Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Sid

2007-11-29

1

Plats och tid

Tekniska kontoret kl 08.30 – 11.00

Beslutande

Pär Palmgren, m, ordförande
Ernst Herslow, m, ers för Arne Dahlström, kd
Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande

Övriga deltagande Tillförordnad teknisk chef Hans Wackenfors
Avdelningschefer Anders Servin och Eva Klang
Förvaltningsekonom Charlotta Sandahl Edemyr,
§§ 78 - 86
Sekreterare Carina Forsback
Utses att justera

Benny Petersson

Justeringens tid
och plats

2007-12-04
Tekniska kontoret

Sekreterare

………………………………………………..
Carina Forsback

Ordförande

…………………………………………………
Pär Palmgren

Paragraf 78-97

………………………………………………..
Benny Petersson
------------------------------------------------------------------------------------Organ/Sammanträdesdatum
Tekniska nämnden arbetsutskottet 2007-11-29
Justerare

Anslagsdatum

2007-12-05

Anslagets nedtagande 2007-12-27

Förvaringsplats
för protokollet

Tekniska kontoret

Underskrift

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

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 78

2007-11-29

Sid

2

2007 006 009

Tekniske chefens information
Tn au 071129 § 78

Tekniske chefens information;
Vieån 2007 101 311
Förslag på hängbro över Vieån har arbetats fram av
anlitad konsult och geotekniker. Det är inte tekniskt
möjligt att göra bron tillgänglighetsanpassad inom en
ekonomiskt försvarbar gräns. Förslaget har godkänts i
olika instanser. Förfrågnings/anbudsunderlag kommer att
tas fram av Tekniska kontoret.
Vinslövstunneln 2006 388 311
Stämningsansökan mot Tyréns, angående Vinslövstunneln, lämnades in till tingsrätten i Kristianstad den
30 oktober.
Asfaltering efter fjärrvärme 2007 665 311
Tekniska kontoret har tillsammans med Hässleholms
Fjärrvärme AB beslutat att beställning av asfaltering efter
arbete med fjärrvärme skall utfärdas av Hässleholms
Fjärrvärme AB. Detta kommer att resultera i en snabbare
återställning av gator och GC-vägar. Beställning från
entreprenör godkännes inte.
Industrigatan, dieselutsläpp 2007 301 314
Advokatfirma Aktum, Malmö, har anlitats för att utreda
vem som är ansvarig för de kostnader som uppkommit i
samband med sanering efter dieselutsläpp vid och på
Industrigatan. Skadan är återställd och Miljökontoret har
godkänt åtgärderna.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop HW, AS, CSE

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 79

2007-11-29

Sid

3

2007 170 002

Kvartalsrapport per den 30 september
Tn au 071129 § 79

Charlotta Sandahl Edemyr redovisar ekonomiska
resultatet per den 30 september.
Riktvärde: 75%
Utfall efter justeringar enligt rapporten:
- Drift – 70,9 %.
- Investeringar – 59 %.
De avvikelser som redovisas är:
- Drift – 1,2 mkr, avgångsvederlag teknisk chef.
- Investering – 269 tkr, budget överstigs på grund av
mer omfattande schaktarbete än beräknat.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna redovisad kvartalsrapport per den
30 september.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop HW, CSE

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 80

2007-11-29

Sid

4

2007 603 049

Bokföringsmässig avskrivning av fordran
Tn au 071129 § 80

Hässleholms kommun har den 20 juni 2005, genom dom
B409-05, rörande sex fall av mordbrand, i hovrätten över
Skåne och Blekinge tilldömts skadestånd av två tilltalade.
Skadeståndskravet mot den ena av de tilltalade har
reglerats. Mot den andra kvarstår skadeståndsanspråk,
363 tkr. Av kommunen anlitat inkassoföretag har konstaterat att den skadeståndsskyldige saknar betalningsförmåga. Ekonomikontoret föreslår därför att ovanstående
fordran bokföringsmässigt skrivs av.
Att avskrivningen är bokföringsmässig innebär att
Hässleholms kommuns skadeståndsanspråk kvarstår.
Arbetsutskottet beslutar
att bokföringsmässigt avskriva fordran, 363 tkr, skadestånd enligt dom B409-05.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Ekonomikontoret
Kop HW, CSE

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 81

2007-11-29

Sid

5

2007 341 009

Intern kontroll 2007
Tn au 071129 § 81

Charlotta Sandahl Edemyr redovisar utförda internkontroller enligt följande:
2007-01 Attest – attest av rätt person samt fullständig
beslutattestant namnteckning. Kontroll av
besluts- och mottagningsattest är två olika
personer. Inga åtgärder vidtagna.
2007-03 Lönerapportering – rimlighetsbedömning av
tidkort och övriga ersättningar. Inga åtgärder
vidtagna.
2007-04

Kontering – rätt kontosträng. Inga åtgärder
vidtagna.

2007-13 Diarieförda ärenden. Kontroll att ärenden
handlagts i rätt tid. Inga åtgärder vidtagna.
2007-14 Diarieförda ärenden - Tn. Kontroll att ärenden
handlagts i rätt tid. Inga åtgärder vidtagna.
2007-16

Torghandel – kontroll av närvaro jämfört mot
fakturering och insättning. En obetald faktura.

Kommentar: Ansvarsfördelningen avseende närvarokontroll av torghandlare på lördagar samt marknader
kommer att ses över. Resultatet kommer att redovisas för
Tekniska nämndens arbetsutskott.
2007-21 Anmälan/återrapportering av delegationsbeslut.
Vidaredelegation, flyttning av fordon, kommer
att revideras.

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au 071129 § 81

2007-11-29

Sid

6

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att med godkännande lägga till handlingarna kontrollen
av punkterna 2007-01, 2007-03--04, 2007-13--14,
2007-16 och 2007-21 enligt intern kontrollplan 2007.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop HW, CSE

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 82

2007-11-29

Sid

7

2006 682 002

Beslutsattestanter
Tn au 071129 § 82

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna reviderad förteckning, daterad 071114,
över beslutsattestanter 2007, Fastighetsavdelningen,
Tekniska kontoret.
_________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop HW, CSE

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 83

2007-11-29

Sid

8

2007 663 052

Upphandling energideklarering
Tn au 071129 § 83

Förteckning/upphandlingsprotokoll, daterad 2007-11-01,
över utförandeentreprenörer som lämnat pris för avtal,
avseende energideklarering i Hässleholms kommun, enligt
Lagen om offentlig upphandling, LOU, kap 6, redovisas.
Upphandlingen har varit en förhandlad upphandling med
kvalificering.
Noteras att fas 2 i kolumn ”Anbudssumma” skall vara fas 3.
Efter omförhandlingar är summan för fas 1, 1 300 000 kr
och för fas 3 2,1 kr/m2.
Arbetsutskottet beslutar
att godkänna att Tekniska kontoret tecknar avtal med
Siemens Buildings Technologies enligt ovan.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop HW, CSE, KO
För kännedom till
Ekonomikontoret
Kommunstyrelsen

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 84

2007-11-29

Sid

9

2007 656 289

Fastighetsunderhållsplan 2008
Tn au 071129 § 84

Tillförordnad teknisk chef redovisar fastighetsunderhållsplanen för år 2008. Planen har utarbetats utifrån behovet
av underhåll av fastigheterna samt med hänsyn till lokalbehovsplanen.
Arbetsutskottet beslutar
att godkänna fastighetsunderhållsplan 2008.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop HW

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 85

2007-11-29

Sid

10

2007 289 652

Installation av brandlarm, Räddningstjänsten
Tn au 071129 § 85

Räddningstjänsten har i dagsläget inget fungerande
brandlarm.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att föreslå Kommunstyrelsen besluta
att godkänna överföring av 115 tkr från Ekonomikontorets konto för säkerhetsprojekt till Tekniska
nämnden, för investering i säkerhetsprojekt installation av ett styck brandlarm, Räddningstjänsten.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop HW, CSE

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 86

2007-11-29

Sid

11

2007 634 009

Förteckning över ej avslutade ärenden inkomna
under 2007
Tn au 071129 § 86

Tekniska kontoret redovisar förteckning över ej avslutade
ärenden inkomna till Tekniska nämnden. Sammanställningen visar att ett fåtal ärenden inte är avslutade på
grund av pågående utredningar.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att med godkännande lägga till handlingarna redovisning
av ej avslutade ärenden inkomna till Tekniska nämnden
under 2007.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop HW, CSE

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 87

2007-11-29

Sid

12

2007 338 101

Tekniska nämndens svar på motion ”Oljeoberoende
kommun år 2020”
Tn au 071129 § 87

Tommy Nilsson, s, Per-Åke Purk, v och Peter Groth, mp,
har i motion till Kommunfullmäktige yrkat på att
kommunen skall vara oljeoberoende år 2020.
Tekniska nämnden har ombetts yttra sig i frågan.
Hans Wackenfors redovisar förslag på yttrande i skrivelse
daterad 2007-11-19. I skrivelsen redovisas Tekniska
kontorets arbete med att minska oljeberoendet i
kommunen.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna skrivelse daterad 2007-11-19 som
nämndens yttrande på motion, ställd till
Kommunfullmäktige, angående en oljeoberoende
kommun år 2020.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop HW

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 88

2007-11-29

Sid

13

2007 606 012

Tekniska nämndens svar på motion ”Inför gratis
parkering för miljöfordon”
Tn au 071129 § 88

Peter Groth, mp, har i motion till Kommunfullmäktige
yrkat på att kommunen:
- införa avgiftsfri parkering för miljöbilar
samt att kommunen utreder:
- möjligheten att ta ut extra avgift för fordon av
stadsjeepsmodell (SUV)
- och/eller införa parkeringsförbud för fordon av
stadsjeepsmodell (SUV) på vissa centralt belägna
parkeringsplatser.
Tekniska nämnden har ombetts yttra sig i frågan.
Hans Wackenfors redovisar förslag på yttrande i skrivelse
daterad 2007-11-01.
Enligt regelverk gäller följande:
”Lag (SFS 1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift
för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m” gäller
avgifter för parkering. Här framgår att enda undantagen
från att alla ska betala samma avgift är:
• parkering rörelsehindrade (PRH)
• boendeparkering
• nyttokort
Trots ovanstående har ett 30-tal kommuner infört lägre
taxa för miljöbilar vilket strider mot lagen. Kommunerna
har tyckt sig ha rätt att göra detta eftersom det har ett
”gott syfte”.

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au 071129 § 88

2007-11-29

Sid

14

Stadsjeepar är inget fordonsslag och därför kan man inte
införa p-förbud för dessa. I ”Trafikförordningen 10 kap
2 §” framgår att lokal trafikföreskrift (LTF) endast får
införas för:
• trafikantgrupper
• fordonsslag
• fordon med last av viss beskaffenhet
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna skrivelse daterad 2007-11-01 som
nämndens yttrande på motion, ställd till Kommunfullmäktige, rörande gratis parkering för miljöfordon, samt
att avslå motionen i alla delar med hänvisning till lag SFS
1957:259 och Trafikförordningen 10 kap 2 §.

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop HW, AS

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 89

2007-11-29

Sid

15

2007 607 514

Tekniska nämndens svar på motion ”Öka
tillgängligheten till parkeringsplatser för pendlare”
Tn au 071129 § 89

Peter Groth, mp, har i motion till Kommunfullmäktige
yrkat på ökad tillgänglighet till parkeringsplatser för
pendlare genom samarbete med Skånetrafiken.
Tekniska nämnden har ombetts yttra sig i frågan.
Hans Wackenfors redovisar förslag på yttrande i skrivelse
daterad 2007-10-29.
I skrivelsen redovisas nuvarande parkeringsmöjligheter
för pendlare samt åtgärder som genomförts eller kommer
att genomföras i år.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna skrivelse daterad 2007-10-29 som
nämndens yttrande på motion, ställd till Kommunfullmäktige, avseende ökad tillgänglighet till parkeringsplatser för pendlare.

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop HW, AS

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 90

2007-11-29

Sid

16

2007 631 512

Svar på skrivelse avseende Drottninggatan,
Hässleholm
Tn au 071129 § 90

Bertil Nilsson har i skrivelse daterad 071001 framfört
önskemål om att:
- hastigheten på Drottninggatan skall vara 30 km/tim
och
- införa parkeringsfri zon, 10 meter vardera håll, vid
utfart från fastighet på Drottninggatan 10, Hässleholm.
Trafikingenjören, Tekniska kontoret, klargör att vid
utfarter från fastigheter gäller inte 10 meter före
respektive efter utfarten. I första hand bör fastighetsägaren markera sin utfart med skylt därefter kan
Tekniska kontoret markera utfart även på gatan.
Gällande hastighet på Drottninggatan är 50 km/tim. Om
det finns anledning att anta att en rimlig hastighetsanpassning inte kan ske på grund av att förhållanden är
dolda eller kan missbedömas kan det finnas anledning att,
genom lokala trafikföreskrifter, sänka den högsta tillåtna
hastigheten. Tekniska kontoret kommer att utreda trafiksituationen på Drottninggatan. Därefter vidtages
eventuella åtgärder.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att ovanstående utgör Tekniska nämndens svar på
skrivelse avseende Drottninggatan, Hässleholm, daterad
071001.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop HW, AS, PLI

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn au § 91

2007-11-29

Sid

17

2007 007 002

Delegationsbeslut
Tn au 071129 § 91

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
- Arbetsutskottets protokoll 2007-10-04
- Delegationsbeslut §§ 150-176
- Synpunkter gällande samrådsförslag ”Detaljplan för
Skogseken m fl” i Vinslövs tätort
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

2007-11-29

Sid

18

Tn au § 92
Anmälningsärende
Tn au 071129 § 92

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 258 Utemiljön på Röke skola - bidrag

2007 605 048

2007 139 299 Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 264 Om- och tillbyggnad av Ekegården

Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 265 Utbyggnad av lastzon på Kulturhuset

2005 514 5174

Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 270 Begäran om extra anslag

2007 550 041

Kommunfullmäktige
§ 122 Val av ersättare i Tekniska nämnden
2007 542 115

Handikapprådet
§ 25 Övriga frågor – skyltar i Kulturhuset samt
plastgranar i offentliga lokaler

2007 590 289

Stadsbyggnadskontoret
Förslag till detaljplan för Skyrup 3:1
2007 649 214

Minnesanteckningar ”Gruppen för offentlig
konst”
__________
2007 229 866

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 93

2007-11-29

Sid

19

2007 600 293

Svar på motion avseende Nybohemmet i Bjärnum
Tn au 071129 § 93

Rolf Delcomyn, s, har i motion till Kommunfullmäktige
föreslagit följande:
1. Att Tekniska kontoret snarast projekterar och anordnar
en ordentlig parkeringsplats vid Nybohemmet.
2. Att Tekniska kontoret ser till att skyltningen till
hemmet förbättras.
3. Att ett bullerplank sätts upp vid uteplatsen, som
gränsar mot väg 117, till gagn för de boende.
Fastighetsförvaltaren, Tekniska kontoret, förslag på
yttrande:
1. Svar ja. Anordning av eventuell utökning av parkeringsplatser på Nybohemmet i Bjärnum har utretts i förvaltningens prioriterade lokalbehovsplan avseende
Omsorgsförvaltningen. Projekteringen kommer att
påbörjas efter årsskiftet.
2. Svar ja. Skyltning för entré och kök utförs efter
årsskiftet.
3. Svar nej. Bullerplank är inte en bra lösning exteriört.
Tekniska kontoret vill hitta andra lösningar, för att
utesluta buller från väg 117, på uteplatsen.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna Tekniska kontorets förslag som nämndens
yttrande på motion, ställd till Kommunfullmäktige,
avseende Nybohemmet, Bjärnum.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

2007-11-29

Sid

20

Tn au § 94
Sammanträden 2008 - arbetsutskottet
Tn au 071129 § 94

Arbetsutskottet beslutar
att fastställa följande tider för arbetsutskottets sammanträden år 2008:
17 januari
21 februari
27 mars
8 maj

5 juni
21 augusti
2 oktober
13 november

Sammanträdena börjar, om inget annat anges, kl 08.30.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunledningskontoret
Kop HW, avd ch, sekt ch, CSE, GJ

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

2007-11-29

Sid

21

Tn au § 95
Sammanträden 2008 – Tekniska nämnden
Tn au 071129 § 95

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att fastställa följande tider för Tekniska nämndens
sammanträden år 2008:
31 januari
6 mars
10 april
22 maj

19
11
16
27

juni (hel dag)
september
oktober
november (från kl 12.00)

Sammanträdena börjar, om inget annat anges, kl 13.00.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 96

2007-11-29

Sid

22

2007 666 216

Flytt av tvätteriverksamhet till Ungdomscentrums
gamla lokaler
Tn au 071129 § 96

Möjligheter att flytta Tekniska kontorets tvätteriverksamhet från Västerskolan till Ungdomscentrums gamla
lokaler på Enhörningsvägen, Hässleholm, har undersökts.
Hyreskostnaden för lokalen på Västerskolan, inkl kostnad
för vatten, el och värme, är 120 tkr per år. Motsvarande
kostnad för lokal på Enhörningensvägen är cirka 170 tkr.
En eventuell flytt skulle innebära att tvättkapaciteten kan
utökas och därigenom ökar även intäkterna.
Hyran är baserad på att HIBAB genomför ombyggnad av
lokalerna motsvarande 100 tkr. I det fall kostnaden för
ombyggnaden inte uppgår till detta belopp reduceras
kostnaden neråt.
Arbetsutskottet beslutar
att godkänna att hyresavtal (5 år) tecknas med HIBAB för
nya lokaler på Enhörningsvägen för Tekniska kontorets
tvätteriverksamhet.
_________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop HW, CSE, SK

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 97

2007-11-29

Sid

23

2007 667 216

Flytt av material från P2 till Ungdomscentrums
gamla lokaler
Tn au 071129 § 97

Möjligheter att flytta reservelkraftverk och så kallat
krismaterial, som idag förvaras i lokaler på P2-området,
till Ungdomscentrums gamla lokaler på Enhörningsvägen,
Hässleholm, har undersökts.
Hyreskostnaden för lokalen (kallförråd) på P2-området är
40 tkr per år. Kostnad för lokal på Enhörningsvägen är
108 tkr inkl värme. Räddningstjänst har framfört önskemål om att hyra halva lokalen för förvaring av bandvagn,
säckar och mindre reservelkraftverk, vilket medför att
hyreskostnaden för Tekniska kontoret blir 54 tkr.
Arbetsutskottet beslutar
att godkänna att hyresavtal (5 år) tecknas med HIBAB för
nya lokaler på Enhörningsvägen för Tekniska kontorets
förvaring av material.
_________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop HW, CSE, SK

