Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Sid

2006-03-23

1

Plats och tid

Tekniska kontoret kl 08.00-11.50

Beslutande

K-G Sjöholm, c, ordförande
Agneta Söderberg, s, ers för Benny Petersson, s,
Pär Palmgren, m, 2:e vice ordförande

Övriga deltagande Teknisk chef Alf Rasmussen
Avdelningscheferna Per Nilsson, Ingvar Wimhed
och Eva Klang
Projektledare Lennart Rundberg, §§ 29 och 38
Sekreterare Anna-Stina Thunström
Informationsansvarig Carina Forsback
Utses att justera

Pär Palmgren

Justeringens tid
och plats

2006-03-30

Sekreterare

……………………………………………………
Anna-Stina Thunström

Ordförande

…………………………………………………
K-G Sjöholm

Justerare

………………………………………………..
Pär Palmgren

Paragraf 29-47

---------------------------------------------------------------------------------------Organ/Sammanträdesdatum
Tekniska nämnden arbetsutskottet 2006-03-23

Anslagsdatum
Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift

2006-03-31

Anslagets nedtagande 2006-04-24

Tekniska kontoret
………………………………………………………..
Anna-Stina Thunström

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn au § 29

2006-03-23

Sid

2

2006 077 009

Tekniske chefens information
Tn au 060323 § 29

Tekniske chefens informerar om;
Tekniska kontorets hemsida på internet
- Tekniska kontorets del av kommunens hemsida är uppdaterad och Carina Forsback, informationsansvarig,
kommer att ajourhålla informationen och tar gärna emot
synpunkter och förslag.
Info från teknisk chefsmöte Skåne NO
- Vid träff för tekniske chefer Skåne NO i Hörby den 17
februari diskuterades utökat samarbete mellan kommunerna avseende gemensamma nyckeltal för verksamheten samt gemensamma upphandlingar enligt LOU.
Nästa möte avhålls den 5 maj i Perstorp.
Inbjudan att anlägga idéträdgårdar i Broby inför Bodagarna
- Östra Göinge kommun genom Christer Vigren, teknisk
chef, inbjuder kommuner inom Skåne Nordost att inför
Bodagarna, 31 augusti – 10 september, anlägga var sin
idéträdgård, 8 x 8 meter, i Tivoliparken i Broby. Östra
Göinge kommun kommer att ansvara för drift, underhåll,
el, bevattning med mera av samtliga idéträdgårdar under
utställningstiden. Allmänheten ges möjlighet att rösta på
sin favoritträdgård och en vinnare skall koras under högtidliga former.
Info från fastighetsträff Skåne NO
- Ingvar Wimhed informerar om fastighetsträff i Hässleholm den 8 mars. Vid mötet diskuterades Kommunförbundets upphandlingsrutiner, Elrevisionens krav, energideklarering och möjligheten till samarbete avseende
CAD-manualer och ritningsarkiv. Nästa möte avhålls den
4 april i Krisitianstad.
Studiebesök i Eckernförde
- Alf Rasmussen informerar om förvaltningschefernas
studiebesök i Eckernförde den 15-17 mars. Programmet
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var väl upplagt och gav intressanta intryck avseende
gatumiljöer och stadsplanering.
Miljökonsekvensbeskrivning – GC-väg HästvedaLursjön
- Lennart Rundberg informerar från möte med Länsstyrelsen den 14 mars avseende miljökonsekvensbeskrivning
för projektet GC-väg Hästveda - Lursjön. Länsstyrelsen
har tidigare, efter granskning av Vägverkets ”förstudie”
2005-07-20, beslutat att utbyggnaden ”inte kan antagas
medföra betydande miljöpåverkan” Tekniska kontoret har
därefter upprättad en MKB, miljökonsekvensbeskrivning,
som har till uppgift att belysa påverkan och konsekvenserna av en utbyggnad av GC-vägen. Vid mötet med
Länsstyrelsen redovisades MKB-handlingen för bil- och
kollektivtrafik, trafiksäkerhets-, natur-, och kulturmiljö,
boendemiljö m m. Länsstyrelsen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen utan erinan.
Konferens i Malmö den 27 april - information om
dämning av Almaån
- Tekniska kontoret ska vid en konferens i Malmö redovisa
de pågående planerna om dämning i Almaån för att
under sommarhalvåret, april-augusti, bibehålla Finjasjöns
medelvattennivå +42.80. Åtgärden är till för att trygga
Finjasjöns vattenkvalité samt tillgodose natur- och friluftsintressen.
Miljödomstolens beslut avseende dispens från fridlysningsbestämmelser för tjockskalig målarmussla
under rensning i Almaån
- Miljödomstolen meddelar i beslut daterat 2006-03-17 att
domstolen upphäver det av Länsstyrelsen antagna beslutet om dispens från fridlysningsbestämmelser för tjockskalig målarmussla vid rensning i Almaån. Miljödomstolen
gör bedömningen att beslutet om dispens för att utföra
begärda rensningsarbete i Almaån bör grundas på ett
bättre och säkrare underlag än vad som nu förevisats.
Domstolen skall behandla rensningsåtgärderna i Almaån i
sin helhet.
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Krav från arbetsmiljöverket
- Ingvar Wimhed informerar om den ökade mängden inspektionsmeddelanden från Arbetsmiljöverket avseende
arbetsmiljöbrister och inomhusklimat i kommunens verksamhetslokaler. Då kraven från Arbetsmiljöverkets inspektioner ibland skickas direkt till förvaltningarna är det
i dagsläget svårt att överblicka den totala omfattningen.
Överföring av kvarvarande servicelägenheter i tätorterna till Hässleholmsbyggen
- Ingvar Wimhed informerar om att kvarvarande servicelägenheter som inte är överförda ännu är;
Qvarngården i Stoby, Hässlegatan i Hästveda, Skansenhemmet i Vittsjö, Nybohemmet i Bjärnum, Björhaga i
Sösdala och Hemgården i Tyringe. Ingvar Wimhed kommer i dialog med Hässleholmsbyggens VD att arbeta
vidare med överföring av dessa kvarvarande servicelägenheter. Eventuellt kan Tekniska kontoret åtaga
sig drift och fastighetsskötsel åt Hässleholmsbyggen för
vissa överförda fastigheter.
Rekrytering av projektledare bygg/upphandlare
(återbesättning av Cuno Jönssons tjänst)
- Alf Rasmussen informerar om att behovet av en projektledare bygg med upphandlingskompetens är stort och att
rekrytering enligt tidigare godkännande i TN au § 65
2005-06-08, har påbörjats. Tjänsten kommer att tillhöra
projektavdelningen.
Säkerhetsorganisationens framtida roll avseende
skaderapportering och försäkringshandläggning
- Alf Rasmussen informerar om pågående diskussioner
med räddningschefen om kommunens nya säkerhetsorganisations roll från och med 2007. Tekniska kontorets
skaderapportering och försäkringsadministration kan
komma att föras över till den nya säkerhetsorganisationen.
Pågående tvist med Bravida 2005 523 055
- Alf Rasmussen informerar om att förlikningsavtal har
träffats mellan Hässleholms kommun, Tekniska kontoret
och Bravida Väst AB angående utförda elarbeten vid ombyggnad av Högalidshemmet. Uppgörelsen innebär att
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kommunen ersätter Bravida för ca hälften av tilläggskravet om 600 000 kronor. Kostnader för juridiskt bistånd tillkommer. Krav för kommunens ekonomiska
skada till följd av denna uppgörelse kommer att riktas
mot konsultfirman för brister i förfrågningsunderlaget.

Tn au 060323 § 29

Hot och våld mot parkeringsvärden, möte med Polisen
- Per Nilsson informerar om att hot mot parkeringsvärden
tenderar att öka. Vid träff med Polisen den 9 mars diskuterades olika alternativ för att möta hotbilden. Förbättrade larmmöjligheter samt samarbete med vaktbolag
kommer att snabbutredas.
Lägesrapport internhyressystemet
- Ingvar Wimhed informerar om att informationsträffar
avseende internhyressystemet genomförs för att varje
verksamhet ska bli medvetna om hyreskostnaderna och
vilka kostnader som kommer att belasta respektive
förvaltning när internhyressystemet träder i kraft.
Lönerevision 2006
- Förberedelse inför 2006 års lönerevision har påbörjats.
Centrala avtal är klara för SKTF och Kommunal. Ingenjörsförbundet kvarstår.
Gatubelysning Drottninggatan
- Per Nilsson informerar om att utbyte av belysningsstolpar
och armaturer på Drottninggatan kommer att påbörjas.
Projektet inryms inom årets investeringsanslag för gatubelysning. För resterande medel på detta konto kommer
en slutlig lösning avseende belysning vid övergångsstället
vid Kvantum att prioriteras.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, PN, IW och LR

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 30

Sid

2006-03-23
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2004 151 001

Tekniska kontorets organisation
Tn au 060323 § 30

Alf Rasmussen informerar om smärre justeringar och
revideringar som genomförts i organisationen under 2005
och fram till dags dato. Samtliga organisationsförändringar
är fackligt förankrade i tekniska kontorets samverkansgrupp.
Följande ändringar kommenteras i skrivelse daterad
2006-02-28;
Stab
Från och med den 1 mars 2006 har tekniske chefens stab
kompletterats med ny tjänst – förvaltningsekonom - för
ekonomisk styrning och uppföljning inom förvaltningen.
Tjänsten som informationsansvarig har den 1 mars 2006
flyttats över från gata/markavdelningen till tekniske chefens
stab eftersom arbetsuppgifterna är förvaltningsövergripande.
Gata/markavdelningen
Organisationen för ”hållbart resande”, ett samarbetsprojekt
med Vägverket, har förtydligats, och endast förvaltningens
egna resurser är inritade. Samordnaren är en projektanställning, på heltid för närvarande till och med den 30 juni 2006.
Till följd av pensionsavgång har ny chef för gatusektionen
anställts från och med den 24 april 2006.
Fastighetsavdelningen
Administrationen har utökats med en handläggare av myndighetskrav. Tjänsten är en projektanställning i samarbete
med Arbetsförmedlingen sedan den 8 augusti 2005 och för
närvarande till och med den 31 december 2006.
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Den tidigare projektanställningen av driftingenjör med inriktning el- och energi har från den 1 mars 2005 övergått i
en tillsvidareanställning.
Personalansvaret följer linjeorganisationen på avdelningen
numera fullt ut, vilket innebär att förvaltarna har personalansvaret för arbetsledarna inom sina förvaltningsområden.
Lokalvårdsavdelningen
Antalet lokalvårdstjänster har setts över och justerats till
följd av tillkommande städavtal.
Projektavdelningen
Från den 16 januari 2006 har projektavdelningen ny projektchef. Tidigare projektchefen har överförts till kommunledningskontoret från den 15 december 2005. Tillsättningen
säkerställer en hög kompetens inom avdelningen avseende
projektledning, upphandling och entreprenadjuridik såväl på
byggnads- som på anläggningssidan.
Ny projektledare anläggning har tillsätts vid projektavdelningen från den 1 mars 2006 och ersätter/överlappar
förra projektledaren som går i pension vid halvårsskiftet.
Rekrytering av ny projektledare bygg med upphandlingskompetens har igångsatts i enlighet med godkännande i
Tekniska nämndens arbetsutskott den 8 juni 2005 § 65.
Tjänsten är en återbesättning med ändrad inriktning av
tidigare entreprenadingenjörstjänst. Tekniske chefen har
avvaktat med återbesättningen för att se effekterna av den
nyligen genomförda överföringen av den strategiska lokalförsörjningsplaneringen, med därtill kopplade byggprojekt,
från Tekniska kontoret till Kommunledningskontoret.
CAD-konstruktör bygg
Projektchefen kommer under året att utreda förutsättningarna för och lönsamheten i att förstärka projektorganisationen med en egen byggprojektör med CAD-kompetens.
Lönsamheten ligger i att reducera de höga kostnaderna till
privata konsulter för projektering, kalkylering och förstudier.
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Vidare informerar tekniske chefen om;
att det finns ett behov av att upprätta en central felanmälansfunktion vid förvaltningen bland annat i syfte att
effektivisera vaktmästeriet och avlasta fastighetsförvaltarna.
Detta kan ske genom en ny tjänst eller genom att kombinera/ändra befintliga tjänster och är en naturlig uppföljning av
ledningsgruppens arbete med att utveckla och förbättra
förvaltningens kvalitetsrutiner.
att till följd av pågående arbete med framtagande av nytt
internhyressystem som förväntas implementeras från den 1
januari 2007, kan organisationsändringar ske till följd av
att verksamhetsvaktmästeriet kan komma att särskiljas från
övrigt vaktmästeri. Det kan bli aktuellt med egen arbetsledning för en sådan servicefunktion.
att den tidigare uppförda ”vakanta” tjänsten som personalsekreterare har tagits bort från organisationskartan. Behov
för ett sådant förvaltningsövergripande stöd i personal- och
rehabiliteringsärenden finns fortfarande, men i ljus av personalbesparingskraven inser man att förutsättningar inte
finns för upprättande av en sådan kvalificerad tjänst inom
överskådlig tid.
Arbetsutskottet har ingen erinran mot redovisade
revideringar i Tekniska kontorets organisation.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, avd ch och sekt.ch

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 31

2006-03-23
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2005 653 012

Internbudget 2006
Tn au 060323 § 31

Tekniska kontoret redovisar internbudget och månadsuppföljning för januari och februari. I kommentarer redovisas
att budgeten inte är nedbruten på detaljnivå och de interna
fördelningarna inte gjorda vilket innebär att redovisade
resultat för vissa verksamheter är missvisande. Kostnader
skall fördelas ut på andra verksamheter.
Arbetsutskottet beslutar
att godkänna föreliggande handlingar.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 32

2006-03-23

Sid

10

2005 653 012

Verksamhetsplan 2006 med kompletteringsbudget
Tn au 060126 § 32

Förslag till verksamhetsplan 2006 redovisas. Kommunens
övergripande delmål har lagts som grund vid upprättandet
av planen.
Ordföranden föreslår att när internbudgetsiffrorna ska läggs
in i verksamhetsplanen bör det ske verksamhetsvis i stället
för avdelningsvis.
Tekniska kontoret får i uppdrag att redovisa sammanställning inklusive tidplan över projekt som ska genomföras
2006.
I samband med genomgången av kompletteringsbudgeten
påpekar ordföranden att åtgärder i Stadsparken inte bör
påbörjas förrän pågående utredning om trafikföringen till
och från Viaduktgatan är klarlagd. I stället bör Hembygdsparken prioriteras under 2006
Arbetsutskottet beslutar
att avhålla extra sammanträde den 31 mars 2006 för att
behandla förslag till verksamhetsplan, investeringsplan
inklusive tidplan samt tillägg till kompletteringsbudget 2006.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, HW

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 33
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2006-03-23
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2006 215 041 (2006 289 006)

Planering inför 2007 - drift och investering inklusive
behov avseende OVK-åtgärder
Tn au 060323 § 33

Arbetsutskottet beslutar
att uppdra åt tekniska kontoret att vid sammanträdet den
31 mars redovisa projekt som ska genomföras 2007 inklusive flerårsplan. Redovisningen ska ske verksamhet för
verksamhet.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, IW

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn au § 34

2006-03-23

Sid

12

2006 154 040

Tyringe skola, om- och tillbyggnad av tillagningskök
Tn au 060323 § 34

Tekniska kontoret redovisar i skrivelse daterad 2006-02-16
att vid projekteringen av Tyringe skolas ombyggnad år
2003/2004 planerades skolköket som ett mottagningskök
på grund av planerna på att ett centralt tillagningskök skulle
införas i kommunen. År 2005 fastslogs att kommunens tilllagningskök skulle bibehållas och det planerade mottagningsköket ändrades till ett tillagningskök. Beslutet medförde att köket måste byggas om på grund av utrymmesbrist och att omfattningen av storköksutrustningen behövde
utökas. Om- och tillbyggnadsarbetena kommer att genomföras under februari-september 2006.
Tekniska kontoret/kommunledningskontoret har projekterat
och infordrat anbud ifrån de entreprenörer som nu är involverade i den pågående entreprenaden på Tyringe skola. Inkomna anbud har granskats och den totala kostnaden uppgår till 3 658 000 kronor. Inom tekniska kontorets plan för
ombyggnad av tillagningskök är 2 300 000 kronor avsatt för
Tyringe skola. Resterande kostnader kommer att finansieras av kommunstyrelsen.
Med anledning av att projektet Tyringe skola är överfört till
kommunstyrelsen och att ombyggnaden av tillagningsköket
måste utföras i samband med övriga pågående entreprenadarbeten är det lämpligt att ansvaret för genomförandet
av köksombyggnaden i sin helhet överförs till Kommunledningskontoret.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att föreslå Kommunstyrelsen besluta
att omdisponera 2 300 000 kronor ur anslag för ombyggnad av tillagningskök Tyringe skola till Kommunledningskontoret för projektets genomförande.
________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, IW

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 35

2006-03-23

Sid

13

2005 510 290

Militärmuseet renovering av tak
Tn au 060323 § 35

Tekniska kontoret har på förfrågan från Hässleholms Museiförening tagit fram kostnader för att omgestalta den norra
delen av museet från lagerlokal till museilokaler.
I kostnadsberäkningen ingår följande åtgärder:
Rivning av asbesttak och skorsten (7 m hög), borttagning
av ventilationshuvar på taket, rivning av innerväggar och
upptagning av dörrhål i murade väggar. Nytt tak läggs,
igengjutning av rännor i befintligt golv. Ny allmänbelysning
för museiändamål installeras, två branddörrar med dörrstängare monteras för att brandkraven skall uppfyllas.
Förslaget är kostnadsberäknat till 1 200 000 kr.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att föreslå Kommunstyrelsen besluta
att bevilja investeringsanslag på ca 1 200 000 kronor för
utförande av ovan redovisade åtgärder för att omgestalta
den norra delen av museet från lagerlokal till museilokaler, samt
att anslagstyp 1 skall gälla för investeringen.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop Ar, IW

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 36

2006-03-23

Sid
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2005 514 514

Andra Avenyen vid Kulturhuset - lastzon
Tn au 060323 § 36

Tekniska kontoret redovisar i skrivelse daterad 2006-03-08
att Kulturförvaltningen har framfört att in- och utlastningsförhållandena för lastbilar/trailers behöver förbättras vid
Kulturhuset.
Under utredningen av ärendet har Tekniska kontoret konstaterat att förutsättningarna för en bra lösning är begränsade. Efter att ha undersökt olika alternativ har förslag tagits
fram som innebär utbyggnad av lastzon inom det befintliga
parkeringsplatsområdet på Andra Avenyen. Tekniska kontoret har tagit hänsyn till gångtrafikanter och platsens nivåskillnader. Kostnaden att anlägga lastzonen enligt förslaget
är beräknat till ca 160 000 kronor, arbetena utförs av tekniska kontorets personal.
Utbyggnaden av lastzonen innebär att sju parkeringsplatser
med parkeringsavgift 5 kr per timme tas bort. Vid fullt utnyttjad parkering innebär det ett inkomstbortfall på 91 000
kr per år. Uppskattningsvis är nyttjandegraden ca 60 % vilket motsvarar ett verkligt inkomstbortfall på ca 55 000 kr
per år.
Tekniska kontoret föreslår att lastzonen anläggs under förutsättning att Kulturförvaltningen bekostar utbyggnaden och
att Tekniska kontoret årligen kompenseras för intäktsbortfallet av parkeringsavgifter för parkeringsplatserna som tas
bort på Andra Avenyen.
Kulturförvaltningen har i skrivelse daterad 2006-03-10
framfört synpunkter på förslaget och meddelat att de anser
inte att det är Kulturförvaltningens uppgift att bekosta byggandet av lastzon och inte heller att ersätta Tekniska kontoret för förlorade parkeringsintäkter.
Ordföranden föreslår att kulturnämndens yttrande avseende
utformningen av lastzonen inhämtas. Vad gäller kostnaden

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet
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Sid

2006-03-23

för utbyggnaden av lastzonen uppdra åt tekniska kontoret
att lägga in objektet i kompletteringsbudget 2006. Ordföranden föreslår att tekniska kontoret bortser från förlorade
parkeringsavgifter.
Arbetsutskottet beslutar
att inhämta Kulturnämndens yttrande, samt
att uppdra åt tekniska kontoret att lägga in objektet i
kompletteringsbudget 2006.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
För yttrande till
Kulturförvaltningen
Kop PN och PL

15

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 37

2006-03-23

Sid

16

2005 631 149

Torg- och marknadshandel i Hässleholm
Tn au 060323 § 37

Hessle City, Tina Ellingsworth, framför i skrivelse daterad
2005-11-23 att Hessle Citys styrelse och medlemmar har
önskemål om att marknadshandeln på Frykholmsgatan
delen Första Avenyen – Tingshusgatan, upphör och begränsas till Stortorget, Nytorget och Första Avenyen. Som skäl
anges att marknadshandeln hindrar framkomligheten till
befintliga affärers skyltfönster och entréer samt att det är
trångt för fotgängare samt rörelsehindrade.
Räddningstjänsten har enligt yttrande 2006-02-23 ingen
erinran mot torghandel på Stortorget eller Nytorget.
Beträffande Första Avenyen och Stortorget påpekas att
marknadsstånden ska placeras på ett sätt så att Räddningstjänstens stegfordon inte hindras för uppställning och livräddning vid byggnadernas fasader.
Räddningstjänsten ser positivt på att marknadshandeln
upphör på Frykholmsgatan eftersom Räddningstjänsten får
klagomål från boende om att framkomligheten hindras.
Tekniska kontoret föreslår att torg- och marknadshandeln i
fortsättningen begränsas till Stortorget och Första Avenyen
delen Frykholmsgatan – Goodtemplaregatan. För handel på
Nytorget föreslår tekniska kontoret att det begränsas till
speciella tillfällen exempelvis långlördagar och festivaler,
det vill säga arrangemang som kräver beslut enligt ordningslagen och som polismyndigheten beviljar tillstånd till.
Ordföranden föreslår att förslaget om att slopa gatuhandeln
på Frykholmsgatan prövas under en försöksperiod på två år.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn au 060323 § 37

2006-03-23

Sid

17

att föreslå Kommunfullmäktige besluta;
att under en försöksperiod av två år med giltighet från
och med den 1 juni 2006 slopa torghandeln på Frykholmsgatan, delen Första Avenyen – Tingshusgatan,
samt
att lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i
Hässleholms kommun revideras under § 2 i enlighet
med beslutet.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 38

2006-03-23

Sid

18

2006 171 311

Österås Idrottsplatsområde – förändring av infarter
Tn au 060323 § 38

Fritidsförvaltningen i Hässleholm har 2006-02-20 lämnat
förslag till förändring av infart från Södra Kringelvägen till
Österås Idrottsplatsområde.
Lennart Rundberg redovisar förslag på att rusta upp en
provisorisk väg till enkel gatustandard. Vägen får en bredd
på 6 meter och den aktuella sträckan är ca 400 meter.
Utförandet med förstärkningsarbete och trummor är kostnadsberäknat till 550 000 kronor.
Arbetsutskottet ställer sig positivt till förslaget och föreslår
att projektet läggs in i planeringen för 2006.
Arbetsutskottet beslutar
att tillstyrka det redovisade förslaget och uppdrar åt
tekniska kontoret att lägga in projektet i kompletteringsbudget 2006.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, LR

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 39

Sid

2006-03-23

19

2006 217 317, 2006 63 317

Vittsjö tomrör för framtida gatubelysning
Tn au 060323 § 39

Tekniska kontoret redovisar i skrivelse daterad
2006-03-14 att E-on Elnät Sverige AB planerar att under
perioden mars-april 2006 gräva ner kabelnätet utmed vissa
delar av vägnätet runt Vittsjö samt utmed del av Rv 117
Bjärnum-Vittsjö. I samband med denna kabelnedläggning
ges kommunen möjlighet att lägga tomrör för framtida
användning för gatubelysning till en kostnad av 60 kr/m.
Gundrastorps Tomtägareförening har i skrivelse daterad
2006-01-30 framfört önskemål om utbyggnad av gatubelysning på Gundrastorpsvägen i samband med E-on Elnäts
kabelarbeten. Kostnaderna för att lägga tomrör, 1650 m, på
Gundrastorpsvägen och Ubbaltsvägen utgör ca
100 000 kronor.
Beträffande väg 117 längs Bjärnum – Vittsjö prioriterar
Vägverket inte gatubelysning ur trafiksäkerhetssynpunkt.
Om kommunen anser att tomrör för befintlig gatubelysning
ska läggas ner, tillkommer en kostnad för 1150 m tomrör
om 70 000 kronor.
Arbetsutskottet beslutar
att genom Tekniska kontoret ge E-on Elnät Sverige AB i
uppdrag att i samband med jordförläggning av kabelnät
utmed Gundrastorpsvägen och Ubbaltsvägen nedlägga ca
1650 m tomrör till en kostnad av 100 000 kr,
att genom Tekniska kontoret ge E-on Elnät Sverige AB i
uppdrag att i samband med jordförläggning av kabelnät
längs Rv 117 Bjärnum-Vittsjö nedlägga ca 1150 m tomrör
till en kostnad av 70 000 kr,
att ge Tekniska kontoret i uppdrag att föreslå omdisponeringar med 70 000 kr inom 2006 års driftram för att
finansiera

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn au 060323 § 39

2006-03-23

Sid

20

läggning av tomrör utmed del av Rv 117, samt
att föreslå Kommunstyrelsen besluta
att i samband med 2006 års kompletteringsbudget
finansiera investeringskostnaden 100 000 kr för läggning
av tomrör för framtida gatubelysning utmed Gundrastorpsvägen och Ubbaltsvägen.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop. AR, PN

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 40

2006-03-23

Sid

21

2006 216 022

Trainee fastighetsavdelningen
Tn au 060323 § 40

Tekniska kontoret redovisar i skrivelse daterad 2006-03-14
att i samband med den senaste tidens rekryteringar har det
visat sig vara ett begränsat underlag av kvalificerade sökanden till teknikertjänster, t ex projektledare och fastighetsförvaltare. Det finns yngre kandidater med rätt utbildning,
men som saknar praktisk erfarenhet inom yrket.
För att undvika problem med att ersätta framtida personalavgångar med kompetent ny personal föreslår tekniska
kontoret att en traineetjänst med fastighetsteknisk inriktning inrättas vid fastighetsavdelningen. Trainee med rätt
fastighetsteknisk utbildning erhåller erforderlig erfarenhet
inom yrket genom att praktisera på fastighetsavdelningen.
Mentor kommer att vara chef fastighetsavdelningen.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att godkänna att en traineetjänst upprättas vid fastighetsavdelningen, samt
att föreslå Kommunstyrelsen besluta
att kompensera Tekniska nämnden för lönekostnaden
om 21 000:- per månad samt PO-tillägg för en högskoleutbildad trainee från och med den 1 juli 2006.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, IW

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 41

Sid

2006-03-23

22

2005 175 002

Beslutattestantförteckning 2006
Tn au 050323 § 41

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att upprättade förteckning, daterad 2006-02-20, över
beslutsattestanter för tekniska kontoret godkännes.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 42

2006-03-23

Sid

23

2005 025 002

Delegationsbeslut
Tn au 060323 § 42

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
Delegationsbeslut §§ 1-25 2006-03-15
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Sid

2006-03-23

24

Tn au § 43
Anmälningsärenden
Tn au 060323 § 43

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
2005 705 337

KS Au § 345 - Utemiljön på Farstorps skola

2005 678 534

BN § 6 – Digitalisering av TV-sändningar

2005 673 872

KS Au § 10 – Ombyggnad av vattenbrunn,

Fisktorget
Vägverkets – beslut angående uppsättning av
skylt ”Korsande ridväg” på väg 1928 norr om Stoby

2005 634 319

2005 46 089

KS Au § 28 – Säkerhetsprojekt på Furutorps-

skolan
2005 453 332

KS Au § 48 –Utemiljön på T4-skolan

2006 140 007

MN § 15 – angående MN:s taxesättning

2006 141 007 –

BN § 5 – angående BN:s taxesättning

2006 59 233 – BN § 56 – angående Solbrinken 11, Bjärnum.
olovlig byggnad av lokal för daghem

Skrivelse till BN angående sanktionsavgift för
olovligt byggande av lokal för daghem Solbrinken 11, Bjärnum.

2006 59 233 -

Minnesanteckningar från möte 2006-02-07
med ”Gruppen för offentliga utsmyckningar” och referensgruppen
2006 139 866 -

2006 175 000 –

__________
Beslut till
Tekniska kontoret

Samarbetsgruppens protokoll 2006 02 13.

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn au § 44
Tn § 84
Tn au § 132

2006-03-23
2005-11-21
2005-10-27

Sid

25
15
25

2004 371 048

Ansökan om bidrag till rensning av damm vid Hörröds
kvarn i Farstorp
Tn au 051027 § 132

Tekniska nämndens arbetsutskott har i beslut 2004-09-10 §
142 begärt kompletterande uppgifter från Farstorps Byalag
angående ansökan om bidrag till restaurering av kvarndammen vid Hörröds kvarn. Kompletterande uppgift har inkommit, daterad 2005-10-26. Enligt redovisningen uppgår kostnaderna för dammen till 320 tkr därav förväntas 127 tkr
från Länsstyrelsen och 15 tkr från Farstorps sparbank.
Resterande belopp 179 tkr söks ur kommunens verksamhet
för Strand- och vattenvård.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att från 2005 års budget för vht Strand- och vattenvård
bevilja Farstorps byalag bidrag upp till 179 trk att utbetalas
före årets slut mot uppvisande av kostnadsredovisning.
__________

Tn 051121 § 84

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Tn au 060323 § 44

Farstorps Byalag framför i skrivelse daterad 2006-02-22 att
kostnaderna för rensningen av kvarndammen i Hörröd blev
avsevärt högre än enligt 2003 års kostnadsberäkning.
När rensningen påbörjades, 2005, framkom att sedimetlagrets tjocklek var 50 cm mer än det projekterade. Schaktvolymen uppgick till 13 000 m3 mot beräknad volym 10 000
m3 vilket medförde en kostnadsökning med 75 000 kr. Därutöver tillkommande kostnader 25 000 kr för rensning av
tillflöden till dammområdet.

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au 060323 § 44

2006-03-23

Sid

26

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att bevilja bidrag till Farstorps Byalag med 50 000 kronor
och att utbetalning sker när kostnaderna för rensningen av
dammen verifieras.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Farstops Byalag
Kop LR och GS

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 45

2006-03-23

Sid

27

2006 170 009

Förslag från mötesdeltagare
Tn au 060323 § 45

Agneta Söderberg föreslår att;
- skyltningen till Resecentrum och till Magasinsgatans
parkeringsplatser för bussar förstärks, samt att anvisningar ges på lämpligt sätt om östra/västra sidan av järnvägen.
- skyltning avseende höjd och bredd i tunneln under järnvägen vid Norra Kringelvägen ses över så att GPS-system
anger rätt information.
- Tekniska kontoret ser över rutinerna avseende renhållningen av GC-vägar. Synpunkter har framkommit när
renhållningen utförs med ”blåsare”.
_________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop PN

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

2006-03-23

Sid

28

Tn au § 46
Val av representant i referensgruppen för miljömålsprogrammet
Tn au 060323 § 46

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att utse Benny Petersson som representant i referensgruppen för miljömålsprogrammet.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop BP

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Sid

2006-03-23

29

Tn au § 47
Bränder – Torkels lada och väderskydd på Tihanyis
fotbollsplan
Tn au 060323 § 47

Ingvar Wimhed informerar om bränderna som förstört
Torkels lada och väderskydd på fotbollsplan vid Norra
Kringelvägen/Linnegatan.
Diskussioner pågår om och hur byggnaderna ska återuppföras.
Arbetsutskottet uttalar att;
- vad gäller Torkels lada bör tekniska kontoret verka för att
överlåtelse sker till Hässleholms Vatten AB
- väderskyddet/boden på fotbollsplanen byggs upp igen.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop IW

