Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Sid

2006-10-19

1

Plats och tid

Tekniska kontoret kl 08.00 – 11.15

Beslutande

K-G Sjöholm, c, ordförande
Benny Petersson, s, 1:e vice ordförande
Pär Palmgren, m, 2:e vice ordförande

Övriga deltagande Teknisk chef Alf Rasmussen
Avdelningscheferna Per Nilsson, Hans Wackenfors,
Ingvar Wimhed och Eva Klang
Förvaltningsekonom Charlotta Sandahl Edemyr
Sektionschef Gunnar Swärdh, § 128
Driftingenjör Kenneth Ohlsson, § 128
Fastighetskamrer Sten Carling, § 128
Informationsansvarig Carina Forsback
Projektledare Lennart Rundberg, §§ 128, 129 och 130
Sekreterare Anna-Stina Thunström
Utses att justera

Benny Petersson

Justeringens tid
och plats

2006-10-25
Tekniska kontoret

Sekreterare

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

Ordförande

…………………………………………………
K-G Sjöholm

Paragraf 128-144

………………………………………………..
Benny Petersson
------------------------------------------------------------------------------------Organ/Sammanträdesdatum
Tekniska nämnden arbetsutskottet 2006-10-19
Justerare

Anslagsdatum

2006-10-25

Anslagets nedtagande 2006-11-16

Förvaringsplats
för protokollet

Tekniska kontoret

Underskrift

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

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn au § 128

2006-10-19

Sid

2

2006 077 009

Tekniske chefens information
Tn au 061019 § 128

Tekniske chefens information om;
Vinslövstunneln – möte med Tyréns
2006 388 311, 2005 14 311, 1999 182 311

Alf Rasmussen, Lennart Rundberg och advokat Tommy
Hansson, Actum, Paul Myhrberg från Tyréns och advokat
Stig Friberg från Advokatfirman Fylgia ska vid möte i
Malmö den 20 oktober gå igenom kommunens utkast till
stämningsansökan och Tyréns inlaga avseende tvisten
med Tyréns Infrakonsult AB. Målsättningen med mötet är
att undersöka förutsättningarna för att uppnå en förlikning i ärendet.
Överlämnande av Vinslövstunneln till Banverket
Dnr 2005 14 311, (2006 388 311 och 1999 182 311)

Lennart Rundberg informerar om att i samband med
femårs garantibesiktning av Vinslövstunneln, har Banverket ställt sig positiva till att överta bron enligt ursprungligt genomförandeavtal. I övertagandet innefattas även brons grundförstärkning men inte trågkonstruktionen för underliggande väg.
Vid besiktningen som genomfördes den 2 oktober 2006
redovisades att kontrollmätningarna som utförts visade
att inga sättningar av bron har skett. PEAB ska åtgärda
viss sprickbildning.
Möte om skadegörelse på kommunens fastigheter

2006 484 299

Vid möte, den 26 oktober 2006, mellan arbetsutskotten
för Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, Fritidsnämnden och Tekniska nämnden, kommer Tekniska
kontoret att informera om den ökande skadegörelsen på
kommunens fastigheter. Syftet med mötet är att diskutera hur man gemensamt kan komma tillrätta med skadegörelsen samt om kameraövervakning kan vara aktuell
på vissa platser.

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au 061019 § 128

2006-10-19

Sid

3

Pågående upphandling ramavtal 2006 567 050
Begäran om anbud för upphandling av entreprenörstjänster avseende fastighetsunderhåll är utannonserad.
Anbudstiden går ut den 1 november. Ram avtalet kommer
att gälla från den 1 januari 2007 och avtal med berörda
tecknas för 3 år med möjlighet för beställaren att förlänga
det ytterligare 1 år.
Ny arbetstidslagstiftning från den 1 jan 2007
Alf Rasmussen informerar om ny EU-lagstiftning som
kommer att gälla från den 1 januari 2007. Innebörden
är i korthet att dygnsvila på 11 timmar inte får frångås.
Arbetstagare som har jobbat natt (jour) kan följaktligen ej jobba efterföljande dag. Nya arbetsscheman måste upprättas med hänsyn till lagen. De fackliga företrädarna kommer att informeras vid samverkansgruppsmöte
den 23 oktober.
Uppföljningsdag med Axel Danielsson 2004 547 001
Konsult Axel Danielsson kommer att informera om
upprättandet av styrdokumentet för ledningsgruppens
arbete samt hur beslutsvägarna ser ut i vår organisation.
Uppföljningsdagen är den 24 november och riktar sig till
all personal inom Tekniska förvaltningen.
Kaptensgården - reservelkraft 2006 2006 603 049
Förvaltningscheferna Leif Nilsson, Anders Nählstedt och
Alf Rasmussen redovisar i skrivelse till budgetberedningen, daterad 2006-10-17 de säkerhetsproblem som
uppmärksammats på Kaptensgården vid strömavbrott.
Befintliga reservuttag är inte tillräckligt för att tillgodose
vårdtagarnas vårdbehov.
Ett reservelkraftsverk av större storlek som är fast placerat på Kaptensgården är ur verksamhetssynpunkt och ur
den medicinska säkerhetsaspekten nödvändigt för att
vården ska kunna bedrivas vid strömavbrott. Bedömd
kostnad för reservelkraftsverket är ca 1 mkr. Dessutom
finns behov av mobilt reservelkraftverk som kan täcka
elbehovet för ett helt vårdhem vid strömavbrott. Bedömd
kostnad 0,8 mkr.

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn au 061019 § 128

2006-10-19

Sid

4

Lägesrapporter avseende; Kulturhuset – PEAB
2004 415 284

Hans Wackenfors informerar om förhandlingar som förs
med PEAB, Anders Svensson, avseende återstående
brister i garaget och ventilationssystemet i Kulturhuset.
Arbetsutskottet föreslår att Tekniska kontoret sammanfattar i ett dokument samtliga återstående krav på
entreprenören samt förslag till åtgärder för att komma
vidare i ärendet.
Bindning av resterande el 2006 029 059 (2006 252 376)
Driftingenjör Kenneth Ohlsson informerar om marknadsutvecklingen avseende elpriset och att 75 % av volymen
har bundits. Kraft & Kultur har godkänt förlängning av
tiden för bindning av resterande 25 % till den 20 november 2006.
Norra Station etapp 2 – hyresavtal 2006 459 284
Tekniska kontoret har enligt uppdrag från Tekniska
nämnden, § 72 2006-08-24, kontaktat Kent Johanesson,
Vd för Hässleholms Industribyggnads AB (HIBAB), för
diskussion om HIBAB:s självkostnader, 752 257 kr/år, för
administration avseende Norra Station etapp 2.
Sten Carling har vid träff med Kent Johanesson diskuterat
utformningen av avtalet och HIBAB har accepterat en
sänkning av kostnaden för administrationen av Norra
Station etapp 2 till 551 970 kr/år.
Lastzon Kulturhuset – 2005 514 514
Per Nilsson informerar om att Tekniska kontorets förslag
till utformning av lastzon på Andra Avenyen har diskuterats vid möte med Kulturförvaltningen den 26 september
2006. Vid mötet deltog kommunalrådet Tommy Nilsson,
Inger Frigell, Lennart Jönsson och Tommy Johansson från
Kulturförvaltningen, Leif Berg, Stadsbyggnadskontoret
och Per Nilsson, Tekniska kontoret. Efter avslutad diskussion uppdrogs åt Tekniska kontoret att presentera ett nytt
gestalningsförslag som på ett bättre sätt smälter in i miljön. Tills vidare utför Kulturförvaltningen in- och utlastningen på samma sätt som tidigare.

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn au 061019 § 128

2006-10-19

Sid

5

Nyköbingsparken - omgestaltning 2006 352 331
Hans Wackenfors informerar om pågående arbete i Nyköbingsparken. Boende i området har framfört positiva omdömen om utformningen och planteringarna.
Linnéskolan angående värmepump – miljöärende
Henrik Brink, Vd för Hässleholms Vatten AB, informerar
om bolagets genomgång av vattenskyddsområdena. I
samband med detta har frågan diskuterats om hur ett
läckage från Linnéskolans värmepumpar kan orsaka
förorening i reningsdammarna. Fortlöpande dialog mellan
Hässleholms Vatten och Tekniska kontoret kommer att
ske.
Göingevallen – grusyta beläggs med matjord
Henrik Brink framför önskemål om att grusyta på Göingevallen beläggs med 15 cm matjord i samband med pågående planering för ombyggnad av Göingevallen. Orsaken
till åtgärden är att jordskiktet på ett bra sätt absorberar
eventuella utsläpp. Idrottsplatsen ligger inom vattenskyddsområdet.
Presentation av riskanalys och handlingsplan avseende Österås Ishall
Arbetsmiljöverket har påpekat att det finns oklarheter i
ansvarsförhållandet mellan Fritidsförvaltningen och
Tekniska kontoret avseende Österås Ishall. Frågan ska
diskuteras den 25 oktober med arbetsmiljöhandläggare
Folke Lindgren, Hälsoringen och representanter från
Fritidskontoret samt Tekniska kontoret. Därefter kommer
rapport att skickas till Arbetsmiljöverket.
Qpoolen –redovisning av renoveringsbehov och
underhållsåtgärder 2006 568 288 (2006 327 225)
Hans Wackefors har på uppdrag av Kommunledningskontoret inventerat behovet av renoverings- och underhållsåtgärder i Qpoolen. Sammanställning daterad 200610-06 redovisas, bedömd kostnad för direkta åtgärder
inom 1-2 år är 16 812 mkr plus underhållsåtgärder inom
5-10 år 5 850 mkr. Tekniska kontoret informerar om
behovet för byte av klinkers i bassängen är svårbedömt
så länge vattnet är kvar. Kostnaden för byte av klinker
och kakel 3,8 mkr ingår i 5-10 års sammanställningen.

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn au 061019 § 128

2006-10-19

Sid

6

Parkeringsplatser inom Donatorn 7 för tågpendlare
2006 74 514

Per Nilsson redovisar att HIBAB vid styrelsemöte 200608-08 har avvisat Tekniska kontorets förslag på att anlägga tillfällig parkering för tågpendlare inom Donatorn 7.
HIBAB anger att området nyttjas som park i avvaktan på
Norra Stations fortsatta planering.
Åtgärdsplan – ”Kajor i Hässleholm” 2006 569 447
Gunnar Swärdh redovisar åtgärder som ska genomföras
under hösten för att minimera antalet kajor i Hässleholm.
Bland annat ska ytterligare en fälla köpas och kommunjägarna ska engageras för att på lämpligt sätt skrämma
bort kajorna.
Fiske i Finjasjön 2006 481 432
Gunnar Swärdh redovisar att fiske i Finjasjön pågår och
att Fiskevårdsföreningen har godkänt det. Inför nästa år
ska inventering av fiskbeståndet i sjön utföras enligt
mallar som Länsstyrelsen tillhandahåller.
Dialogen med Ekonomikontoret 2006 532 222
Nytt dialogmöte ska hållas mellan Tekniska kontoret och
Ekonomikontoret, tidpunkten är inte fastställd.
Fotbollsplanen vid Kurhotellet 2006 570 289
Fritidsförvaltningen har meddelat att fotbollsplanen vid
Kurhotellet ingår inte i Fritidsförvaltningens ansvarsområde.
Per Nilsson informerar om att kommunen äger marken
och att Exploateringsavdelningen har upprättat hyreskontrakt med Kjell Öhman till och med år 2008.
Försäljning av AV-centralen
Ingvar Wimhed informerar om att det pågår förhandlingar
om försäljning av AV-centralen till företaget som äger
fastigheten intill.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Fritidskontoret
Exploateringsavdelningen
Kop AR, PN, IW, HW
LR, CSE, GS

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 129

2006-10-19

Sid

7

2006 443 432

Ansökan om tillstånd enligt 11 kap Miljöbalken, att
reglera Finjasjöns vattenstånd genom dämning i
Almaån under sommarhalvåret
Tn au 061019 § 129

Lennart Rundberg informerar om att förhandlingar i miljödomstolen kommer att hållas den 1 november 2006 i
Hässleholm med anledning av ansökan om tillstånd enligt
11 kap Miljöbalken, att reglera Finjasjöns vattenstånd
genom dämning i Almaån under sommarhalvåret.
Inför förhandlingarna har myndigheter och sakägare lämnat in 13 inlagor i detta mål, bland annat avseende vandringsväg för fisk förbi dämmet. Dessa inlagor kommer
Tekniska kontoret att bemöta och därefter översända svar
till Miljödomstolen. Inlagorna kommer dessutom att diskuteras vid möte med Miljödomstolen den 1 november.
Arbetsutskottet beslutar
att om så erfordras skall av Fiskeriverket och Länsstyrelsen yrkad fiskväg anläggas.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, LR

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 130

2006-10-19

Sid

8

2006 443 432

Ansökan om tillstånd enligt 11 kap Miljöbalken, att
utföra utbyggnad av strömningsriktare i Hörlingeån
Tn au 061019 § 130

Lennart Rundberg informerar om att förhandling i
Miljödomstolen angående ansökan om tillstånd enligt
11 kap Miljöbalken, att utföra utbyggnad av strömningsriktare i Hörlingeån, var planerad till den 1 november
2006.
Ett tiotal erinringar har inkommit till Miljödomstolen avseende detta mål som Tekniska kontoret har att bemöta.
Efter genomläsning av dessa inlagor har Tekniska kontoret konstaterat att erinringarna är av den karaktären att
ett antal kostsamma utredningar erfordras för att kunna
besvara dessa inlagor till Miljödomstolen. Tekniska
kontoret föreslår att begäran lämnas till Miljödomstolen
om att målet förklaras vilande.
Arbetsutskottet beslutar
att hos Miljödomstolen hemställa om att mål 1989-6
”utförande av strömningsriktare i Hörlingeån” förklaras
vilande i domstolen till dess att erforderliga kompletteringar har genomförts.
_________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, LR

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 131

2006-10-19

Sid

9

2006 215 041

Planering inför budgetmöte 31 oktober 2006
Tn au 061019 § 131

Arbetsutskottet föreslår följande förslag till agenda inför
dialogträffen den 31 oktober med Kommunstyrelsens
arbetsutskott;
-

-

uppföljning av Tekniska nämndens tertialrapport
genomgång av förteckning över årets driftunderskott,
samt äskanden där TN väntar på svar
prioriterade behov 2007 (fastighetsunderhåll,
gatuunderhåll, ventilation, energideklarering samt
tillkommande behov i samband med ny väghållningsplan)
kostnad för nytt elavtal
köksutredning
internhyressystemet
arbetsmiljöverket/handläggning av arbetsmiljöärendena (förslag till inrättande av tjänst som arbetsmiljöingenjör)
lokalförsörjningsplanering/två projektorganisationer
fordonsenhet
Ekbackaområdet – skötsel av naturmark
hyresavtal Stockholms universitet
hyresavtal Norra station etapp 2

__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, avd,ch och CSE

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn au § 132

2006-10-19

Sid

10

2006 307 042

Månadsrapport - 30 september 2006
Tn au 061019 § 132

Charlotta Sandahl Edemyr redovisar ekonomiska resultatet per den 30 september 2006.
De avvikelser som redovisas är underskott från GC-väg
Hästveda 400 tkr, dammarna i Hembygdsparken 300 tkr
skogen på grund av Gudrun 400 tkr, samt taxehöjningar
och investeringar på 4 355 tkr, totalt 5 455 tkr. Särskilt
äskande har begärts avseende taxehöjningar och delar
av investeringar som avser Kulturhuset, totalt 1 550 tkr,
samt åtgärder för skogen och dammarna i Hembygdsparken, 700 tkr. Dessutom kommer äskande att begäras
för kapitalkostnader på energiprojekt som har avslutats,
1 440 tkr. Tekniska kontoret beräknar att täcka 650 tkr
av kapitalkostnaderna genom hyresintäkter. Om kompensation medges och inga oförutsedda händelser inträffar
samt att vintern blir en ”normalvinter” är ambitionen att
driftbudgeten skall hållas.
Avseende investeringarna kommer 200 tkr att begäras för
anläggande av medlöpande in- och utfart från Vankivavägen till Jungfrugatan samt för parkeringsplats i Jungfrugatans västra del. Bakgrunden till åtgärderna är
etablering av caféverksamhet i Verumsgården under
hösten 2006.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att godkänna redovisad månadsrapport.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop. AR och CSE

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Teniska nämnden
Tn au § 133
Tn § 85

2006-10-19
2006-09-21

Sid

11
14

2006 069 009

Intern kontrollplan för 2006
Tidigare beslut Tn § 56 och Tn au § 118
Tn 060921 § 85

Per Nilsson redovisar utförda internkontroller enligt
följande
2006-04 Genomgång av kassabok och kontrollräkning
av handkassa förråd/fika har utförts och
kontrollen gav ingen anledning till erinran.
2006-21

Kontroll av att frekvensscheman, skötselmanualer och arbetsplaner följts i enlighet med
kvalietssystemet vid gata/mark.
Kontrollen visar att frekvensscheman och skötselmanualer följs och att arbetsscheman kryssas i när arbetet är utfört.

Alf Rasmussen meddelar att vid nästa sammanträde kommer tekniska kontoret att redovisa samtliga internkontroller som har utförts samt vilka som kvarstår att genomföra
enligt årets interna kontrollplan.
Tekniska nämnden beslutar
att med godkännande lägga till handlingarna kontrollen
av punkterna 2006-04 och 2006-21 enligt intern kontrollplan 2006.
__________
Tn au 061019 § 133

Efter påpekande från revisionen, rapport daterad 200603-01, föreslår tekniska kontoret att följande revideringar
i 2006 års plan för intern kontroll godkänns
2006-2/3 Ändrat urval av kontrollen av verifikationer
från 10 st till 20 st
2006-14 Väsentlighetsnivån avseende hyresbevakning
har ändrats från ”lindrig” till ”kännbar”

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au 061019 § 133

2006-10-19

Sid

12

2006-22 Upphandlingskontroll av städmaterial har ändrats till köptrohet till ingånget avtal (då upphandling av ramavtal görs av inköpsenheten
på Ekonomikontoret)
Följande utförda kontroller i enlighet med antagen plan
2006 redovisas:
2006-01 Attester – Attestlista inkl namnteckningsprov
Attestlistan kommer att uppdateras eftersom
personal som avgått med pension inte ska vara
med i förteckningen
2006-2 Kontroll att attest skett av rätt person. 20 verifikationer har kontrollerats. Inga anmärkningar
2006-3 Kontroll att besluts- och mottagningsattest har
utförts av två olika personer. 20 verifikationer
har kontrollerats. Vid kontrollen upptäcktes på
någon verifikation att mottagnings- och beslutsattest skett av samma person, på en faktura
fanns endast beslutsattest. Information kommer
att gå ut till samtliga beslutsattestanter på
förvaltningen
2006-4 Granskning av handkassa på fastighetsavdelningen. Ingen anmärkning
2006-5 Lönerapportering – ingen anmärkning
2006-6 Rätt kontosträng. Av 20 granskade fakturor var
en faktura konterad fel. Berörd person har meddelats
2006-8 Kontroll av två anläggningsentreprenader, GCväg Lursjön och belysning Drottninggatan.
Kontroll har skett av att annonsering, hantering
av inkomna anbud, antagande av anbud, tilldelningsbeslut, tecknande av entreprenadkontrakt
och arkivering har handlagts på ett riktigt sätt.
2006-12 Betalkort – bensinkort. Granskning har skett
mot kvitto och fakturor, dessa rutiner efterlevs
utan anmärkning. Uppföljningsrutiner för att
säkerställa att tankningen stämmer överens med
antalet körda mil ska upprättas.

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au 061019 § 133

2006-10-19

Sid

13

2006-13 IT-säkerhet – Stickprovsgranskning visar att
personal inte loggar ut när arbetsplatsen lämnas. Åtgärder kommer att ske inom den närmaste tiden.
2006-17 Parkeringsmätare – kontroll kvitto Securitas,
belopp samt regelbundenhet. Hämtningskvittona
är undertecknade av två personer, en från Tekniska kontoret och en från Securitas. Samtliga
hämtningskvitton och plomberingen av boxarna
är i nummerföljd. Hämtningarna sker med viss
oregelbundenhet. De som tömmer automaterna
har inte kännedom om hur mycket pengar de
innehåller. Pengarna räknas på Securitas.
2006-18 Torghandel – kontroll av kontanthantering jämfört mot närvaro, insättning och fakturering,
utan anmärkning. Det förekommer ingen kontanthantering efter den 9 maj 2006.
2006-20 Enskilda vägar kontroll av att korrekt bidrag
delas ut. De vägar som valdes ut har erhållit
korrekt bidrag.
Arbetsutskottet beslutar
att godkänna 2006-10-12 reviderad plan för intern kontroll 2006, samt
att med godkännande lägga till handlingarna redovisade
internkontroller.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
Kop AR och CSE

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn au § 134

2006-10-19

Sid

14

2006 069 009

Revisionsrapport intern kontroll – yttrande
Tn au 061019 § 134

Från Hässleholms kommuns revisorer föreligger revisionsrapport, daterad 2006-03-01, avseende granskning av
intern kontroll hos kommunstyrelsen och nämnderna.
Revisorerna begär yttranden från nämnderna som ska
samordnas genom Kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för systemet med intern kontroll.
I yttrande daterat 2006-10-09 redovisar Tekniska kontoret att de av revisorerna föreslagna revideringarna i
nämndens kontrollplan har ändrats i 2006 års kontrollplan.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att med godkännande översända skrivelsen till kommunstyrelsen.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
Kop AR, CSE och
Avd. cheferna

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 135

2006-10-19

Sid

15

2005 653 012

Reviderad verksamhetsplan 2006 (tidigare beslut Tn § 16)
Tn au 061019 § 135

Tekniska kontoret redovisar reviderad verksamhetsplan
2006 med internbudget inlagd.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra åt tekniska kontoret att redovisa verksamhetsplan 2007 vid sammanträdet i januari, samt
att godkänna reviderad verksamhetsplan 2006 daterad 2006-10-11.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR och CSE
Avd.ch och sekt ch

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 136
Tn au § 121

2006-10-19

Sid

16

2006 573 010

Stabsarbetsplan Tekniska kontoret
Tn au 060914 § 121

Arbetsutskottet beslutar
att ta upp ärendet vid oktober månads sammanträde.
__________

Tn au 061019 § 136

Alf Rasmussen redovisar stabsarbetsplan för tekniska
kontoret. Arbetsplanen visar övergripande uppdrag och
aktiviteter samt ansvariga handläggare. Planen utgör ett
styrdokument och är underlag för att ärenden redovisas
av handläggarna i rätt tid till tekniske chefen och tekniska
nämnden.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop. AR, Avd ch och Sekt ch

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 137

2006-10-19

Sid

17

2004 547 001

Fastighetsavdelningen - ändrad organisation
Tn au 061019 § 137

Samverkansgruppen vid tekniska kontoret har den 25
september godkänt ledningsgruppens förslag till organisationsförändringar enligt följande;
Tekniske chefens stab:
• Samordningsansvaret för den administrativa gruppen
flyttas över till informationsansvarig.
Fastighetsavdelningen:
• Fastighetsförvaltarna flyttas till avdelningens administrativa stab för att förtydliga att personalansvaret för vaktmästargruppernas arbetsledare ligger hos avdelningschefen. Fastighetsförvaltarna kommer att ha kvar förvaltningsansvaret för sina respektive förvaltningsområden.
F.d. samordningsansvarig benämns fastighetsassistent.
Reviderad organisationskarta föreligger.
Arbetsutskottet beslutar
att godkänna föreslagna organisationsförändringar enligt
den 10 oktober 2006 reviderade organisationsplanen.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR och avd.ch

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 138

2006-10-19

Sid

18

2006 558 052

Göingevallen – ombyggnad – del av Vision Österås
Tn au 061019 § 138

Projektavdelningen har infordrat anbud på om- och tillbyggnad av Göingevallens idrottsplats. Vid anbudstidens
utgång, 2006-09-27, hade fyra anbud kommit in. Upphandlingsprotokoll - generalentreprenad - redovisas. Det
för kommunen fördelaktigaste anbudet har lämnats av
Bo Ahlquist AB.
I skrivelse daterad 2006-10-09 redovisar tekniska kontoret att projektet ingår som en del av Vision Österås.
Byggstart för etapp 1 är beräknad under oktober 2006
och etappen planeras vara färdigställd den 1 juni 2007.
Kostnaden för etapp 1 beräknas uppgå till 6 mkr för entreprenaden, måltorn, projekteringskostnad och oförutsett
ca 12 %. Etapp 2 är kostnadsberäknad till ca 2 mkr. Totalkostnad för båda etapperna 8 mkr. Finansieringen för
år 2006 och 2007 är 6 mkr. Ytterligare 2 mkr erfordras
för att båda etapperna ska genomföras. Hans Wackenfors
meddelar att Kommunledningen är positiva till att bevilja
tillägg med 2 mkr i 2007 års investeringsbudget och godkänner starttillstånd för båda etapperna.
Arbetsutskottet beslutar
att anta Bo Ahlqvist AB:s anbud på 4 684 000 kronor för
utförande av generalentreprenaden om- och tillbyggnad
av Göingevallens idrottsplats etapp 1, samt
att föreslå tekniska nämnden besluta
att föreslå kommunstyrelsen besluta
att bevilja ytterligare 2 mkr i 2007 års investeringsbudget för ombyggnad av Göingevallen i sin helhet.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Kop AR och HW

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn au § 139

2006-10-19

Sid

19

2005 493 284

Internhyressystem – principbeslut
Tn au 061019 § 139

Ingvar Wimhed informerar om färdigt förslag till nytt internhyressystem samt om möte med Kommunledningen
och Ekonomikontoret angående ekonomi och principbeslut.
Remissbehandling pågår och yttrande från nämnderna
ska vara inlämnade senast den 17 november 2006.
K-G Sjöholm kommenterar i förslaget angiven uppsägningstid på 18 månader för verksamhetslokaler inte är
praktiskt genomförbart och att uppsägningstiden reduceras till 12 månader. Alf Rasmussen påtalar att uppsägningstiden för motsvarande lokaler på den privata marknaden är 9 månader.
Arbetsutskottet beslutar
att hänskjuta beslut till ett extra AU-sammanträde den
16 november kl 08.00.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, IW och SC

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 140

2006-10-19

Sid

20

2006 576 431

Finjasjöns Fiskevårdsområde – val av representant
Tn au 061019 § 140

Arbetsutskottet beslutar
att upphäva beslutet Tn § 51 2000-06-06 att utse Göran
Mohager till kommunens representant i Finjasjöns Fiskevårdsområde, samt
att till ny representant i Finjasjöns Fiskevårdsområde
med bemyndigande att företräda kommunens intresse
som markägare utse Gunnar Swärdh.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Finjasjöns Fiskevårsområde
Kop AR, GS

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 141

2006-10-19

Sid

21

2006 025 022

Delegationsbeslut
Tn au 061019 § 141

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
- Arbetsutskottets protokoll 2006-09-14
- Delegationsbeslut §§ 88--119
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 142

2006-10-19

Sid

22

2006 170 009

Anmälningsärende
Tn au 061019 § 142

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
Kommunfullmäktiges beslut § 126; angående
försäljning av fastigheterna del av Lille Mats 2 Hässleholm, del av Vannaröd 3:40, Sösdala ,del av Värnet 2,
Tyringe del av Vittsjö 3:260, del av Stoby 50:1, del av
Bjärnum 206:1, Åkaren 16, 17, 25 och 26 samt Hästveda
107:2, samt borgen till Hässleholmsbyggen AB.

2006 483 293

__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Sid

2006-10-19

Tn au § 143

23

2005 492 511

Jungfrugatan medlöpande in-och utfart samt
parkeringsplats i Jungfrugatans västra del
Tn au 061019 § 143

Alf Rasmussen föreslår att Tekniska nämnden beslutar
att äska investeringsmedel, 0,2 mkr, i 2006 års budget
för anläggande av medlöpande in- och utfart från
Vankivavägen till Jungfrugatan och parkeringsplats i
Jungfrugatans västra del.
Arbetsutskottet beslutar
att föreslå Kommunstyrelsen besluta anslå medel
0,2 mkr i 2006 års budget för anläggande av dels
medlöpande in- och utfart från Vankivavägen och dels
parkeringsplats i Jungfrugatans västra del, samt
att för godkännande redovisa arbetsutskottets beslut
enligt ovan i tekniska nämnden den 2 november 2006.
__________

Beslut till;
Tekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Kop AR, PNi och cse

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 144

2006-10-19

Sid

24

2006 605 287

Linnéskolan – ombyggnad för grundskoleverksamhet klasserna 7-9
Tn au 061019 § 144

Hans Wackenfors anmäler att tekniska kontoret fått i
uppdrag av Kommunstyrelsen att undersöka behovet av
ombyggnad på Linnéskolan för etablering av grundskoleverksamhet klasserna 7–9.
Utredning pågår och Tekniska kontoret kommer att presentera beslutsunderlag till nämndens sammanträde
den 2 november 2006.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR och HW

