Datum

Tekniska nämnden

Sid

2007-09-13

1

Plats och tid

Tekniska kontoret kl 13.00 – 15.00

Beslutande

Pär Palmgren, m, ordf.
Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordf
Benny Petersson, s, 2:e vice ordf
Kristina Berglund, m
Stefan Larsson, c
Ingvar Thufvesson, 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

Gösta Hedin, Louise Hulusjö, Bertil Kjellqvist, Bengt
Hellbring, Leif Möllerström, Erik Thörn

Övriga deltagande Tillförordnad teknisk chef Hans Wackenfors
Avd chef Anders Servin och Eva Klang
Arbetsmiljöingenjör Folke Lindgren, § 63
Sektionschef Johan Nilsson, § 63
Förvaltningsekonom Charlotta Sandahl Edemyr
Sekreterare Carina Forsback
Utses att justera

Ernst Herslow

Justeringens tid
och plats

2007- 09-14
Tekniska kontoret

Sekreterare

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

Ordförande

………………………………………………..
Pär Palmgren

Justerare

………………………………………………
Ernst Herslow

Paragrafer 63 - 73

Datum

Tekniska nämnden

2007-09-13

Organ/sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2007-09-13

Anslagsdatum

2007-09-17

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

Sid

2

Anslagets nedtagande 2007-10-09

Tekniska kontoret

…………………………………………….
Carina Forsback

Datum

Tekniska nämnden

2007-09-13

Tn § 63

Sid

3

2007 006 009

Tekniske chefens information
Tn 070913 § 63

Tekniske chefens information om;
Energideklarering 2007 466 225
Sammanträdet inleds med att WSP informerar om
energideklarering. Tekniska nämndens arbetsutskott
informerades den 8 augusti.
Presentation
Tekniske chefen presenterar två nya medarbetare som
började sina anställningar den 1 september:
Arbetsmiljöingenjör Folke Lindgren. Folke kommer närmast
från Hälsoringen. Han kommer att arbeta förvaltningsövergripande med placering på Tekniska kontoret. Tjänsten är
nyinrättad.
Sektionschef, gata, Johan Nilsson. Johan kommer närmast
från Vägverket.
Inför budgetåret 2008 2007 481 042
Hans Wackenfors informerar om skrivelse daterad 070829.
I skrivelsen redovisas Tekniska nämndens driftbehov samt
investeringsbehov utöver tilldelad ram, prioritet 1 och 2.
Gaturenhållning 2007 498 313
Avdelningschef gata/mark informerar om att avtal avseende
gaturenhållning 2007/2008 endast kommer att tecknas med
fastighetsägare på gata där samtliga fastighetsägare
tecknar avtal med Tekniska kontoret.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop HW, CSE, AS

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn § 64
Tn au § 63

2007-09-13
2007-08-30

Sid

4
5

2007 286 042

Halvårsrapport
Tn au 070830 § 63

Förvaltningsekonomen redovisar utkast till halvårsrapporten. Resultatet i halvårsrapporten följer verksamhetsplanen. Det preliminära ekonomiska utfallet per den 30
juni visar att 47,8 % av årets driftmedel har förbrukats.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra åt tekniske chefen att sända in halvårsrapporten,
samt
att redovisa rapporten vid Tekniska nämndens sammanträde
den 13 september 2007.
__________

Tn 070913 § 64

Tekniska nämnden beslutar
att med godkännande lägga halvårsrapport, daterad
2007-09-03, till handlingarna.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret
Kop HW, CSE, avd ch, CJ, SC

Datum

Tekniska
Tekniska
Tekniska
Tekniska

nämnden
nämnden arbetsutskottet
nämnden
nämnden arbetsutskottet

Tn
Tn
Tn
Tn

§ 65
au § 65
§ 58
au § 46

Sid

2007-09-13
2007-08-30
2007-06-21
2007-06-07

5
7
5
7

2007 341 009

Intern kontroll 2007
Tn au 070607 § 46

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

Tn 070621 § 58

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Tn au 070830 § 65

Charlotta Sandahl Edemyr redovisar utförda internkontroller enligt följande:
2007-3

Lönerapportering. Ingen anmärkning.

2007-13

Diarieförda ärenden. Ingen anmärkning.

Datum

Tekniska nämnden
Tn au 070830 § 65

2007-17

Sid

2007-09-13

6

Moms leasingbilar av. Fakturor har bokats
med 100% moms istället för 50% moms.

Ej redovisade internkontroller, enligt intern kontrollplan
2007, kommer att redovisas vid arbetsutskottets sammanträde i oktober.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att med godkännande lägga till handlingarna kontrollen av
punkterna 2007-3, 2007-13 och 2007-17 enligt intern
kontrollplan 2007.
__________
Tn 070913 § 65

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kopia för kännedom till
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
Kop HW, CSE

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn § 66
Tn au § 57

Sid

2007-09-13
2007-08-16

2007 464 049

Omfördelning del av investeringsmedel,
Omsorgsförvaltningen
Tn au 070816 § 57

Omsorgsförvaltningen disponerar investeringsmedel för 1
mkr till smärre lokalförändringar. Investeringen måste
uppgå till minst 100 tkr per fastighet, enligt
ekonomihandboken.
Flertalet av Omsorgsförvaltningens fastigheter har ett
investeringsbehov som är under 100 tkr.
Detta medför att Omsorgsförvaltningen önskar omfördela
investeringsmedel, 500 tkr, till driftmedel.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att föreslå Kommunstyrelsen besluta
att godkänna omfördelning, 500 tkr, från
investeringsmedel, smärre lokalförändringar
Omsorgsförvaltningen, till driftmedel.
__________

Tn 070913 § 66

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Omsorgsnämnden
Kop HW, CSE, CJ

7
5

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 67
Tn au § 67

Sid

2007-09-13
2007-08-30

8
13

2006 459 284

Norra Station, etapp 1 och 2 – kompensation för
driftunderskott
Tn au 070830 § 67

Enligt kommunstyrelsens beslut 2006-11-08, § 141, skall
Tekniska nämnden årligen inkomma med redovisning och
framställan om kompensation för kostnader föranledda av
driftunderskott vid förhyrningen av Norra Station, etapp 2,
från Hässleholms Industribyggnads AB.
Kommunfullmäktige har enligt beslut 2007-06-19, § 81,
omdisponerat 3 083 tkr från Tekniska nämndens anslag till
Finansförvaltningen. Omdisponeringen avser medel som
Tekniska nämnden tidigare anvisats för att täcka
driftunderskottet vid förhyrningen av Norra Station, etapp 1.
Syftet med omdisponeringen är att kompensationen för
Norra Station, etapp 1, skall hanteras på samma sätt som
kompensationen för etapp 2.
Baserat på kända förhållanden per den 30 juni 2007 har
reviderade resultatprognoser, för de två etapperna utarbetats. Av dessa framgår att underskottet, jämfört med
budget, för etapp 1 beräknas bli 2 773 tkr och för etapp 2
bli 2 258 tkr.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att föreslå Kommunstyrelsen besluta
att tillföra Tekniska nämndens budget 2007 med 5 031
tkr för att täcka driftunderskott för Norra station, etapp
1 och 2.
__________

Tn 070913 § 67

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Kop HW, CSE

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn § 68
Tn au § 58

Sid

2007-09-13
2007-08-16

9
6

2006 525 287

Köksutredning
Tn au 070816 § 58

I Kommunstyrelsens uppdrag till Tekniska kontoret, avseende kostutredning i Bjärnum, ingick att ta fram förslag
på ett gemensamt tillagningskök för skola, förskolor och
servicehus (äldreboende). Övriga kök blir då mottagningskök eller serveringskök.
Kostutredningen har tagits fram av Storköksplanerarna i
samråd med kostcheferna Helena Persson, Barn- och
utbildningsförvaltningen, och Lena Ekstrand, Omsorgsförvaltningen samt Anna-Lena Waldemarsson, Miljökontoret, Mats Olsson, Kommunledningskontoret och
Christer Axelius och Hans Wackenfors, Tekniska kontoret.
Utredningen
Alternativ 0
1
2

redovisar tre olika förslag:
Bibehållen verksamhet som den är i dagsläget
Centralkök (tillagningskök) vid Bjärnumskola
Centralkök (tillagningskök) vid Lyckåsa
äldreboende

Beräknad kostnadskalkyl för de olika förslagen redovisas i
kostutredningen daterad 2007-03-27.
Finansiering saknas för de olika alternativen.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att föreslå Kommunstyrelsen besluta
att fastställa något av redovisade alternativ 0, 1, eller
2, samt
att uppdra åt Ekonomikontoret att presentera
finansieringsförslag.
__________

Datum

Tekniska nämnden

Tn 070913 § 68

Sid

2007-09-13

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret
Omsorgsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Kop HW

10

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn § 69
Tn au § 59

Sid

2007-09-13
2007-08-16

11
7

2007 139 299

Ekegården i Hässleholm – om- och tillbyggnad
Tn au 070816 § 59

Kommunal Skåne, sektion 53, har via huvudskydds- och
arbetsplatsombud gjort framställan om arbetsmiljöåt-gärder
på Ekegården i Hässleholm.
Tekniska kontoret har fått i uppdrag av Omsorgsförvaltningen att ta fram förslag samt kostnadskalkyl på om- och
tillbyggnad av personal-, aktivitets- och förrådsrum med
mera.
Beräknad kostnadskalkyl: 4,7 mkr.
Finansiering saknas.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att föreslå Kommunstyrelsen besluta
att godkänna investering, 4,7 mkr, för om- och tillbyggnad av Ekegården i Hässleholm, samt
att uppdra åt Ekonomikontoret att presentera finansieringsförslag.
__________

Tn 070913 § 69

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret
Omsorgsnämnden
Kop HW, CA

Datum

Tekniska
Tekniska
Tekniska
Tekniska
Tekniska
Tekniska

nämnden
nämnden arbetsutskottet
nämnden
nämnden arbetsutskott
nämnden
nämnden arbetsutskottet

Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn

§ 70
au § 66
§ 35
au § 17
§ 23
au § 4

Sid

2007-09-13
2007-08-30
2007-04-12
2007-03-29
2007-03-08
2007-02-22

12
9
20
14
12
6

2005 514 514

Lastzon Kulturhuset
Tn au 070222 § 4

Senast tagna beslut i ärendet: Tn au 060914 § 122.
Per Nilsson redovisar skrivelse daterad 2007-02-13.
Kulturförvaltningen upplever in- och utlastning av rekvisita,
som anländer med stora lastbilar/trailers, som ett stort
problem.
Med hänsyn till gångtrafikanter och platsens nivåskillnader
finner Tekniska kontoret att bästa lösningen på problemet är
en utbyggnad av lastzon inom det befintliga parkeringsplatsområdet vid Andra Avenyen. Detta innebär att sju
parkeringsplatser tas bort. Ett nytt förslag har upprättats i
samråd med Kulturförvaltningen och redovisats i samarbetsgruppen 2006-11-13 (gestaltningsförslag) och 2007-02- 12
(kostnad). Arkitektens förslag innebär att nivåskillnaden
mellan gata och lastzon utformas och anpassas genom
trappsteg och trädplanteringar. Lastzonen kommer att ha en
lutning på
1,5 % i längdled.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna att lastzon anläggs inom befintligt p-platsområde enligt redovisat förslag, samt
att föreslå Kommunstyrelsen anslå 0,9 mkr till utbyggnaden.
__________

Datum

Tekniska nämnden

Tn 070308 § 23

Sid

2007-09-13

13

Under nya Tekniska nämndens diskussion beklagas att den
föreslagna lösningen innebär att sju parkeringsplatser tas
bort permanent i centrum. Dessutom ifrågasätts behovet av
lastzon då av- och pålastning endast sker vid tio till tolv
tillfällen per år. Nämnden föreslår att ärendet återremitteras
för utredning om lastning kan ske från befintlig uppställningsplats på Vattugatan, vilket kräver en ny
byggnadsteknisk lösning.
Tekniska nämnden beslutar
att återremittera ärendet, samt
att ta upp ärendet vid Tekniska nämndens arbetsutskotts
sammanträde den 29 mars.
__________

Tn 070329 § 17

Hans Wackenfors konstaterar att lastning via befintlig
uppställningsplats inte är genomförbar på grund av byggnadstekniska begränsningar.
Efter diskussion enades Tekniska nämndens arbetsutskott
om att inför Tekniska nämndens sammanträde den
12 april samråda med Kulturnämndens arbetsutskott för att
enas om en lösning på lastzon för Kulturhuset, som innebär
att befintliga parkeringsplatser på Andra Avenyen kan
behållas.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra åt Tekniska kontoret att i samråd med Kulturnämndens och Tekniska nämndens arbetsutskott hitta en
gemensam lösning på lastzon Kulturhuset, samt
att uppdra åt Tekniska kontoret att vid Tekniska nämndens
sammanträde den 12 april presentera förslag på lösning av
lastzon Kulturhuset.
__________

Datum

Tekniska nämnden

Tn 070412 § 35

Sid

2007-09-13

14

Vid träff mellan Tekniska nämndens ordförande och representanter för Kulturnämnden och Kulturförvaltningen
diskuterades en revidering av tidigare förslag i syfte att
behålla nuvarande sju parkeringsplatser framför Kulturhuset på Andra Avenyen. Det nya förslaget innebär att
parkeringsplatserna flyttas ut och att lastzonen byggs
mellan parkeringsplatserna och huskroppen. Ett utrymme
för gångpassage, 2,25 meter, bildas då mellan lastzonen
och huskroppen. Eventuell rörläggning måste undersökas.
Tekniska nämnden beslutar
att uppdra åt Tekniska kontoret att undersöka eventuell
rörläggning mellan Kulturhuset och befintliga parkeringsplatser utmed Andra Avenyen,
att förankra nytt förslag hos Stadsbyggnadskontoret, samt
att presentera nytt förslag visuellt för Tekniska nämnden
den 24 maj.
__________

Tn au 070830 § 66

Avdelningschef Anders Servin redovisar skrivelse daterad
2007-08-22.
Stadsbyggnadskontoret har yttrat sig över förslag på lastzon och påpekar att marklov erfordras för schaktning och
att det är viktigt att lastzonens materialval harmonierar med
Kulturhusets fasad.
Hässleholms Renhållare AB har ingen erinran i sitt yttrande.
Kostnaden för att bygga lastzonen enligt upprättat förslag
har beräknats till 0,65 mkr.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna att lastzon anläggs framför befintligt
parkeringsplatsområde enligt redovisat förslag, samt

Datum

Tekniska nämnden

Tn au 070830 § 66

Sid

2007-09-13

att föreslå Kommunstyrelsen besluta
att anslå 0,65 mkr till utbyggnaden.
__________

Tn 070913 § 70

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Kulturnämnden
Kop HW, AS, CSE

15

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn § 71
Tn au § 60

Sid

2007-09-13
2007-08-16

2007 007 002

Delegationsbeslut
Tn au 070816 § 60

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
-

Arbetsutskottets protokoll 2007-06-07

-

Delegationsbeslut §§ 094-127.

__________
Tn 070913 § 71

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

16
8

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Sid

2007-09-13
2007-08-16

17
9

Tn § 72
Tn au § 61
Anmälningsärende
Tn au 070816 § 61

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
2007 397 611 Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 161 Skolorganisationen i Hörja och Röke.
2007 183 287 Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 174 Solgården – om- och tillbyggnad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 181 Norra Station – kostnadsberäkning av viss
lokalanpassning i ”gamla elverket”.
2007 177 299

Kommunfullmäktige
§ 56 Motion angående en oljeoberoende kommun år 2020.

2007 338 101

__________

Tn 070913 § 72

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden

2007-09-13

Tn § 73

Sid

18

2006 682 002

Beslutsattestanter 2007
Tn 070913 § 73

Tekniska nämnden beslutar
att ta upp ärendet utanför dagordningen, samt
att godkänna upprättad förteckning, daterad 070912, över
beslutsattestanter, för gata/markavdelningen, Tekniska
kontoret 2007.
__________

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

