Datum

Tekniska nämnden
Plats och tid

2006-04-06

Sid

1

Tekniska kontoret kl 13.00-15.50

K-G Sjöholm, c, ordf. kl 13.00-15.30
Benny Petersson s, 1:e vice ordf, tj.gj som ordf kl 15.30-15.50
Leif Möllerström, s, tj gj som ers för B Petersson kl 15.30-15.50
Benny Petersson, s, 1:e vice ordf, kl 13.00-15.30
Stefan Larsson, c, tj.gj som ers för K-G Sjöholm kl 15.30-15.50
Pär Palmgren, m, 2:e v ordf
Agneta Söderberg, s
Per-Ingvar Önnevik, s
Camilla Lindoff, s
Stefan Larsson, c, kl 13.00-15.30
Ulf Erlandsson, c, tj gj som ers för S Larsson kl 15.30-15.50
Nils-Bertil Finn, m
Arne Dahlström, kd, tj.gj som ers för Christer Caesar
Hans Tosteberg, fp
Erik Rittbo, fv
Ersättare
Leif Möllerström, kl 13.00.15.30, Per Lindberg,
Hans Wendel, Gösta Hedin, Bengt Hellbring och
Eskil Johannesson
Övriga deltagande Teknisk chef Alf Rasmussen
Avd cheferna, Ingvar Wimhed, Per Nilsson och Eva Klang
Förvaltningskamrer Charlotta Sandahl-Edemyr
Sekreterare Anna-Stina Thunström
Informationssekreterare Carina Forsback
Limnolog Helena Annadotter
Beslutande

Utses att justera

Per-Ingvar Önnevik

Justeringens tid
och plats

2006-04-13
Tekniska kontoret

Sekreterare

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

Ordförande

………………………………………………………………………………………..
K-G Sjöholm
Benny Petersson

Justerare

………………………………………………
Per-Ingvar Önnevik

Paragrafer 16-29

Datum

Tekniska nämnden

2006-04-06

Organ/sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2006-04-06

Anslagsdatum

2006-04-13

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

Sid

2

Anslagets nedtagande 2006-05-08

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

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 16
Tn au § 48
Tn au § 32

Datum

Sid

2006-04-06
2006-03-31
2006-03-23

3
2
10

2005 653 012

Verksamhetsplan 2006 med kompletteringsbudget
Tn au 060323 § 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.
__________

Tn au 060331 § 48

Verksamhetsplan 2006, reviderad 2006-03-30, redovisas.
Verksamhetsplanen har kompletterats med tillkommande
uppdrag som påverkar 2006 års verksamhet. Fastighetsunderhållsplan för 2006 samt projektplaner för 2006 års
investeringsprojekt har bifogats verksamhetsplanen.
Tekniske chefen presenterar sammanställning över
tillkommande drift- och investeringsbehov för 2006, som ej
har beaktats i arbetet med kompletteringsbudgeten. Efter
diskussion föreslås vissa ändringar.

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au 060331 § 48

2006-04-06
2006-03-31

Sid

4
3

Arbetsutskottet beslutar
att uppdra åt Tekniska kontoret att revidera sammanställningen över tillkommande drift- och investeringsbehov
för 2006, samt
att föreslå Tekniska nämnden besluta
att godkänna Verksamhetsplan 2006, reviderad
2006-03-30.
________

Tn 060406 § 16

Tekniska kontoret redovisar en reviderad sammanställning
daterad 2006-03-31 över tillkommande drift- och investeringsbehov för 2006 som ej beaktats i arbetet med
kompletteringsbudgeten. Vid genomgången av den
reviderade skrivelsen framkommer inga erinringar mot
sammanställningen.
Tekniska nämnden beslutar
att till Kommunstyrelsen översända skrivelsen daterad
2006-03-31 avseende kompletteringsbudget 2006
att godkänna Verksamhetsplanen 2006 reviderad
2006-03-30, samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
__________

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

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 17
Tn au § 49
Tn au § 33

Sid

2006-04-06
2006-03-31
2006-03-23

5
4
11

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.
__________

Tn au 060331 § 49

Tekniske chefen presenterar sammanställning över behov
avseende drift, personal och investeringar som bör beaktas i
samband med 2007 års budgetarbete.
Arbetsutskottet diskuterar skrivelsen och uppdrar åt
tekniske chefen att inför Tekniska nämndens sammanträde
2006-04-06 redovisa reviderad sammanställning.
Tekniska kontorets preliminära beräkningar pekar på att
nytt upphandlat elavtal, från och med 2007, kommer att
innebära en höjning av elkostnaden med cirka 10 mkr per
år.
Till följd av senaste tidens svårigheter med att rekrytera
personal med teknisk kompetens föreslås att en traineetjänst upprättas med inriktning mot fastighetsförvaltning.
Tekniske chefen påpekar att genom ett upprättande av
CAD-konstruktörstjänst inom förvaltningen kan konsultkostnaden i investeringsprojekten reduceras. Vidare
påpekas behovet av att anställa en CAD-samordnare med
inriktning bygg.
Medel för kompetensutveckling saknas i den strama
personalbudgeten.

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au 060331 § 49

2006-04-06
2006-03-31

Sid

6
5

Särskilt bör det stora investeringsbehovet avseende ventilationsåtgärder beaktas. Det totala behovet redovisas i egen
skrivelse, daterad 2006-03-06, och uppgår till 103 mkr.
Arbetsutskottet uppdrar åt tekniske chefen att ta fram
reviderad tidplan för åtgärder inför Tekniska nämnden
2006-04-06. Turordningen kan komma att omprioriteras till
följd av Arbetsmiljöverkets inspektioner.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att uppdra åt Tekniska kontoret att revidera skrivelsen
Planering inför 2007 inklusive tidplan för ventilationsåtgärder och att presentera detta för Tekniska nämnden, samt
att presentera reviderad skrivelse Planering inför 2007
inklusive tidplan för ventilationsåtgärder för Kommunstyrelsen.
__________

Tn 060406 § 17

Tekniska kontoret presenterar reviderad skrivelse daterad
2006-03-31 inklusive tidplan.
Efter avslutad genomgång av handlingarna beslutar
Tekniska nämnden
att till Kommunstyrelsen översända sammanställningen
daterad 2006-03-31 avseende behov som bör beaktas i
samband med 2007 års budgetarbete, samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
__________

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

Datum

Tekniska nämnden
Tn § 18

2006-04-06

Sid

7

2006 077 009

Tekniske chefens information
Tn 060406 § 18

Rapport: Finjasjön 2005, Dnr 2006 162 431
Heléne Annadotter informerar om rapport över Finjasjöns
vattenkvalitet under 2005. Med hänvisning sammanfattning
i rapport daterad 25 januari 2005 var vattenkvaliteten i sjön
de flesta dagar under sommaren 2005 så god att sjön kunde
utnyttjas för bad. Kortare perioder förekom synlig blågrönalgblomning med gröna prickar eller skikt. Som lägst var
siktdjupet 0,5 m och som högst 1,5 m. Vid perioder med
algblomning dominerades växtplanktonsamhället. Ovanligt
låga halter av djurplankton och rotatorier (hjuldjur) förekom. Den låga mängden djurplankton kan bero på att en
hög population av djurplanktonätande fisk håller mängden
djurplankton nere. Förekomsten av blågröna alger var starkt
kopplad till kvävehalten. Ju lägre kvävehalter som förekom,
desto större mängd blågröna lager. Kvävereduktionen i
Magle våtmark kan således ha en negativ inverkan på vattenkvaliteten i Finjasjön. Flera parametrar som uppmätts i
Finjasjön under 2005 pekar på att vattenkvaliteten är på
väg att försämras. De viktigaste av dessa är; perioder med
dominans av blågröna alger och synlig algblomning; låg halt
av djurplankton och ett ovanligt lågt siktdjupsmedelvärde.
Sedan 2002 har den genomsnittliga fosforhalten ökat för
varje år. Tidigare att erfarenheter med mörtfiskereduktion
har visat att vattenkvaliteten förbättras vid trålning och
resultaten i rapporten understryker nödvändigheten av den
planerade provtrålningen under våren 2006.
Tekniske chefens informerar om;
Nytillträdd personal
- Charlotta Sandahl Edemyr presenteras och hälsas
välkommen. Charlotta tjänstgör från och med den 1 mars
som för-valtningsekonom och i arbetsuppgifterna ingår
ekonomisk styrning och uppföljning på övergripande nivå
inom förvalt-ningen. Tjänsten ingår i tekniske chefens
stab.

Datum

Tekniska nämnden
Tn 060406 § 18

2006-04-06

Sid

8

Tekniska kontorets organisation 2004 151 001
2003 107 001
- smärre justeringar

och revideringar som genomförts i
organisationen under 2005 och fram till dags dato i
skrivelse daterad 2006-02-27. Samtliga organisationsförändringar är fackligt förankrade i tekniska kontorets
samverkansgrupp och redovisas i skrivelse daterad
2006-02-27. Alf Rasmussen kommenterar följande
från skrivelsen;

Personalansvaret följer linjeorganisationen på avdelningen
numera fullt ut, vilket innebär att förvaltarna har personalansvaret för arbetsledarna inom sina förvaltningsområden,
samt
att tjänsten som informationsansvarig har den 1 mars
2006 flyttats över från gata/markavdelningen till tekniske
chefens stab eftersom arbetsuppgifterna är förvaltningsövegripande.
Besparingskrav 2006 - översyn av personalkostnader
2006 279 040

- Tekniska kontorets ansträngda personalbudget. Under
perioden 2003–2006 har, förutom personalbesparingskrav på 4 mkr, Tekniska kontorets organisation slimmats
genom omorganisation 2003 samt ej full lönekompensation i 2003 och 2004 års lönerevision. Totalt har Tekniska kontorets organisation till följd av detta bantats under perioden 2003–2006 med 5,7 mkr, vilket motsvarar
cirka 19 tjänster. Trots en slimmad organisation kvarstår
personalbesparingskravet på 1,34 mkr för 2006. Ledningsgruppen har gett fastighetsekonomen i uppdrag att
utvärdera verkliga personalkostnader 2006 i förhållande
till personalbudgeten innan ytterligare förslag till åtgärder
vidtages för att infria 2006 års besparingskrav.
Arbetsutskottet har enligt § 54 2003-03-31 uppdragit åt
tekniske chefen att utreda och redovisa hur verksamheten
påverkas av 2006 års personalbesparingskrav.
Torghandeln
Alf Rasmussen informerar om att rutinerna avseende tillsynen av torghandeln kommer att ses över. En broschyr

Datum

Tekniska nämnden

Tn 060406 § 18

2006-04-06

Sid

9

ska tas fram med information om allmänna bestämmelser,
dagar och tider för torghandel, hur diskar ska placeras samt
avgifter.
Torghandel har på försök under delar av 2004 samt hela
2005 varit tillåten på torsdagar. Tekniska kontoret vill ha
tekniska nämndens syn på om detta ska tillåtas tills vidare.
Tekniska nämnden godkänner att torghandel tillåts även
torsdagar.

-

Ökning av inspektionsmeddelanden från Arbetsmiljöverket
Ingvar Wimhed informerar om den ökade mängden inspektionsmeddelanden från Arbetsmiljöverket avseende arbetsmiljöbrister och inomhusklimat i kommunens verksametslokaler. Arbetsmiljöverket har meddelat att antalet mätningar avseende buller och ventilation i skolor kommer att
utökas. Arbetsmiljöverket kommer att kräva tydligare besked på om medel är anvisade och tidpunkt för när ombyggnader ska genomföras.
__________

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

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 19
Tn au § 31

2006-04-06
2006-03-23

Sid

10
9

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.
__________

Tn 060406 § 19

Tekniska kontoret redovisar ekonomisk rapport samt
kommentarer avseende januari och februari.
Tekniska nämnden godkänner handlingarna.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Ekonomikontoret
Kommunstyrelsen
Kop AR, CSE

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 20
Tn au § 34

2006-04-06
2006-03-23

Sid

11
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.
________

Datum

Tekniska nämnden
Tn 060406 § 20

2006-04-06

Sid

12

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Beslut till Tekniska kontoret
Kop AR, IW

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 21
Tn au § 35

2006-04-06
2006-03-23

Sid

13
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.
__________

Tn 060406 § 21

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, IW

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn § 22
Tn au § 37

2006-04-06
2006-03-23

Sid

14
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
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn au 060323 § 37

2006-04-06
2006-03-23

Sid

15
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.
__________

Tn 060406 § 22

Efter genomgång av ärendet godkänner tekniska nämnden
förslaget om att slopa gatuhandel på Frykholmsgatan under
en försöksperiod av två år. Tekniska nämnden uppdrar åt
tekniske chefen att kontrollera med kommunchefen om
ändring i torghandelsstadgan erfordras under försöksperioden.
Tekniska nämnden beslutar:
att 2 § i ”Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i
Hässleholms kommun” under en försöksperiod av två år
med giltighet från och med den 1 juni 2006 ändras till
följande lydelse avseende Hässleholm (Övriga orter ingen
ändring)
2 §. Följande föreskrifter är tillämpliga på följande platser
som kommunen upplåter till allmänna försäljningsplatser för
torg- och marknadshandel på angivna dagar
Hässleholm – Stortorget och Första Avenyen delen Frykholmsgatan - Goodtemplaregatan
helgfria tis-, torsoch lördagar.
samt
att uppdra åt tekniska chefen att undersöka om ändring i
torghandelsstadgan erfordras under försöksperioden.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop. AR, PN, PL och EG

Datum

Tekniska
Tekniska
Tekniska
Tekniska

nämnden
nämnden arbetsutskottet
nämnden
nämnden arbetsutskottet
Tn
Tn
Tn
Tn

§ 23
au § 44
§ 84
au § 132

2006-04-06
2006-03-23
2005-11-21
2005-10-27

Sid

16
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
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn au 060323 § 44

2006-04-06
2006-03-23

Sid

17
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.
__________

Tn 060406 § 23

Beslut till
Tekniska kontoret
Farstorps Byalag
Kop PN, GS och LR

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 24
Tn au § 40

2006-04-06
2006-03-23

Sid

18
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.
__________

Tn 060406 § 24

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Kop AR, IW

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 25
Tn au § 41

2006-04-06
2006-03-23

Sid

19
22

2005 175 002

Beslutattestantförteckning 2006
Tn au 06323 § 41

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

Tn 060406 § 25

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Ekonomikontoret
Kop AR, avd.ch, CSE
HP, CA och adm gruppen

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 26
Tn au § 50

Sid

2006-04-06
2006-03-31

20
6

2006 214 042

Budgetuppföljning – tidplan för 2006
Tn au 060331 § 50

Med Ekonomikontorets tidplan för de ekonomiska uppföljningarna som grund har tekniska kontoret upprättat tidplan
för tekniska nämndens budgetuppföljning under året enligt
följande

Uppföljningstidpunkt

Sammanträdesdag TN/TNAU

Inlämningstidpunkt EK

KS-sammanträde

2006-02-28

Tn au 06-03-23

2006-03-17

2006-03-31

Tn au 06-05-11

2006-04-19

2006-05-03

2006-04-30

Tn au 06-05-11

2006-05-08

2006-05-17

2006-05-31

Tn au 06-06-01

2006-06-07

2006-06-14

2006-06-30

Tn au 06-08-10

2006-08-18

2006-09-13

2006-08-31

Tn au 06-09-14

2006-09-18

2006-10-04

2006-09-30

Tn au 06-10-19

2006-10-16

2006-11-08

Övrigt

Tertialrapport

Delårsbokslut
Tertialrapport
Kvartalsrapport

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att godkänna redovisade tidplan för budgetuppföljning,
att i de fall månadsuppföljningarna inte stämmer överens
med tekniska nämndens sammanträden, delegera till tekniska chefen att översända rapporterna till ekonomikontoret
för senare redovisning till tekniska nämnden, samt
att uppdra åt förvaltningsekonomen att informera ekonomikontoret att tertialrapporten per den 30 april kommer att
översändas efter Tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde den 11 maj.
__________

Datum

Tekniska nämnden
Tn 060406 § 26

2006-04-06

Sid

21

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Ekonomikontoret
Kop AR, avd ch, CSE, CJ

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn § 27
Tn au § 42

2006-04-06
2006-03-23

Sid

22
23

2005 025 002

Delegationsbeslut
Tn au 060323 § 42

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

Tn 060406 § 27

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Sid

2006-04-06
2006-03-23

23
24

Tn § 28
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

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

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

2006 59 233 -

2006 139 866 - Minnesanteckningar från möte 2006-02-07
med ”Gruppen för offentliga utsmyckningar” och referensgruppen
2006 175 000 –

__________

Samarbetsgruppens protokoll 2006 02 13.

Datum

Tekniska nämnden
Tn 060406 § 28

Beslut till
Tekniska kontoret

2006-04-06

Sid

24

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Datum

Tekniska nämnden

2006-04-06

Tn § 29

Sid

25

2006 170 009

Förslag från mötesdeltagare
Tn 060406 § 29

Per-Ingvar Önnevik informerar om att Handikappdagen äger
rum den 11 maj 2006.
Per-Ingvar Önnevik förhör sig om handläggningen avseende
inköp av reservelkraftverk.
Tekniska kontoret får i uppdrag att undersöka vilka beslut
som är fattade i KF.
Stefan Larsson förhör sig om;
- avtal som undertecknats av Banverket den 30 juni 2000
och av Hässleholms kommun genom K-G Sjöholm den 4
juli 2000 gällande bland annat flyttning av bommarna
samt breddning av Storgatan i Vinslöv vid korsningen
med järnvägen.
Tekniska kontoret undersöker ärendet.
- Söderparksskolans ombyggnad. Ordföranden hänvisar
till Kommunledningskontoret, Lokalförsörjningsavdelningen.
Erik Rittbo påpekar att det krävs upprensning efter stormen
Gudrun. i Tormestorp.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop PN

