forsare, Miljökontoret,
informerar om fordonsenhet. Miljönämnden har fått i
uppdrag av Kommunstyrelsen att lämna förslag på
upphandling av fordon till en eventuell bilpool i privat
regi. Färre körda mil i tjänsten samt miljöbränsle
eftersträvas. Biogas, följt av etanol, är det bästa
alternativet på drivmedel. Personbilar, eventuellt
minibussar, skall ingå i bilpoolen.
Kristianstads kommun kommer i augusti månad att
besluta om en eventuell upphandling med igångsättning
den 1 januari 2008. Det kan vara av intresse att
Kristianstads och Hässleholms kommuner gör en
gemensam upphandling.
Linköpings och Mölndahls är kommuner som har
upphandlat bilpooler i privat regi.
Tekniska kontoret har i uppdrag att se över logistiken.
__________

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 43

2007-06-07

Sid

3

2007 006 009

Tekniske chefens information
Tn au 070607 § 43

Tekniske chefens information;
Köksutredningen - lägesrapport 2006 525 287
Inför beslut i Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer
köksutredningen med kostnadsförslag att presenteras för
Kommunstyrelsens, Omsorgsnämndens, Barn- och
utbildningsnämndens och Tekniska nämndens
arbetsutskott den 12 juni. Tre förslag föreligger:
1. Behålla köken som dom är idag
2. Tillagningskök placeras på Bjärnum skola
3. ”Lyckåsa äldreboende.
Kulturhuset – garaget 2007 186 514
Peab kommer under vecka 23 lämna förslag på åtgärder
avseende golvet i Kulturhusets garage. Garaget kommer
att vara stängt under två till tre veckor då reparationerna
utförs.
Verkstadsgatan, Sösdala 2006 425 511
Miljönämnden kommer den 20 juni att ta upp ärendet
avseende trafiksituationen på Verkstadsgatan i Sösdala.
Tekniska nämnden kommer den 21 juni att informeras om
vad som beslutats.
Centrala parkeringsplatser 2007 299 514
Planeringsingenjör Per Nilsson informerar om att
samarbetsgruppen har diskuterat förslag till centrala
parkeringsplatser i Hässleholm. Redovisade ytor medger
mer än 350 platser med placering på västra sidan av
staden. Detta skulle lösa problemet med
pendlarparkering. Samarbetsgruppen föreslår fortsatt
arbete med att prioritera ianspråktagandet, som sedan
redovisas vid nästa möte.

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au 070607 § 43

2007-06-07

Sid

4

Vägmärkesförordning
Ny vägmärkesförordning trädde i kraft den 1 juni.
Bron i Lommarps by 2007 197 510
Samrådsmöte har hållits angående rivning av 1860-tals
bron i Lommarps by. Bron kommer att återuppbyggas.
Länsstyrelsen kommer att pröva om ärendet är att
betrakta som vattenverksamhet då bron har
cementfundament under vattenytan. Även cykelvägen
kommer att byggas ut.
Fordonsenhet 2007 198 012
Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer att ta ställning
till Miljönämndens framställan om inköp av miljövänliga
bilar i framtiden. Tekniska kontoret har fått i uppdrag att
se över logistiken vid ett eventuellt införande av
fordonsenhet. Tekniska kontoret kommer under hösten
att utreda:
- Vilka fordon finns idag?
- Har de stora brukarna (omsorg, social samt barn- och
utbildning) behov av att ändra nuvarande koncept?
- Kostnad nu och sen?
Vinslövstunneln 2006 388 311
Vid möte hos advokatfirman Actum, Malmö, den 25 maj
bestämdes att stämningsansökan mot Tyréns angående
Vinslövstunneln kommer att inlämnas i augusti. Tommy
Hansson på Actum kommer att skicka en förhandskopia
av stämningsansökan till Tekniska kontoret.
Parkeringsvärd, Perstorps kommun
Tf tekniska chef kommer att säga upp avtalet mellan
Hässleholms kommun och Perstorps kommun avseende
parkeringsövervakning, två förmiddagar i månaden, i
Perstorp. Avtalet är ekonomiskt ofördelaktigt för
Hässleholms kommun.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop HW, AS, EK, PN, EG

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 44

2007-06-07

Sid

5

2007 170 042

Månadsrapport 31 maj 2007
Tn au 070607 § 44

Charlotta Sandahl Edemyr redovisar ekonomiskt resultat
per den 31 maj 2007.
Riktvärde för perioden är 42 %. Efter justeringar är det
verkliga utfall avseende driften 35,7 % och investeringar
24,1 % (Tekniska kontorets högsäsong infaller under
sommarperioden).
De avvikelser som redovisas är;
Avseende driften:
-

Eftersläpningar av hyresintäkter och hyreskostnader på
grund av att internhyressystemet inte har tagits i bruk.

-

Eftersläpningar i mediakostnaderna på grund av
fakturering i efterhand.

-

Återplantering av skog efter stormen Gudrun.

Avseende investeringar:
- Eventuell avvikelse i projekt ombyggnad Linnéskolan.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna redovisad månadsrapport per den 31 maj
2007.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 45

2007-06-07

Sid

6

2007 336 370

Upphandling - utförandeentreprenad
Tn au 070607 § 45

Förteckning/upphandlingsprotokoll (två stycken) daterade
2007-04-24 redovisas över utförandeentreprenörer som
lämnat pris avseende ombyggnad till fjärrvärme, Bjärnum
skola, i enlighet med Lagen om offentlig upphandling,
LOU, kap 6.
Arbetsutskottet beslutar
att godkänna att Tekniska kontoret tecknar avtal med
IVAB samt Siemens för ombyggnad till fjärrvärme,
Bjärnum skola, enligt redovisade upphandlingsprotokoll
(två stycken) daterade 2007-04-24.
__________

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

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 46

2007-06-07

Sid

7

2007 341 009

Intern kontroll 2007
Tn au 070607 § 46

Charlotta Sandahl Edemyr redovisar utförda
internkontroller enligt följande:
2007-1 Attester. Ingen anmärkning.
2007-4 Rätt kontosträng. Ingen anmärkning.
2007-16 Torghandel. En av tjugoen personer har lämnat
felaktiga personuppgifter vilket gör att denna avgift inte
kunnat faktureras.
Övriga internkontroller, enligt intern kontrollplan 2007,
kommer att redovisas vid arbetsutskottets sammanträde i
augusti.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att med godkännande lägga till handlingarna kontrollen
av punkterna 2007-1, 2007-4 och 2007-16 enligt intern
kontrollplan 2007.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
Kop HW, CSE

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tekniska nämnden
Tn au § 47
Tn § 2

2007-06-07
2007-02-08

Sid

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.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, HW

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 48

2007-06-07

Sid

9

2007 186 514

Kulturhuset – ändrad uthyrning av parkeringsplatser
Tn au 070607 § 48

Avdelningschef Anders Servin redovisar förslag på att
platserna 38 till och med 44 i Kulturhusets garage,
kvarter Färgaren, reserveras för hyresgäster inom kvarter
Färgaren 8 och Köpmannen 2. Parkering är tillåten på 98
markerade platser, varav 5 platser är reserverade för
rörelsehindrade. Platserna nummer 1 till och med 20 får
idag reserveras för hyresgäster.
Arbetsutskottet beslutar
att godkänna att antal uthyrningsbara parkeringsplatser i
Kulturhusets garage, kvarter Färgaren, utökas med sju
platser.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AS, PLI

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn au § 49
Tn § 49
Tn au § 38

2007-06-07
2007-0524
2007-05-10

Sid

10
17
16

2007 274 022

Trainee gata-markavdelningen
Tn au 070510 § 38

En eventuell förstärkning och finansiering av trainee,
gata/markavdelningen, med inriktning tillgänglighet, GIS
och trafik diskuteras.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra åt Tekniska kontoret att ta fram förslag på
finansiering av en eventuell trainee på
gata/markavdelningen, samt
att behandla ärendet på Tekniska nämndens
sammanträde den 24 maj.
__________

Tn 070524 § 49

Inget nytt har framkommit i ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att återremittera ärendet.
__________

Tn au 070607 § 49

Tekniska kontoret kan i dagsläget inte hitta någon lösning
på finansiering av trainee till gata/markavdelningen.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att lämna ärendet utan åtgärd.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop HW, CSE, AS

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 50

2007-06-07

Sid

11

2007 007 002

Delegationsbeslut
Tn au 070607 § 50

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
- Arbetsutskottets protokoll 2007-04-27
- Arbetsutskottets protokoll 2007-05-10
- Delegationsbeslut §§ 072 - 093.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

2007-06-07

Sid

12

Tn au § 51
Anmälningsärende
Tn au 070607 § 51

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
2006 568 288 Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 136 Qpoolen, kalkyl för underhållsåtgärder
2007 308 291 Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 145 Utemiljön på förskolan Stjärnan i Vittsjö

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

__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska
Tekniska
Tekniska
Tekniska
Tekniska
Tekniska
Tekniska

nämnden arbetsutskottet
nämnden
nämnden
nämnden arbetsutskott
nämnden
nämnden arbetsutskottet
nämnden
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn

au § 52
§ 53
§ 31
au § 12
§ 22
au § 3
§ 103

2007-06-07
2007-05-24
2007-04-12
2007-03-29
2007-03-08
2007-02-22
2006-12-14

Sid

13
22
13
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 au 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.
__________

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn 070412 § 31

2007-06-07

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna reviderad förteckning, daterad 070523,
över beslutsattestanter 2007, Tekniska kontoret.
__________

Tn au 070607 § 52

Arbetsutskottet beslutar
att ta upp ärendet utanför dagordningen, samt
föreslå Tekniska nämnden besluta
att godkänna reviderad förteckning, daterad 070601,
över beslutsattestanter 2007 för projektledare,
arbetsledare, driftingenjör samt planeringsingenjör,
Tekniska förvaltningen.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop

14

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Tn 070524 § 53

Sid

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 53

2007-06-07

Sid

15

2007 358 321

Upphandling - utförandeentreprenad
Tn au 070607 § 53

Förteckning/upphandlingsprotokoll (fyra stycken)
daterade 2007-05-21 redovisas över utförandeentreprenörer som lämnat pris avseende reservelverk,
Kaptensgården, 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
IVAB, HessleVent, Levins samt Göinge Bygg för reservelverk, Kaptensgården, enligt redovisade upphandlingsprotokoll (fyra stycken) daterade 2007-05-21.
__________

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

