Datum

Tekniska nämnden

Sid

2005-03-31

1

Plats och tid

Tekniska kontoret kl 13.00-16.15

Beslutande

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

Ersättare

Hans Jacobsson, Leif Möllerström, Urban Widmark,
Per Lindberg, Hans Wendel, Gösta Hedin, Bengt Hellbring
och Eskil Johannesson

Övriga deltagande Teknisk chef Alf Rasmussen
Avd cheferna Per Nilsson, Lars Olofsson och
Ingvar Wimhed
Projektledare Lennart Rundberg, §§ 13-14
Kameral förvaltare Sten Carling, § 13
Sekreterare Anna-Stina Thunström
Utses att justera

Hans Tosteberg

Justeringens tid
och plats

2005-04-08
Tekniska kontoret

Sekreterare

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

Ordförande

…………………………………………………
K-G Sjöholm

Justerare

………………………………………………
Hans Tosteberg

Paragrafer 12-28

Datum

Tekniska nämnden
Organ/sammanträdesdatum

2005-03-31

Tekniska nämnden 2005-03-31

Anslagsdatum

2005-04-08

Förvaringsplats
för protokollet

Tekniska kontoret

Underskrift

Sid

2

Anslagets nedtagande 2005-05-02

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

Datum

Tekniska nämnden

2005-03-31

Tn § 12

Sid

3

2005 211 001

Åtgärder vid tekniska kontoret
Tn 050331 § 12

Tekniska nämnden beslutar
att uppdra åt tekniske chefen
- att göra framställan till kommunstyrelsen om att senarelägga redovisningen avseende underlag för ökad
entreprenaddrift av grönyte- och gatuskötsel samt fastighetsskötsel tills kvalitetssäkringsprojekten genomförts
att arbetet med driftsättning av nytt internhyressystem
skall intensifieras
att genomföra ett samarbetsprojekt i samråd med
Kommunledningen byggt på Hälsoringens utredning.
att genomföra ett samarbetsprojekt mellan gata/markoch fastighetsavdelningarna
att controller skall anställas på tekniska kontoret.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR

Datum

Tekniska nämnden

2005-03-31

Tn § 13

Sid

4

2005 36 009

Tekniske chefens information
Tn au 050331 § 13

Internhyressystemet, 2003 182 298
Sten Carling redovisar lägesrapport avseende utredningen om de nya internhyressystemet.
Principen för det nya internhyressystemet, se bilaga 1, är
att varje förvaltning skall betala faktiska kostnader för
varje objekt och med en årlig uppdatering/avstämning av
hyreskostnaden bland annat till följd av den egna energiförbrukningen.
Faktiska drift- och kapitalkostnader för varje objekt och
förvaltning har nu beräknats. Därmed framkommer varje
förvaltnings nya och ändrade hyreskostnad i förhållande
till nuläget. Exempelvis kommer BUN:s totala hyreskostnad att minska på grund av lägre kapitalkostnader.
Fritidskontorets nya hyreskostnad kommer att öka till
följd av ökad energiförbrukning.
Utöver ovan nämnda faktiska driftkostnader, redovisas
motiv för ändrad (ökad) hyra avseende
- ökad utvändig skötselnivå
- ökat fastighetsunderhåll
- förstärkning av verksamhetsvaktmästeriet.
Dessutom kommer lokalvårdskostnaderna att regleras
enligt tilläggsavtal.
Något som har fördröjt arbetet med att ta fram underlag
för det nya internhyressystemet är att tekniska kontoret
först nu som ett led i kvalitetssäkringsarbetet har fått
kontroll på energikostnaderna för varje objekt. Dessutom
har kontoret nyligen avslutat mätningen av faktisk tid för
fastighetsskötseln.
Sammanställning kommer att redovisas för Ks Au den 13
april inför budgetarbetet.
Hassellunden nordvästra etapp 2, dnr 2004 211 052
Alf Rasmussen informerar om att VA- och markarbeten
avseende Hassellunden etapp 1 har handlats upp enligt

Datum

Tekniska nämnden
Tn 050331 § 13

2005-03-31

Sid

5

LOU; Lagen om offentlig upphandling. Intilliggande etapp
2 har beställts som ett tilläggsarbete till etapp 1 i enlighet
med Allmänna Bestämmelser.
Gösta Ahlquist AB, genom Thomas Ahlquist, har ifrågasatt
varför ny upphandling av etapp 2 inte genomförts och har
lämnat in ansökan om överprövning av ärendet till Länsrätten.
Advoktfirman Foyen AB har erhållit fullmakt att bevaka
och föra kommunens talan i ärendet. Advokatfirmans
yttrande daterat 2005-02-28 till Länsrätten redovisas.
2005-03-22 föreligger Länsrättens underrättelse om
Gösta Ahlquist AB:s inlaga över kommunens yttrande.
Länsrättens dom har inte meddelats ännu.
Vinslövstunneln – tvisten med Tyréns konsultfirma
1999 182 311

Advokatfirman Actum prioriterar nu ärendet avseende
tvisten med Tyréns Konsultfirma. Försäkringsbolaget IF
har utsetts av Tyréns att förhandla för deras räkning.
Eftersom någon hittills inte träffats förbereder Actum
en stämningsansökan. Kommunens krav på Tyréns är
8,5 mkr.
Rekrytering av fastighetsekonom och projektledare
2005 067 023, 2004 553 023 och 2005 121 023

Anställningsintervjuer med sökanden till de ledigförklarade tjänsterna fastighetsekonom och projektledare pågår.
Röinge skola – olycka på lekplats, 2005 209 332
Med anledning av olyckshändelsen på Röinge skolas
lekplats då en flicka skadades när en gungkedja brast
har tekniska kontoret plockat ner resterande gungor.
Den aktuella lekplatsen är redovisad på listan över
lekplatser som är i tur att säkerhetsanpassas. Rapport av
olyckshändelsen kommer att sammanställas och redovisas.
Besiktning av GC-broar 2005 210 311
Tekniska kontoret kommer att besiktiga kommunens två
GC-broar, den över Helsingborgsvägen och den över
Vankivavägen, fredagen den 1 april 2005. Dessutom

Tekniska nämnden

Tn au 050331 § 13

Datum

2005-03-31

Sid

6

kommer en besiktningsplan för kommunens övriga broar
att upprättas.
Väg 21 i Tyringe - lägesrapport avseende Vägverkets projekt 2005 98 311
Lennart Rundberg informerar från allmänt möte som
Tyringe Byalag anordnat med anledning av Vägverkets
ändrade planer avseende ombyggnaden av väg 21 i
Tyringe. Vägverket framför att eftersom ombyggnadsarbetena inte kunnat starta upp under 2004 har avsatta
medel till projektet gått tillbaka till staten.
Hässleholms Vatten har utfört ledningsarbetena och har
informerat om tidplanerna samt fått Vägverkets godkännande. I de fall Vägverket inte påbörjar planerade ombyggnad av Väg 21 enligt tidigare planer belastas Hässleholms Vatten AB med en återställningskostnad.
K-G Sjöholm informerar om att tekniska nämnden har
2005-02-09 översänt en skrivelse till Vägverket angående
vägverksprojekt inom Hässleholms kommun. Ärendet
kommer vidare att diskuteras vid möte med Vägverket
den 26 april 2005.
Kulturhuset – hörslingor
Ingvar Wimhed informerar om resultatet av provning av
hörslingor som genomförts på Kulturhuset i samband med
att det var konsert i Blå salongen och Kommunfullmäktiges sammanträde i Röda salongen.
Representanter från Hörselskadades förening deltog.
Erik Rittbo framhåller vikten av att erforderliga medel
anvisas till fungerande hörslingor i Kulturhuset.
Ledningsgruppen och samverkansgruppen
Tekniske chefen Alf Rasmussen informerar om att arbetet
i ledningsgruppen och i samverkansgruppen har kommit
igång på ett positivt sätt genom öppnare diskussionsformer.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, IW, LR, PN, GS,
JOK och SC

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 14
Tn au § 28

Datum

2005-03-31
2005-03-08

Sid

7
4

2004 050 432

Finjasjön – dämning i Almaån
Tn au 050308 § 28

Lennart Rundberg redovisar att Tekniska kontoret har,
enligt beslut 2005-03-11 § 40 i tekniska nämnden:s au,
påbörjat uppdraget att undersöka möjligheten att ansöka
om vattendom för att behålla normalvattennivån i Finjasjön under sommarhalvåret
Följande åtgärder har genomförts;
- våren 2004, samråd med ”närmast berörda enskilda”
mark- och fastighetsägare utmed Finjasjön-Almaån
samt olika intresseföreningar. Ca 150 personer har
deltagit i samrådsmötena och i stort sett samtliga har
varit positiva till en reglering av Finjasjön. Synpunkter
från samrådsmötena har sammanställts i minnesanteckningar.
-

den 14 december 2004 hölls tidigt samråd enligt MB
6:4 med Länsstyrelsen i Malmö.
Kommunen informerade om förutsättningarna för
genomförande av de föreslagna åtgärderna, den
positiva inverkan på Finjasjön och dess omgivningar
som en reglering skulle innebära samt synpunkter från
samråden. Kommunens principiella inställning är att
projektet ”inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan”.
För att driva projektet vidare fram till och med Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan fordras
konsultmedverkan för framtagning och komplettering
av samrådshandlingar till Länsstyrelsen såsom:
•
hydrauliska beräkningar, påverkan på flöden.
•
flödesmätningar för framtagning av avbördningskurvor
•
plan- och profilmätningar
•
teknisk beskrivning av dämmen
•
utredning av områdespåverkan
•
påverkan på ekosystemet

Datum

Tekniska nämnden

Tn au 050308 § 28

2005-03-31

Sid

8

Beräknad konsultkostnad är 280 000 kr.
Efter samråd och beslut i Länsstyrelsen kommer det att
fordras nya beslut om att gå vidare med vattendomsansökan och genomförande av projektet. Kostnaden för vattendomsansökan är inte medräknad i ovan redovisade
belopp.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna ovanstående redovisning samt föreslå
att hemställa hos kommunstyrelsen om att 280 000 kr
anslås för att driva projektet vidare fram till beslut i
Länsstyrelsen om betydande miljöpåverkan.
__________

Tn 050331 § 14

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Kop AR, LO och LR

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 15
Tn au § 33

Datum

2005-03-31
2005-03-08

Sid

9
10

2004 183 050

Underlag för ökad entreprenaddrift av grönyte- och
gatuskötsel
Tn au 050308 § 33

Diskuteras Kf:s uppdrag till tekniska nämnden att senast
2005-04-01 till kommunstyrelsen redovisa underlag för
ökad entreprenaddrift av grönyte- och gatuskötsel.
Tekniska kontoret anser att innebörden av ökad entreprenaddrift behöver definieras vad gäller omfattning och
inriktning.
Arbetsutskottet uppdrar åt tekniska kontoret
att ta fram underlag som redovisar omfattning och
kostnader av den egna verksamheten. Dessa uppgifter
ska ligga till grund för framtida ställningstagande om
verksamheten ska konkurrensutsättas eller i vilken
omfattning ökningen av externa tjänster ska ske.
Uppgifterna skall ligga till grund för konkurrensutsättning
av gatuunderhållet i kommunen och grönyteskötseln i
Hässleholm.
__________

Tn 050331 § 15

Ordföranden föreslår med hänvisning till Tn § 12 att
Tekniska kontoret hemställer hos kommunstyrelsen att
avvakta redovisningen tills kvalitetsprojekten är genomförda.
Tekniska nämnden beslutar
att uppdra åt tekniska kontoret att hemställa hos kommunstyrelsen att redovisningen av underlag för ökad
entreprenaddrift av grönyte- och gatuskötsel samt fastighetsskötsel får uppskjutas tills kvalitetsprojekten är genomförda.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, PN och IW

Datum

Tekniska nämnden

2005-03-31

Tn § 16

Sid

10

2005 165 332

Lekplatser åtgärdsplan från 2000
Tn 050331 § 16

Tekniska kontoret redovisar i skrivelse daterad
2005-03-04 den fastställda planen för säkerhetsåtgärder
på kommunens lekplatser. I samband med budgetäskande 2005 meddelade tekniska kontoret att resterande
lekplatser, 47 st, kan åtgärdas under åren 2005-2007 för
en beräknad kostnad av 4,3 mkr. För år 2005 beviljades
250 000 kr. Med en årlig budget på 250 000 kr tar det
mer än 17 år att genomföra åtgärdsplanen från år 2000.
Konsekvensen av detta blir att redskap som blev utdömda
som en säkerhetsrisk redan vid inventeringen 1999 och
som då inte har bedömts möjliga att renovera kommer att
stå kvar ända till år 2022.
Tekniska kontoret kan inte ta ansvaret för barnens säkerhet på de lekplatser som inte är åtgärdade och föreslår
att tekniska nämnden beslutar att redskapen monteras
ner och tas bort på de platser som blev utdömda redan
vid inventeringen 1999 och som enligt åtgärdsplanen ska
bytas ut eller tas bort, samt de som senare blivit en
säkerhetsrisk och inte bedöms kunna renoveras med en
rimlig insats. Förslaget gäller samtliga lekplatser - även
på skolor och barnomsorgsfastigheter - där det enligt
tidigare beslut inte fick tas bort något redskap utan att
det ersattes direkt.
Under tekniska nämndens diskussion i ärendet framförs
vikten av att erforderliga medel anvisas för att kunna
säkerhetsanpassa återstående 47 lekplatser. Tekniska
kontoret poängterar att i nämnda säkerhetsanpassning
ingår ej kostnader för tillgänglighetsanpassning av lekplatserna.
Tekniska nämnden beslutar
att Tekniska kontoret under år 2005, på de lekplatser
som återstår i åtgärdsplanen monterar ner och tar bort
de lekredskap som enligt planen ska bytas ut eller tas
bort, samt efterhand de redskap som blir i så dåligt skick
att de utgör en säkerhetsrisk och inte med rimliga insatser bedöms kunna renoveras

Datum

Tekniska nämnden
Tn 050331 § 16

2005-03-31

Sid

11

att borttagna redskap ersätts i takt som medel anslås,
samt
att föreslå kommunstyrelsen besluta
att bevilja medel 1,4 mkr per år under perioden
2005-2007 för säkerhetsanpassning av lekplatser enligt
fastställd plan.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret
Kop AB, PN, IW och GS

Datum

Tekniska nämnden

2005-03-31

Tn § 17

Sid

12

2005 196 041

Internbudget 2005
Tn 050331 § 17

Tekniska kontoret har upprättat internbudget 2005.
Alf Rasmussen redovisar sammanställningen som visar
driftramen, avdrag och tillägg.
Vid samverkansgruppens möte den 21 mars 2005
redovisades och godkändes följande omfördelning
Interna omfördelningar enligt ledningsgruppsprotokoll 2005-01-19 § L83
redovisas och justeras något vilket innebär att höjda parkeringsintäkter med
800 tkr fördelas enligt följande:

+ 300 tkr till arbetsledarna, vaktmästeriet (IW)

+ 300 tkr övrig projektering, projektavdelningen (LO)

+ 150 tkr tomtskötsel, parksektionen (GS)

+ 50 tkr enskild väghållning, bidrag (BB)
Enligt direktiv från Kommunfullmäktige skall 0,5 % av netto driftbudget, =
435 tkr, avsättas till oförutsedda utgifter i nämndens budget.
Samverkansgruppen är överens om följande fördelning av driftmedlen som
skall avsättas och redovisas särskilt. (Redovisas under staben och tekniske
chefen attesterar uttag.)

- 100 tkr fastighetsavdelningen

- 100 tkr projektavdelningen

- 100 tkr lokalvårdsavdelningen

- 100 tkr gata/markavdelningen

- 35 tkr stab

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisade internbudget.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop för kännedom till
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret
Kop AR, avd ch, sekt ch, BB och ES

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 18
Tn au § 30

Datum

Sid

2005-03-31
2005-03-08

13
6

2005 152 042

Budgetuppföljning – tidplan för 2005
Tn au 040311 § 38

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

Uppföljnings
Tidpunkt

Sammanträdesdag TN/TNAU

Inlämningstidpunkt EK

KS-sammanträde

2005-02-28

Tn au 05-03-08

2005-03-11

2005-03-30

2005-03-31

Tn au 05-05-10

2005-04-15

2005-05-11

2005-04-30

Tn au 05-05-10

2005-05-12

2005-05-25

2005-05-31

Tn au 04-06-02

2005-06-10

2005-06-15

2005-06-30

Tn au 05-08-11

2005-08-17

2005-09-13

2005-08-31

Tn au 05-09-15

2005-09-16

2005-10-05

2005-09-30

Tn au 05-10-13

2005-10-17

2005-11-09

Övrigt

Tj.delegation
Tertialrapport

Delårsbokslut
Tertialrapport
Kvartalsrapport

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att godkänna redovisade tidplan för budgetuppföljning,
samt
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.
__________
Tn 050331 § 18

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.

__________
Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, Avd ch, BB och ES

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 19
Tn au § 29

Datum

2005-03-31
2005-03-08

Sid

14
5

2005 175 002

Beslutsattestant - förteckning
Tn au 050308 § 29

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att med godkännande lägga förteckningen, daterad
2005-01-20, över beslutsattestanter - arbetsledare - på
fastighetsavdelningen till handlingarna.
__________

Tn 050331 § 19

Beslut till
Tekniska kontoret
Ekonomikontoret
Kop AR, IW,BB, ML

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 20
Tn au § 36

Datum

2005-03-31
2005-03-08

Sid

15
13

Dnr 2005 168 042

Uppföljning av Hässleholms kommuns övergripande
mål år 2004.
Tn au 050308 § 36

Tekniska kontorets uppföljning av de övergripande målen
för år 2004 redovisas.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att godkänna tekniske chefens sammanställning avseende uppföljning av tekniska nämndens övergripande mål
år 2004.
__________

Tn 050331 § 20

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunledningskontoret
Kop AR

Datum

Tekniska nämnden

2005-03-31

Tn § 21

Sid

16

2005 54 379

Utredning av reservkraftsförsörjning
Tn 050331 § 21

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2005-02-09 § 35
beslutat att uppdra åt tekniska nämnden att genomföra en
utredning som redovisar lämplig dimensionering av reservkraft såväl vad gäller fasta kraftverk som mobila sådana. I
utredningen bör redovisas dels dagens situation vad gäller
tillgång till reservkraft samt förutsättningar för inkoppling av
sådan på anläggningar, dels förslag och kostnadsberäkning
av åtgärder för en god reservkraftförsörjning samt dels
förslag till prioritering av åtgärderna.
Utredningsuppdraget bör redovisas för kommunstyrelsen
senast 2005-04-15.
Ingvar Wimhed informerar om att omfattningen av utredningen och vilka verksamheter som ska prioriteras bör fastställas.
Som exempel visas att kostnaderna för att med reservkraft
driva särskilda boenden inom omsorgen krävs inköp av 13
reservkraftaggregat för en kostnad av 1 mkr per styck.
Därtill kommer kostnader för drift och underhåll.
Tekniska nämnden beslutar
att uppdra åt Ingvar Wimhed att göra en sammanfattande
redovisning för kommunstyrelsen med bedömda kostnader i
stort samt att behovet i detalj måste utredas ytterligare
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop IW

Tekniska
Tekniska
Tekniska
Tekniska

nämnden
nämnden arbetsutskottet
nämnden
nämnden arbetsutskottet
Tn
Tn
Tn
Tn

§ 22
au § 40
§ 91
au § 179

Datum

2005-03-31
2005-03-08
2004-12-16
2004-11-09

Sid

17
17
17
17

2004 456 282

Upplåtelse av lokaler för fibernoder i anslutning till
utbyggnad av optofibernät inom Hässleholms
kommun
Tn au 041109 § 179

Tekniska kontoret redovisar i skrivelse daterad 2004-10-15
att Hässleholms kommun deltar i det så kallade BASprojektet som syftar till att förse alla orter med mer än 200
invånare i Skåne med möjlighet att få tillgång till bredband.
Region Skåne har genomfört en upphandling och Sydkraft
Bredband har utsetts till partner/huvudleverantör med det
övergripande ansvaret att tillhandahålla det ortssammanbindande nätet. Det innebär att man i varje ort med över
200 invånare kommer att placera en sk THF (Telehousing
Facility), vilket sedan blir utgångspunkt i orten. På många
orter passar det att lägga denna THF i en kommunal byggnad.
Avtalstiden mellan Sydkraft Bredband är 15 år. Tekniska
kontoret föreslår att upplåtelse för lokaler i kommunala
byggnader sker med motsvarande avtalstid. Upplåtelse av
lokal med en avtalstid längre än 10 år skall beslutas av
Kommunfullmäktige. Att invänta Kommunfullmäktiges
beslut i varje enskilt fall kan innebära en fördröjning av
utbyggnaden. Tekniska kontoret föreslår att beslutanderätten delegeras till tekniska nämnden med rätt till att
vidaredelegera till tekniske chefen.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att föreslå kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige beslutar
att beslutanderätten för upplåtelse av lokaler för utrustning i fibernätet för bredbandsutbyggnaden i kommunen
med en avtalstid om 15 år delegeras till tekniska nämnden.
__________

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tekniska nämnden

Datum

2005-03-31
2005-03-08
2004-12-16

Sid

18
18
18

Tn 041216 § 91

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Tn au 050308 § 40

Kommunfullmäktige har 2005-01-31 beslutat;
att beslutanderätten för upplåtelse av lokaler för utrustning
i fibernät för bredbandsutbyggnad i kommunen med en avtalstid om 15 år skall delegeras till tekniska nämnden.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att vidaredelegera till tekniske chefen beslutanderätten för
upplåtelse av lokaler för utrustning i fibernät för bredbandsutbyggnad i kommunen med en avtalstid om 15 år.
__________

Tn 050331 § 22

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
_________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunal författningssamling
Kop AR, IW, SC

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 23
Tn au § 38

Datum

2005-03-31
2005-03-08

Sid

19
15

2005 063 002, 2004 547 001

Delegationsbeslut
Tn au 050308 § 38

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
Arbetsutskottets protokoll 2005-01-16, 2005-01-26 och
2005-02-07.
Delegationsbeslut §§ 1-27
Ledningsgruppens protokoll 2005-01-12 och
2005-02-07
Samverkansgruppens protokoll 2005-01-31
Tekniske chefens information till all personal inom
Tekniska kontoret.
__________

Tn 050331 § 23

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn § 24
Tn au § 45

Datum

2005-03-31
2005-03-22

Sid

20
3

2005 063 002

Delegationsbeslut
Tn au 050322 § 45

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
Arbetsutskottets protokoll 2005-03-08,
Samverkansgruppens protokoll 2005-02-21
Ledningsgruppens protokoll 2005-03-07
__________

Tn 050331 § 24

Beslut till
Tekniska kontoret

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Datum

2005-03-31
2005-03-08

Sid

21
16

Tn § 25
Tn au § 39
Anmälningsärenden
Tn au 050308 § 39

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
2005 35 266

Länsstyrelsens information om tillfälliga upplag för lagring
bevattning av timmer samt ändrad verksamhet inom sågverksindustrin
2005 174 731

Kf § 8 2005-01-31- beslut att anta Handikappolitiskt
program

2004 456 282

Kf § 12 2005-01-31,- beslut angående upplåtelse av lokaler
för fibernoder i anslutning till utbyggnad av optofibernät
inom Hässleholms kommun
2004 582 293

Ks § 20 2005-02-02, - beslut angående ombyggnad av
Klockaregårdens servicehus i Vinslöv
2005 45 225

Ks au § 32 2005-02-09. – beslut angående anslag för
energisparprojekt
2005 46 289

Ks au § 33 2005-02-09, - beslut angående anslag för
säkerhetsåtgärder i kommunala byggnader
2005 44 287

Ks au § 63 2005-02-16, - beslut ombyggnad av Linnéskolans kök och matsal, etapp 1
__________
Tn 050331 § 25

Beslut till
Tekniska kontoret

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Datum

2005-03-31
2005-03-22

Sid

22
4

Tn § 26
Tn au § 46
Anmälningsärenden
Tn au 050322 § 46

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
2005 179.422

Länsstyrelsens kallelse, för kännedom - avseende offentlig
besiktning med anledning av ärende gällande fastställande
av villkor för skyddsåtgärder för fiskedammar och för djurlivet med anledning av verksamhet vid Vittsjö avloppsreningsverk
2005 107 866

Minnesanteckningar, 2005-03-03, från möte med ”Gruppen
för offentliga utsmyckningar” och referensgruppen

2004 491 052

Ks Au beslut 2005-03-20 § 28, avseende tilläggsanslag
omklädningsrum på Furutorpshallen.
2005.187 510

Sveriges kommuner och Landsting; cirkulär ”Nytt avtal om
ersättning vid skador på kommunala trafikanläggningar”
__________
Tn 050331 § 26

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Tekniska nämnden

Tn § 27

Datum

2005-03-31

Sid

23

2005 37 511

Förslag från mötesdeltagare
Tn au 050331 § 27

Per Ingvar Önnevik anmäler följande ärenden;
Hästveda, karta överlämnas;
- huvudledsskylten i korsningen Bygatan-Åsvägen/Östergatan ligger på trottoaren sedan minst ett år tillbaka
- skylt väjningsplikt i korsningen Sjörrödsvägen/Hagmarksvägen.
- översyn av samtliga gatubrunnar som ligger för lågt
- laga trasig asfalt på gator och trottoarer
Handikapprådet har framfört önskemål om;
- att en arbetsgrupp avdelas för att prioritera snöröjning vid
busshållplatser och vid resecentrum.
- utredning om stolpar vid övergångsställen.
Benny Petersson förhör sig om busshållplats på Krakavägen. Per Nilsson informerar om att frågan kommer att
diskuteras vid möte med Ljungdala Intresseförening den
5 april 2005.
Hans Tosteberg föreslår att
- klottersanering utförs i Tyringe bland annat i port under
järnvägen vid daghem.
-kommunjägarnas adress- och telefonlista bör uppdateras,
och rutiner för hur skyddsjakt ska bedrivas redovisas.
Urban Widmark förhör sig om policyn vid saltning av gator i
villaområden.
Ordföranden föreslår att tekniska kontoret redovisar för
tekniska nämnden
- policy om klotter, skyddsjakten och saltning av gatorna
i villaområdena.
Pär Palmgren förhör sig om det finns rutiner för kontroll av
vägarna efter tjällossning.
Pär Palmgren anmäler att hål vid brunnar på Ametistvägen
behöver åtgärdas.

Tekniska nämnden

Tn 050331 § 27

Datum

2005-03-31

Sid

24

Tekniska nämnden beslutar
att lämna ovannämnda ärenden till tekniska kontoret för
erforderliga åtgärder och för återrapportering om vilka
åtgärder som vidtagits
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop PN

Tekniska nämnden
Tn § 28

Datum

2005-03-31

Sid

25

2004 547 001

Revisionsrapport – granskning av tekniska kontorets
verksamhet
Tn 050331 § 28

Ordföranden informerar om att Komrev har informerat Tn
au om granskningen som revisorerna genomfört avseende
tekniska kontorets verksamhet.
Följande punkter redovisades avseende hur Tekniska
kontorets verksamhet fungerar:
- Kompetensflykt
- Ledningsproblem
- Ekonomin förbättrats – rutiner behöver utvecklas
- Fastighetsavdelningens styrning – åtgärder vidtas och
behöver fullföljas
- Bra samverkan i ”byarna”
- Fastighetsförvaltarnas roll oklar
- Vaktmästarorganisationen i Hässleholm oklar
- Överföring av vaktmästare till gata/mark fungerar ej
som avsett
- Frekvensmätningar behövs
- Nedskräpning på skolorna ett arbetsmiljö- och
ledningsproblem
- Projektavdelningen behöver stärkas.
Den slutliga rapporten har inte expedierats ännu.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, avd.ch

