Datum

Tekniska nämnden

Sid

2007-05-24

1

Plats och tid

Tekniska kontoret kl 13.00 – 16.00

Beslutande

Pär Palmgren, m, ordf.
Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordf
Benny Petersson, s, 2:e vice ordf
Jonathan Jönsson, m, tj gj som ers för Kristina Berglund, m
Stefan Larsson, c
Sune Persson, c, tj gj som ers för Ulf Erlandsson, c
Ernst Herslow, m
Per-Ingvar Önnevik, s
Carina Westerlund, s
Jonas Andersson, s
Robert Koran, s

Ersättare

Louise Hulusjö, Bertil Kjellqvist, Ingvar Thufvesson, Bengt
Hellbring, Bertil Olsson, Calle Blåholtz, Leif Möllerström,
Erik Thörn

Övriga deltagande Teknisk chef Hans Wackenfors
Avd chef Anders Servin och Eva Klang
Sektionschef Gunnar Swärdh
Förvaltningsekonom Charlotta Sandahl Edemyr
Sekreterare Carina Forsback
Utses att justera

Stefan Larsson

Justeringens tid
och plats

2007-05-28
Tekniska kontoret

Sekreterare

...........................................
Carina Forsback

Ordförande

………………………………………………..
Pär Palmgren

Justerare

………………………………………………
Stefan Larsson

Paragrafer 42-53, 55

Datum

Tekniska nämnden

2007-05-24

Organ/sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2007-05-24

Anslagsdatum

2007-05-29

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

Sid

2

Anslagets nedtagande 2007-06-20

Tekniska kontoret
…………………………………………….
Carina Forsback

Datum

Tekniska nämnden

2007-05-24

Tn § 42

Sid

3

2007 006 009

Tekniske chefens information
Tn 070524 § 42

Tekniske chefens information om;
Teknisk chef
Ordförande Pär Palmgren informerar om att Alf Rasmussen
slutade sin anställning som teknisk chef den 22 maj. Hans
Wackenfors är tillförordnad teknisk chef från den 23 maj.
Eva Klang är fortsatt ställföreträdande teknisk chef.
Parksektionen – information om verksamheten
Sektionschef Gunnar Swärdh informerar om delar av parksektionens arbetsområde; skyddsjakt av skadedjur, jaktarrenden på kommunal mark samt strand- och vattenvård.
Uppdaterad organisationsplan – övergripande
information 2007 161 022
Hans Wackenfors redogör för organisationsplanen, reviderad
070515.
Sanering Industrigatan 2007 301 314
Efter att Hässleholms Vatten AB sanerat Industrigatan,
Hässleholm, vid infarten till gamla Lantmannaföreningen,
har utsläpp av diesel konstaterats. Detta är anmält till Miljökontoret. Tyréns AB har anlitats för utredning. Träff med
markägare ägde rum den 23 maj. Prover i marken kommer
att tas någon gång under vecka 25–26.
Lastzon Kulturhuset, visuellt förslag 2005 514 514
Avdelningschef Anders Servin presenterar visuellt förslag till
lastzon vid Kulturhuset. Förslaget innebär att parkeringsplatserna flyttas ut och att lastzonen byggs mellan parkeringsplatserna och huskroppen. Efter förfrågan har Riksteatern meddelat att de inte har några synpunkter på
nuvarande av- och pålastningsmöjligheter. Efter att stadsarkitekten och Hässleholms Renhållare AB har beretts
möjlighet att framföra synpunkter på det nya förslaget

Datum

Tekniska nämnden
Tn 070524 § 42

Sid

2007-05-24

4

kommer ny träff med Kulturförvaltningen/nämnden att äga
rum.
Flotte – Vieån, visuellt förslag 2007 101 311
Tekniske chefen kommer vid Tekniska nämnden arbetsutskotts sammanträde den 7 juni att presentera visuellt
förslag på ny och säkrare flotte över Vieån. Gamla flotten
har gjorts säkrare i avvaktan på att ny flotte installeras.
Fritidsförvaltningen ansvarar för driften.
Kulturhuset – Peab, avstängning av garaget
2006 693 289

Garaget i Kulturhuset kommer att hållas stängt två till tre
veckor under juli månad. Peab kommer då att åtgärda fel
enligt tidigare överenskommelse. Kjell Öhman, Hotell Statt,
har framfört önskemål om att, under denna tid, få tillgång
till parkeringsplatser utanför garaget. Kjell Öhman och
Kulturförvaltningen kommer att få fortlöpande information.
Tekniska kontoret kommer att tillsammans med Peab gå
igenom slutregleringen som även omfattar Tekniska
kontorets krav på Peab.

Tekniska nämndens rundtur den 21 juni
Tekniska kontoret kommer att upprätta tidsplan för
Tekniska nämndens rundtur den 21 juni. Olika projekt i
kommunen kommer att besökas. Separat inbjudan kommer
att skickas ut. Efter rundturen sammanträder Tekniska
nämnden.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop HW, GS, AS, PLI

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 43
Tn au § 32

Sid

2007-05-24
2007-05-10

5
5

2007 286 042

Tertialrapport 30 april 2007
Tn au 070510 § 32

Förvaltningsekonom Charlotta Sandahl Edemyr redovisar
tertialrapport per den 30 april 2007.
Periodens utfall efter justering av media, internhyror och
lokalkostnader är 24,7 %. Riktvärdet är 33 %.
Medias utfall är beroende av väderleken, periodens utfall är
37 %, vilket kan jämföras med föregående års utfall för
samma period, 44,6 % av budget.
Kostnadsfördelningen tillföljd av det nya
internhyressystemet kommer att fastslås av
Kommunstyrelsen den 23 maj. Därefter kommer debitering
av hyrorna att ske.
Advokat-, utrednings- och konsultkostnaderna för
Vinslövstunneln är oklara då ärendet drar ut på tiden.
På grund av många bidragsansökningar för enskilda vägar
visar verksamheten underskott, 100 tkr, i nuläget.
Iståndsättningsbidrag kan tillkomma under året.
Dämmet i Almaån inte är finansierat, 140 tkr och
ombyggnaden av Linnéskolan kan komma att sluta med
underskott, 322 tkr.
Återplantering av skog efter stormen Gudrun bör ske under
två år. Avverkning av skog bör ske för att täcka
finansieringen av återplanteringen. Förvaltningsekonomen
kommer att undersöka eventuella Eu-bidrag.
Periodens utfall på investeringar är 18,9 % vilket kan
jämföras med 2006 års utfall på 9,3 %. Detta kan förklaras
med att projekten har startats upp tidigare i år.

Datum

Tekniska nämnden

Tn au 070510 § 32

Sid

2007-05-24

6

Arbetsutskottet beslutar
att under året inkomna ansökningar för enskilda vägar,
iståndsättningsbidrag, skall redovisas till Tekniska nämnden,
att uppdra åt Tekniska kontoret att revidera rapporten,
samt
att behandla ärendet på Tekniska nämndens sammanträde
den 24 maj.
__________

Tn 070524 § 43

Förvaltningsekonom Charlotta Sandahl Edemyr, redovisar
tertialrapport per den 30 april 2007, reviderad 070511.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisad rapport.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Ekonomikontoret
Kop AR, CSE, avd chefer

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn § 44
Tn au § 33

Sid

2007-05-24
2007-05-10

7
7

2007 257 431

Sparrsjön – ansökan för åtgärder strand- och
vattenvård
Tn au 070510 § 33

Mala Intresseförening har i skrivelse daterad 2007-04-16
ansökt om anslag för åtgärder angående strand- och
vattenvård för Sparrsjön, Mala. I skrivelsen påpekas oron
över vattenkvalitén då vattnet tidvis är mycket brunt.
Sektionschef Gunnar Swärdh redogör för Tekniska kontorets
skrivelse daterad 2007-05-02. Tekniska kontoret utförde år
2006 en förenklad utredning över vattenkvalitén för att få
en bild av orsakerna till försämringen. Utredningen gav
inget säkert besked. Som en första åtgärd för att kunna
utarbeta ett åtgärdsprogram utfördes en mer avancerad
limnologisk undersökning. Denna undersökning bör följas
upp under 2007. Kostnaden beräknas uppgå till 150 tkr. Om
utredningen skall utföras under 2007 behöver den påbörjas
omgående.
Hässleholms kommun har en välbesökt kommunal badplats i
Sparrsjön men i övrigt har kommunen inga intresse i sjön i
form av till exempel markinnehav eller dagvattenutsläpp.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna anhållan om bidrag, 150 tkr, till limnologisk
utredning av Sparrsjön, Mala, under år 2007,
att projektet skall belasta vht 826, Strand- och Vattenvård,
samt
att Tekniska kontoret ansvarar för projektet.
__________

Datum

Tekniska nämnden

Tn 070524 § 44

2007-05-24

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Mala intresseförening
Kop GS, CSE

Sid

8

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 45
Tn au § 34

Sid

2007-05-24
2007-05-10

9
8

2007 284 431

Lursjön – bidragsansökan strand- och vattenvård
Tn au 070510 § 34

En limnologisk undersökning av Lursjön utfördes under 2006
med bidrag från Tekniska nämnden. En fortsatt utredning
föreslogs för att inhämta mer kunskap om vad som orsakar
de problem som finns i Lursjön.
Ansökan om bidrag, 105 tkr, har inkommit från Lursjöns
Fiskevårdsområdesförening för fortsatt utredning av Lursjön
under 2007.
F17 kommer att delfinansiera undersökningen med
ytterligare 50 tkr.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att bevilja Lurhsjöns Fiskevårdsområdesförening 105 tkr i
bidrag till fortsatt limnologisk undersökning av Lursjön,
att bidraget skall utbetalas före årets slut, till ett maxbelopp
av 105 tkr, efter det att Lurhsjöns
Fiskevårdsområdesförening inkommit med en
kostnadsredovisning, samt
att bidraget skall belasta vht 826, Strand- och vattenvård.
__________

Tn 070524 § 45

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Luhrsjöns Fiskevårdsområdesförening
Kop GS, CSE

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn § 46
Tn au § 35

2007-05-24
2007-05-10

Sid

10
9

2007 161 022

Smärre organisationsändringar inom gata/marksamt fastighetsavdelningen
Tn au 070510 § 35

Till följd av den genomsyn som avdelningscheferna Hans
Wackenfors och Anders Servin har gjort på sina avdelningar,
har ledningsgruppen enats om att föreslå följande smärre
organisationsändringar med verkan från den 1 juni 2007.
Under förutsättning att förslaget godkänns av Tekniska
nämnden godkände samverkansgruppen förslaget den 3
maj.
Fastighetsavdelningen:
• Vaktmästarområde Sösdala och Vinslöv slås ihop till ett
område med gemensam arbetsledare.
• Vaktmästargruppen i Sösdala förstärks med ½ vaktmästartjänst (befintlig säsongsanställning utökas till heltid).
• Driftingenjör Bertil Lucchesi internrekryteras som ny
projektledare bygg (vakant tjänst).
• Arbetsledare Lennart Ehnberg internrekryteras som ny
arbetsledare för servicegruppen (efter Bertil Lucchesi).
• Projektledare anläggning överförs till
gata/markavdelningen.
• Rekrytering av arbetsmiljöingenjör pågår. Medel för
tjänsten har tilldelats Tekniska nämnden.
• Projektavdelningen läggs ner som avdelning men bibehålls som en projektgrupp. (I projektgruppen ingår en
projektledare och en projektadministratör. Arbetsledning
genom avdelningschef Hans Wackenfors.)
Gata/markavdelningen:
• Återbesättning av sektionschef gata. (Ersätter f.d.
sektionschef Anders Servin. Rekrytering möjliggjord genom
den indragna arbetsledartjänsten på fastighets-avdelningen
enligt ovan.)
• Återbesättning av planeringsingenjör (med före detta
avdelningschefen för gata/mark).

Datum

Tekniska nämnden
Tn au 070510 § 35

Sid

2007-05-24

11

• Projektledare anläggning överförs från
fastighetsavdelningen.
• ”Hållbart resande” tas bort. (Projektanställning upphörde
den 31 december 2006)
• Eventuell förstärkning med trainee med inriktning
tillgänglighet/GIS/trafik. (Förutsätter ekonomisk lösning
samt beslut i Tekniska nämndens arbetsutskott, därefter
kommer internt utbildningsprogram att tas fram av
avdelningschef Anders Servin.) Separat beslut, se Tnau
070510 § 38.
Alla förslag enligt ovan (ej trainee) innebär ingen
personalmässig kostnadsutökning. Den totala utökning med
1,5 tjänst kan ske till följd av den insparade
avdelningschefstjänsten.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna redovisad organisationsändring inom
gata/markavdelningen med undantag från trainee, samt
att godkänna redovisad organisationsändring inom
fastighetsavdelningen.
__________

Tn 070524 § 46

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, avd chefer

Datum

Tekniska
Tekniska
Tekniska
Tekniska

nämnden
nämnden arbetsutskottet
nämnden
nämnden arbetsutskott
Tn
Tn
Tn
Tn

§ 47
au § 36
§ 38
au § 21

Sid

2007-05-24
2007-05-10
2007-04-12
2007-03-29

12
11
25
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 hotell- och
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

Datum

Tekniska nämnden

Tn au 070329 § 21

Sid

2007-05-24

13

hotellet tas bort och två p-platser för högst 10 minuters
parkering markeras.
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.
__________

Tn 070412 § 38

Avdelningschef Anders Servin informerar om att bänkar och
fundament framför Hotell Statt nu är borttagna. Anders
Servin och Kjell Öhman, Hotell Statt, har inte kunnat enas
om en lösning av korttidsparkeringen vid hotellet.
Tekniska nämnden beslutar
att återremittera ärendet till Tekniska kontoret, samt
att ta upp ärendet vid Tekniska nämndens arbetsutskotts
sammanträde det 10 maj.
__________

Tn au 070510 § 36

För att tillmötesgå Hotell Statts önskemål om möjlighet till
på- och avlastning av gods samt på- och avstigning för
hotellets gäster diskuteras som förslag att Frykholmsgatan,
delen Första Avenyen – Tingshusgatan, skall vara Gågata.
På en gågata får följande fordon framföras:
- Varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande
vid gågatan.
- Transporter av gods eller boende till eller från adress
vid gågatan.
- Transporter av gäster till eller från hotell eller
motsvarande vid gågatan.

Datum

Tekniska nämnden
Tn au 070510 § 36

-

Sid

2007-05-24

14

Transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer till
eller från adress vid gågatan.

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att Frykholmsgatan, delen Första Avenyen – Tingshusgatan,
skall vara Gågata.
__________
Tn 070524 § 47

Avdelningschef Anders Servin redovisar förslag att
Frykholmsgatan, delen Första Avenyen – Tingshusgatan,
skall vara Gågata.
Tekniska nämnden beslutar
att Frykholmsgatan, delen Första Avenyen – Tingshusgatan,
skall vara Gågata, samt
att senast den 30 juni skall de demonterade bänkarna vara
återmonterade på plats som bestäms av Tekniska kontoret.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, AS, PLI, CF

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn § 48
Tn au § 37

Sid

2007-05-24
2007-05-10

15
14

2007 198 012

Fordonsenhet
Tn au 070510 § 37

Tekniske chefen redovisar minnesanteckningar, daterade
2007-04-19, förda vid möte mellan Kristianstads och
Hässleholms kommuner avseende eventuell gemensam
upphandling av miljöfordonsenhet.
Bakgrunden för mötet är att Kristianstads kommun planerar
att under innevarande år handla upp en kommunal
fordonsenhet som skall drivas i extern (privat) regi. Den nya
fordonsenheten skall starta sin verksamhet den 1 januari
2008.
Även Hässleholms kommun planerar för upprättande av en
kommunal fordonsenhet under Tekniska kontoret. I
samband med att E-on öppnar en tankstation för fordonsgas
i Hässleholm i september 2007 har ett politiskt
ställningstagande tagits i kommunen om satsning på
miljöfordon.
Det kan vara av intresse att Kristianstads och Hässleholms
kommuner gemensamt upphandlar en miljöfordonsenhet.
Endast upphandlingen kommer att vara gemensam.
Respektive kommun står som ansvarig beställare för sin
egens kommuns fordonsenhet.
Vid en eventuell upphandling bör följande beaktas:
•
•
•
•

Företaget administrerar uthyrning av miljöbilar ur en
eller flera bilpooler till kommunens anställda.
Bilarna drivs med miljöbränsle.
Bilarna är max tre år gamla.
Kommunens milkostnad skall understiga kommunens
kostnad för milersättning till anställda vid körning med
egen bil. Erfarenhet visar dessutom att bilbehovet
minskar med 10 - 15%.

Datum

Tekniska nämnden
Tn au 070510 § 37

•
•

Sid

2007-05-24

16

Kommunen avvecklar successivt alla egna befintliga
bilpoolsbilar.
Uthyrning får även ske till kommuninvånare kvällsoch helgtid (kräver godkänt medlemskap i bilpoolen).

Anders Forsare, klimatkommunikatör på Miljökontoret,
kommer genom skrivelse till Miljönämnden att föreslå
Kommunstyrelsen besluta att införa inköpsstopp av
kommunala bilar i avvaktan på ett politiskt beslut angående
fordonsenhet.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra åt Tekniske chefen att, efter diskussion med
kommunchefen, upprätta förslag till upphandling av
fordonsenhet i privat regi, samt
att behandla ärendet på Tekniska nämndens sammanträde
den 24 maj.
___________
Tn 070524 § 48

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

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop HW

Datum

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

Sid

2007-05-24
2007-05-10

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.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop CSE, AS

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn § 50
Tn au § 39

Sid

2007-05-24
2007-05-10

18
17

2006 033 511

Dialogprojekt Stattena
Tn au 070510 § 39

Avdelningschef Anders Servin redogör för skrivelse daterad
2007-05-02.
Under år 2006 har representanter för Tekniska kontoret, för
de boende på Stattena, Skånetrafiken, polisen samt
Vägverket vid dialogmöten diskuterat trafiksäkerheten inom
Stattenaområdet. Möte hålls den 12 mars 2007 med
representanter för de boende, Tekniska kontoret, Vägverket
och Barn- och utbildningsförvaltningen.
Åtgärder som kommer att vidtas under våren:
• Anläggning av refuger på Österåsgatan i korsningen med
Stattenavägen.
• Väjningsmålning av mittlinjesanvisning på Lille Mats väg
i korsningen med Åkaregatan.
• Införande av 30 km/h på Backgatan.
Dialogmöte nummer fyra kommer att hållas med
representanter med de boende och Tekniska kontoret den
20 september 2007. Då kommer bland annat den aktuella
trafiksituationen samt de under våren vidtagna åtgärderna
att stämmas av.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att föreslå Kommunstyrelsen besluta
att i 2008-års budget avsätta 1,2 mkr för utbyggnad av
dubbelriktad GC-väg på Östergatans östra sida på delen
Kristianstadsvägen och Malörtsvägen.
__________

Datum

Tekniska nämnden

Tn 070524 § 50

2007-05-24

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, AS, PLI

Sid

19

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 51
Tn au § 40

Sid

2007-05-24
2007-05-10

2007 007 002

Delegationsbeslut
Tn au 070510 § 40

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
- Arbetsutskottets protokoll 2007-03-29
- Delegationsbeslut §§ 018-071
__________

Tn 070524 § 51

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

20
18

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Sid

2007-05-24
2007-05-10

21
19

Tn § 52
Tn au § 41
Anmälningsärende
Tn au 070510 § 41

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna;
KS AU beslut angående
§ 82 Tekniska nämnden – inköp av två reservelkraftverk

2007 064 054

Handikapprådet
Verksamhetsberättelse 2006
2007 083 006

KF beslut angående
§ 22 Motion – ökad insamling av burkar och flaskor

2004 271 101

KF beslut angående
§ 23 Motion – kartläggning av funktionshindrades tillgänglighet till besöksmål

2007 260 739

2006 442 510 Kommunstyrelsen, Perstorps kommun
§ 43 Ev införande av p-övervakning
2006 530 289 Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 105 Begäran om nu vaktmästartjänst för klottersanering

__________
Tn 070524 § 52

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska
Tekniska
Tekniska
Tekniska
Tekniska
Tekniska

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

§ 53
§ 31
au § 12
§ 22
au § 3
§ 103

Sid

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

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 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
Tn 070412 § 31

Sid

2007-05-24

23

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Tn 070524 § 53

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

Beslut till
Tekniska kontoret
Ekonomikontoret
Kop HW, CSE, avd ch, CF, adm gruppen

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 54
Tn au § 42

Sid

2007-05-24
2007-05-10

24
20

2005 529 282

Internhyresystemet
Tn au 070510 § 42

Kommunstyrelsen har beslutat om förändrade principer för
beräkning av interna lokalkostnader för kommunens verksamhetslokaler. I enlighet med dessa principer har Tekniska
kontoret beräknat ny lokalkostnad för kommunens olika
förvaltningar samt kostnad för verksamhetsservice.
Kostnaden baseras på 2006 års internhyra, med hänsyn
tagen till genomförda lokalförändringar och tidigare
beviljade äskanden om kompensation för ökade kostnader
avseende bland annat energi och ökat underhåll. Kostnaden
för varje förvaltning motsvarar Tekniska kontorets budget
för de lokaler respektive förvaltning nyttjar. För kommunen
som helhet är förändringarna, med hänsyn tagen till ovanstående förändringar, kostnadsneutrala. Ekonomikontoret
har utarbetat förslag till ramförändringar för att förändringarna också skall vara kostnadsneutrala för kommunens olika
förvaltningar.
Arbetsutskottet beslutar
att föreslår Kommunstyrelsen besluta
att fastställa ramförändringar tillföljd av det nya
internhyressystemet enligt Ekonomikontorets förslag.
__________

Tn 070524 § 54

Ordföranden redovisar ärendet för Tekniska nämnden.
Tekniska nämnden beslutar
att ta upp ärendet utanför dagordningen,
att ställa sig bakom arbetsutskottets beslut, samt
att omedelbart justera paragrafen.
_________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Kop AR, CSE, SC, HW

Datum

Tekniska nämnden

2007-05-24

Tn § 55

Sid

25

2007 333 009

Förslag från mötesdeltagare
Tn 070524 § 55

Per-Ingvar Önnevik;
- Vem ansvarar för sopkärl och dylikt på skolorna och inom
omsorgen?
Hans Wackenförs återkommer med svar.
- Vem ansvarar för busshållsplatsernas kärl?
Anders Servin informerar om att i de fall kommunen är
väghållare ansvarar Skånetrafiken för busskurerna som i
sin tur anlitar BESAB. Tekniska kontoret kommer att
skicka en anmärkning av skötseln av och runt
busskurerna till Skånetrafiken.
- Vem ansvarar för återställandet av trottoarer och vägar
efter nerläggningen av fjärrvärme i Bjärnum?
Anders Servin informerar om att detta åligger Tekniska
kontoret. Så fort serviserna är inkopplade kommer
arbetet att påbörjas. Byggmöte i ärendet hålls av
ansvariga under dagen och Anders Servin kommer att
informeras imorgon, 070525.
Ernst Herslow;
- Vem ansvarar för att Tekniska kontorets direktiv
angående butikernas skyltning på trottoarerna efterlevs?
Polisen är tillsyningsmyndighet. Tekniska kontoret
kommer att se över aktuella tillstånd. Tekniska nämnden
kommer vid ett senare sammanträde att informeras om
”Upplåtelse av offentlig platsmark”.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop HW, AS, EK

