Tekniska nämnden

Datum

Sid

2006-09-21

1

Plats och tid

Tekniska kontoret kl 14.30 – 16.25

Beslutande

Benny Petersson, s, 1:e vice ordf (tjänstgjort som ordförande)
Pär Palmgren, m, 2:e vice ordf
Ulf Erlandsson, c, (tjänstgjort som ers för K-G Sjöholm)
Agneta Söderberg, s
Per-Ingvar Önnevik, s
Camilla Lindoff, s
Stefan Larsson, c
Nils Bertil Finn, m
Christer Caesar, kd
Hans Tosteberg, fp
Erik Rittbo, fv

Ersättare

Leif Möllerström, Bertil Kjellqvist, Per Lindberg,
Hans Wendel, Gösta Hedin, Arne Dahlström och Eskil
Johannesson

Övriga deltagande Teknisk chef Alf Rasmussen
Förvaltningskamrer Charlotta Sandahl Edemyr
Avd cheferna Hans Wackenfors, Per Nilsson och
Ingvar Wimhed
Sekreterare Anna-Stina Thunström
Informationssekreterare Carina Forsback
Information

Vd Hässleholms Renhållare AB Jan Göransson,
Projektledare Lennart Rundberg

Utses att justera

Hans Tosteberg

Justeringens tid
och plats

2006-09-29
Tekniska kontoret

Sekreterare

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

Ordförande

………………………………………………..
Benny Petersson

Justerare

………………………………………………
Hans Tosteberg

Paragrafer 82 - 89
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Organ/sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2006-09-21

Anslagsdatum

2006-09-29

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

Anslagets nedtagande 2006-10-23

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

Tekniska nämnden

Datum

Sid

2006-09-21

3

Information
Hässleholms Renhållare AB
Jan Göransson, vd för HÄRAB/ÖGRAB, informerar om den
gemensamma organisationenen för sop- och avfallshantering mellan kommunerna Hässleholm, Osby och Östra
Göinge.
Hässleholms Renhållare AB sköter avfallsbehandling och
återvinning av avfall från hushåll, industrier och andra verksamheter vid anläggningen i Vankiva. Utvecklingen av
anläggningen pågår kontinuerligt och nya markområden har
köpts in för fortsatt utbyggnad och utveckling.
Industriområde väster om Stoby 2005 349 251
Lennart Rundberg redovisar Hässleholms kommuns planer
för ny kombiterminal/nytt industriområde väster om Stoby.
Området ger möjlighet att använda väg 21 och järnvägen
som transportleder och avlastningsplats. Geotekniska undersökningar har utförts. Banverket och kommunen har
genomfört utredning som visar förutsättningarna för att
ansluta till stambanan. Kontakter har tagits med Vägverket
för utredning av konsekvenserna om en ny anslutning till
väg 21 byggs. Vid samråd med boende i närområdet framkom farhågor om förhöjt buller.
Exploateringsområden i Hässleholm
Lennart Rundberg informerar om pågående arbeten och
byggnationer inom Hassellunden, Röinge Hage och Björklunda i Hässleholm.
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2006 077 009

Tekniske chefens information
Tn 060921 § 82

Tekniske chefen informerar om;
Skadegörelse i skolorna, 2006 484 299
Ingvar Wimhed informerar möte kommer att hållas den 26
oktober mellan Barn- och utbildningsnämndens presidium
och Tekniska nämndens arbetsutskott angående ökningen.
av skadegörelsen och klotter på vissa skolor. Barn- och utbildningsförvaltningen har framfört att denna typ av ”aktiviteter” efter skoltid är ett problem som även berör Socialförvaltningen och Fritidsförvaltningen. nämnda förvaltningar
samt representanter från polis och BRÅ kommer att bjudas
in till diskussionen.
Miljödomstolen angående Finjasjön 2006 443 432
Alf Rasmussen informerar om att ett allmänt möte med Miljödomstolen kommer att hållas den 1 november från kl 10.00 i
Ebensersalen angående regleringen av Finjasjön samt strömningsriktare i Hörlingeån. Kurt Hagenrud kommer att föra
kommunens talan. Alf Rasmussen och Lennart Rundberg
medverkar som sakkunniga från Tekniska kontoret. Tekniska
nämnden rep-resenteras av K-G Sjöholm. Mötet kommer att
kombineras med besök vid Almaån/Hörlingeån.
Textiltvätten, kvalitetsförbättring och nya uppdrag
Alf Rasmussen informerar om ändrade städrutiner som har
införts under året. Städningen utförs med s k ”städklara
moppar”. Detta innebär att smutsigt vatten inte används
och att förbrukningen av rena moppar ökat. Det nya städsystemet utgör en kvalitetsförbättring av städningen och
mindre slitage på städytorna. Efterfrågan av textiltvättens
tjänster har ökat till följd städsystemet och till följd av nya
uppdrag bland annat från Restaurangskolan, vilket är
positivt.
Dialogprojekt Stattena 2006 33 511
Per Nilsson informerar om att den 29 augusti hölls första
mötet med boende från Stattenaområdet angående införande av 30-zoner. Tekniska kontoret redovisade trafik-
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Tn 060921 § 82
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mängd, trafik- och olycksstatistik för området. De närvarande framförde sina synpunkter och en dialoggrupp, med
5 representanter för de boende bildades. Vid kommande
dialogträffar ska förslag till åtgärder för Stattenaområdet
diskuteras och kostnadsberäknas. Enligt 2007 års planering
är kostnaden för införande av 30–zoner inom Stattena
preliminärt beräknade till 1 mkr. (Totalkostnad för Stattena,
Centrum i Hässleholm, Ekedal, Väster och Fredentorp uppgår preliminärt till 5,3 mkr.)
Lastzon Kulturhuset 2005 514 514
Förslaget från Kulturförvaltningen om att anordna en lastzon
på Andra Avenyen vid Kulturhuset kommer att diskuteras
vid träff den 26 september mellan Kulturförvaltningen,
Stadsbyggnadskontoret och Tekniska kontoret. Beslutsunderlag presenteras för tekniska nämnden när färdigt
förslag föreligger.
Vinslövstunneln krav från Tyréns 2006 388 311
Alf Rasmussen informerar om att möte mellan parterna
kommer att hållas den 20 oktober i Malmö. Vid mötet
kommer företrädare för Tyréns Infrakonsult samt deras
juridiska ombud att närvara. Tekniska kontoret kommer att
företrädas av Alf Rasmussen och Lennart Rundberg samt
advokaten Tommy Hansson, Actum. Vid mötet ska möjlighet
till förlikning i målet diskuteras.
Tunneln under järnvägen – Tingshusgatan – Drottninggatan 2006 344 311
Ingvar Wimhed informerar om pågående arbeten i tunneln
under järnvägen. Tunneln är sanerad och efter 14 dagars
torktid kommer den att målas och klotterskyddsbehandlas.
Ny belysning kommer att monteras och bänkar kommer att.
placeras ut. Tekniska kontoret undersöker möjligheten att
utöka tillståndet för kameraövervakningen med inspelning
som lagras.
Skjutbanevägen 2006 280 311
Lennart Rundberg informerar om att Kommunstyrelsens
arbetsutskott enligt § 245 har beviljat 350 tkr i 2006 års
investeringsbudget för fortsatt utbyggnad av Skjutbanevägen i Hässleholm. Projekteringen beräknas vara klar till
den 15 november.
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Qpoolen 2006 327 225
Upphandling av nytt ventilationssystem i Qpoolen är avbruten tills vidare. Besked har gått ut till anbudsgivarna.
Renoveringsbehovet kommer att ses över med utgångspunkt av bibehållen standard.
Offert på skötsel av Hässleholmsbyggens servicelägenheter 2006 483 293
Ingvar Wimhed informerar om att tekniska kontoret har
lämnat offert på fortsatt skötsel av de servicelägenheter
som sålts till Hässleholmsbyggen. Godkänns offerten
sker inga personalförändringar på tekniska kontoret på
grund av arbetsbrist till följd av försäljningen av servicelägenheterna
__________

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

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn § 83
Tn au § 116

2006-09-21
2006-09-14

Sid

7
5

2006 485 042

Avvikelserapport – övergripande mål 2006-06-30
Tn au 060914 § 116

Alf Rasmussen redovisar utkast till ”Uppföljning
övergripande mål 2006 – avvikelserapport”.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna skrivelsen ”Uppföljning övergripande mål
2006 – avvikelserapport”, daterad 2006-08-29.
__________

Tn 060921 § 83

Vid genomgång av ärendet framförs att under punkt 3.1.1.B
”Arbetsplatsen skall medverka till att stimulera den
personliga utvecklingen och höja individens kompetens”
bör tilläggas att ”på grund av bristande medel kan detta mål
inte uppfyllas”.
Tekniska nämnden beslutar
att med godkännande översända ”Uppföljning övergripande
mål 2006 – avvikelserapport”, daterad 2006-08-29.
___________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Kop AR, CSE

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 84
Tn au § 117

Datum

Sid

2006-09-21
2006-09-14

8
6

2006 522 042

Tertialrapport per den 31 augusti 2006
Tn au 060914 § 117

Alf Rasmussen redovisar utkast till tertialrapporten 2006-08-31.
Tekniska kontoret bedömer att de i verksamhetsplanen angivna
målen för 2006 kommer att uppnås. Driftprognosen visar ett
underskott på 4,41 mkr.
Under genomgången diskuteras vissa ändringar avseende förslag
på åtgärder.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra åt tekniske chefen att komplettera handlingarna
till Tekniska nämndens sammanträde den 21 september
2006.
__________

Tn 060921 § 84

Charlotta Sandahl Edemyr informerar om budgetuppföljning
per den 31 augusti 2006 och redovisar prognos per den 31
december samt förslag till åtgärder.
Driftprognosen per den 31 december 2006 visar ett
underskott på 4,41 mkr enligt följande;
- Taxehöjningar (Va, fjärrvärme och Renhållning 0,75 mkr
- Negativt driftnetto Kulturhuset
0,8 mkr
- Investeringar på fastighetsavdelningen(kapitalkostnader som tillkommit när projekten)
avslutas)
1,76 mkr
- Utbyggnad av GC-vägen Hästveda-Lursjön
0,4 mkr
- Hembygdsparken rensning av dammar
0,3 mkr
- minskat resultat på skogen
0,4 mkr
Förslag till åtgärder driften;
Tekniska kontoret kommer under hösten, utöver de i
verksamhetsplanen angivna produktionsmålen, att
rensa/omgestalta grönytorna vid Vinslövstunneln samt
rensa dammarna i Hembygdsparken.
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För att täcka det redovisade underskottet erfordras att
medel tillförs tekniska nämndens budget för 2006:
- 0,7 mkr till genomförande av åtgärder i Hembygdsparken
samt återställningsarbete efter stormen Gudrun
(Tekniska nämnden har även äskat medel till detta i samband med tertialrapporten 2006-04-30)
- 0,75 mkr avseende taxehöjningar särskild skrivelse
daterad 2006-09-08
- 0,8 mkr avseende negativt driftnetto Kulturhuset enligt
särskild skrivelse daterad 2006-08-09
- Kompensation för de kapitalkostnader som tillkommit p g a
energisparinvesteringar
Investeringsprognosen per den 31 december 2006 visar att
årets investeringsbudget kommer att hållas om statligt
energibidrag utdelas med 30 % av entreprenadkostnaden
för årets energiprojekt.
Sammanställning över enskilda avvikelser i investeringsprojekten;
Dämme i Almanån/reglering av Finjasjön; Utredningskostnader inför förhandling i Miljödomstolen.

-258 tkr

Energiprojekt Qpoolen; - ombyggnad av
ventilationsanläggning. Kommunstyrelsen
har beslutat att upphandlingen skall avbrytas.
647 tkr har förbrukats till konsult- och upphandlingskostnader

+ 2981 tkr

Verksamhetsförändringar;underskottet
härrör från projekt Lyckåsa demensboende
som belastat verksamhetsförändringsanslaget-

– 478 tkr

Hässleholms filfabrik; Renovering av byggnaden färdigställs under september 2006

– 205 tkr

Kulturhuset; Pågående tvisteärende med PEAB
angående besiktningsanmärkningar,
besiktnings- och konsultkostnader

- 114 tkr

Tekniska nämnden
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Förslag till åtgärder investeringar;
Tekniska kontoret kommer under hösten, utöver de i investeringsplanen angivna projekten, att anlägga medlöpande
infart till Jungfrugatan från Vankivavägen till en kostnad av
200 tkr samt omgestaltning av planteringsytorna vid Vinslövstunneln till en kostnad av 160 tkr. Tekniska nämn-den
kommer att täcka dessa kostnader inom årets investeringsram.
Separata äskanden föreligger avseende;
- Lyckåsa demensprojekt (478 tkr)
-

Ny köksutredning till följd av ändrad inriktning från
storkök/mottagningskök till tillagningskök (500 tkr).

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna tertialrapporten
att godkänna omgestaltning av planteringsytorna i anslutning till planskild korsning i Vinslöv, samt
att föreslå Kommunstyrelsen besluta
att tillföra Tekniska nämnden följande medel driftmedel
alternativt acceptera motsvarande underskott i 2006 års
driftbudget
- 700 tkr till genomförande av nödvändiga åtgärder i
Hembygdsparken samt återställningsarbete efter stormen Gudrun. (Tekniska nämnden har även äskat medel
till detta i samband med tertialrapporten 2006-04-30.)
- 750 tkr avseende taxehöjningar särskild skrivelse
daterad 2006-09-08.
- 800 tkr avseende negativt driftnetto Kulturhuset enligt
särskild skrivelse daterad 2006-08-09.
-

Kompensation för de kapitalkostnader som tillkommit
pga energisparinvesteringar, samt

Tekniska nämnden

Tn 060921 § 84
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att tillföra Tekniska nämnden följande investeringsmedel
- 476 tkr för att täcka underskottet i projektet Lyckåsa
demensboende
500 tkr för utrednings- och konsultkostnader avseende
ny köksutredning
-

att ge tekniska nämnden i uppdrag att i samråd med BUN
och ON göra en köksutredning i syfte att uppdatera gällande plan, samt
att ombyggnad av kök skall ingå i investeringsprojekt
som ligger under Kommunledningskontoret.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret
AR, CSE och avd,ch

Tekniska
Tekniska
Tekniska
Tekniska
Tekniska
Tekniska

nämnden
nämnden arbetsutskottet
nämnden
nämnden arbetsutskottet
nämnden
nämnden arbetsutskottet
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn
Tn

§ 85
au § 118
§ 56
au § 84
§5
au § 8

Datum

Sid

2006-09-21
2006-09-14
2006-06-15
2006-06-01
2006-02-16
2006-01-26

12
7
8
6
9
9

2006 069 009

Intern kontrollplan för 2006
Tn au 060126 § 8

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att godkänna upprättad intern kontrollplan 2006 daterad
2006-01-16.
__________

Tn 060216 § 5

Vid genomgång av planen för internkontroll framkommer att
den bör kompletteras med kontroll av verksamheter, eventuellt kan någon av nuvarande punkter utgå.
Tekniska nämnden beslutar
att återremittera ärendet för revidering.
__________

Tn au 060601 § 84

Förvaltningsekonom Charlotta Sandahl Edemyr redovisar
reviderad intern kontrollplan 2006.
Vad gäller torghandeln kommer torghandlarnas närvaro
registreras av parkeringsvärden som sedan debiterar en
gång per månad i efterskott. Endast i undantagsfall kommer
kontant betalning att accepteras.
Frågan om krav på F-skattsedel diskuteras samt hur tekniska kontoret ska lösa tillsynen på torget de lördagar då parkeringsvärden inte är i tjänst.
I samband med tertialrapporten i augusti vill ordförande ha

Tekniska
Tekniska
Tekniska
Tekniska

nämnden
nämnden arbetsutskottet
nämnden
nämnden arbetsutskottet

Tn 060601 § 84

Datum

Sid

2006-09-21
2006-09-14
2006-06-15
2006-06-01

13
8
9
7

rapport om utfallet av införandet av nya kvalitetssystemet
vid gata/mark.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra åt tekniska kontoret att undersöka kravet på
F-skattsedel för torghandlare, samt
att föreslå tekniska nämnden besluta
att ge tekniska kontoret i uppdrag att registrera närvaron bland torghandlarna alla aktuella torgdagar, samt
att uppdra åt tekniska kontoret, att i samband med
tertialrapporten den 31 augusti avge särskild rapport
angående utfallet av nya kvalitetssystemet vid
gata/mark.
__________

Tn 060615 § 56

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag, samt
att godkänna redovisad intern kontrollplan för 2006.
__________

Tn au 060914 § 118

Avdelningschefen och sektionschefen på gata/mark
redovisar skrivelse, daterad 2006-07-04, ”Intern kontroll
gällande parksektionens frekvensscheman, skötselmanualer
och arbetsscheman”.
Kontroll av gräsklippning, putsning, ogräsrensning, renhållning och det allmänna intrycket utfördes den 29 juni på
35 olika platser.
Det nya kvalitetssystemet har slagit väl ut. Planen kommer
att revideras över tid.

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au 060914 § 118

Datum

Sid

2006-09-21
2006-09-14

14
9

Arbetsutskottet beslutar
att godkänna redovisning av kvalitetssystem vid gata/mark
avdelningen, samt
att vid bokslut 2006 skall ytterligare uppföljning och analys
av parkskötseln redovisas tillsammans med årskostnad.
__________

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 kvalitetssystemet 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.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
Kop AR, CSE, PN, GS
och CB

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 86
Tn au § 120

Datum

Sid

2006-09-21
2006-09-14

15
14

2004 182 012

Personalbesparingskrav 2004 – 2006
Tn au 060914 § 120

I skrivelse daterad 2006-09-05 redovisar tekniske chefen
genomförda personalbesparingar i Tekniska kontorets
organisation.
Personalbesparingskravet utgör ca 1,35 mkr per år för
perioden 2004-2006 vilket motsvarar 4,5 heltidstjänster per
år. Utöver detta har kompensation för 2003 och 2004 års
lönerevision ej medgivits fullt ut. Till följd av detta har totalt
5,1 mkr dragits från Tekniska nämndens personalbudget för
perioden 2003 -2006. Förutom personalbesparingskraven
genomfördes en nettobesparing omfattande två heltidstjänster, 0,6 mkr, till följd av Tekniska kontorets omorganisering 2003.
Tekniska kontorets ledningsgrupp har inte vidtagit besparingsåtgärder med 4,5 tjänster under 2006. Ytterligare personalneddragningar skulle innebära att delar av Tekniska
nämndens verksamhetsområde hade fått lyftas bort eller att
arbetsmiljöproblem uppstått. Dock har en generell återhållsamhet vidtagits för att hålla tilldelad personalbudget även
2006.
Arbetsutskottet beslutar
att ge tekniske chefen i uppdrag att komplettera skrivelsen
inför Tekniska nämndens sammanträde i september.
__________

Tn 060921 § 86

Tekniske chefen redovisar 2006-09-19 reviderad skrivelse.
Sammanfattning av personalbesparingar som genomförts
under 2003-2006 redovisas i skrivelsen, sammanfattning av
besparingarna framgår av följande tabell;

Tekniska nämnden

Tn 060921 § 86

Datum

Sid

2006-09-21

16

Sammanfattning

År
2003
2004
2005
2006
Totalt

Personalbesparingar 2003-2006
Besparing enl
Ytterligare
Personalbudgetdirektiv
besparingskrav
minskning
0
0,70 mkr
2
1,35 mkr
0,40 mkr
3,5
1,34 mkr
4
1,34 mkr
2
4,00 mkr
1,10 mkr
11,5

Personal-besparing i
kr
1,30 mkr
1,75 mkr
1,34 mkr
1,34 mkr
5,73 mkr

Som framgår av tabellen har Tekniska nämndens personalbesparingskrav inte stannat vid det officiella besparingskravet på 4 mkr för perioden 2004-2006. 1,1 mkr har tillkommit på grund av ej medgiven full lönekompensation
2003-2004. Konsekvensen av nerdragningarna är att
nämnden i dagsläget inte har medel att återbesätta
nödvändiga tjänster, t ex driftingenjör och projektledare
bygg, eller att kunna erbjuda befintlig personal
kompetensutveckling.
Tekniska nämnden beslutar
att med godkännande översända skrivelsen till Kommunstyrelsen och Personalkontoret.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Personalkontoret
Kop AR, CSE

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 87
Tn au § 126

Datum

Sid

2006-09-21
2006-09-14

17
15

2006 025 022

Delegationsbeslut
Tn au 060914 § 126

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
Arbetsutskottets protokoll 2006-08-10.
__________

Tn 060921 § 87

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Tekniska nämnden

Tn § 88

Datum

Sid

2006-09-21

18

2005 175 002

Beslutsattestantförteckning 2006 (tidigare beslut Tn § 70
060824)
Tn 060921 § 88

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna upprättad beslutsattestantförteckning daterad
2006-08-18.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Ekonomikontoret
Kop AR, IW, LG och
Adm gruppen

Tekniska nämnden
Tn § 89

Datum

Sid

2006-09-21

19

2006 170 009

Förslag från mötesdeltagare
Tn 060921 § 89

Förslag från mötesdeltagare;
Camilla Lindoff och Per-Ingvar Önnevik poängterar vikten av
åtgärder för bättre trafikmiljö vid förskolan i Bjärnum, Slättarödsvägen-Boställsgatan
Per Nilsson får i uppdrag att utreda problemet.
Camilla Lindoff anmäler att glasen på belysningen vid Stortorget behöver rengöras.
Per-Ingvar Önnevik anmäler att;
- städning behöver utföras på "Qpoolentomten" och trasiga
papperkorgar bytas ut.
Stefan Larsson;
- framför att boende på Boarpsvägen i Vinslöv har önskemål
om att gatubelysning sätts upp.
- redovisar att Vinslövssjöns vattenkvalitet har försämrats
och att behov av åtgärder bör utredas.
Per Nilsson informerar om att utredning pågår.
Leif Möllerström påtalar behovet av busskur på Kaptensgatan.
Christer Caesar anmäler att hål i beläggningen på Stortorget
som orsakades av festivalsarrangemanget inte är åtgärdade.
Hans Wendel påpekar att kajbeståndet på Drottninggatan
behöver reduceras.
Hans Tosteberg anmäler hål i gatan på Ametistvägen samt
att gatan är inte städad efter klippning av träd.
Alf Rasmussen informerar om att tekniska kontoret kommer
att sätta in tillfällig personalförstärkning i Tyringe för att åtgärda de problem som tidigare anmälts.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop PN, AS, GS och IW

