Datum

Tekniska nämnden

Sid

2005-12-15

1

Plats och tid

Hässleholmsgården 13.00-16.00

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
Stefan Larsson, c
Nils-Bertil Finn, m
Christer Caesar, kd
Hans Tosteberg, fp
Erik Rittbo, fv

Ersättare

Hans Jacobsson, Leif Möllerström, Bertil Kjellqvist,
Per Lindberg, Hans Wendel, Ulf Erlandsson, Gösta Hedin,
Arne Dahlström, Bengt Hellbring och Eskil Johannesson

Övriga deltagande Teknisk chef Alf Rasmussen
Avd cheferna, Lars Olofsson, Ingvar Wimhed, Per Nilsson
och Eva Klang
Sekreterare Anna-Stina Thunström
Utses att justera

Pär Palmgren

Justeringens tid
och plats

2005-12-19
Tekniska kontoret

Sekreterare

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

Ordförande

…………………………………………………
K-G Sjöholm

Justerare

………………………………………………
Pär Palmgren

Paragrafer 91-104

Datum

Tekniska nämnden

2005-12-15

Organ/sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2005-12-15

Anslagsdatum

2005-12-19

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

Sid

2

Anslagets nedtagande 2006-01-10

Tekniska kontoret

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

Datum

Tekniska nämnden

Tn § 91

Sid

2005-12-15

3

2005 036 022

Tekniske chefens information
Tn 051215 § 91

Alf Rasmussen informerar om;
- Arbetsmiljöverkets underrättelse daterad 2005-11-21 om
att ärendet avseende arbetsmiljön på tekniska kontoret är
avslutat
- följande personalärenden;
rekryteringen av chef projektavdelningen och projektledare
anläggning är avslutade. Hans Wackenfors börjar tjänsten
som chef projektavdelningen den 16 januari 2006 och
projektledare Helena Persson börjar tjänstgöra den 1 mars
2006. Rekryteringen av ekonomtjänsterna är inne i slutskedet.
Ansökningshandlingarna avseende tjänsten som sektionschef/gata sammanställs och uttagning av kvalificerade
kandidater för tjänsten pågår.
Lars Olofsson är från om med den 15 december 2005
överflyttad till Kommunledningskontoret.
Mats Svensson har erhållit tjänst som projektledare på
Kommunledningskontoret. Förvaltartjänst på fastighetsavdelningen kommer att återbesättas och annonseras ut
omgående.
- prognosen avseende 2005 års driftbudget visar hittills ett
positivt resultat. Detaljerad redogörelse lämnas i bokslutet
om hur åtgärder som vidtagits avseende mediauppföljning
och energisparåtgärder samt hur väderleken påverkat
resultatet

Datum

Tekniska nämnden

Tn 051215 § 91

2005-12-15

Sid

4

Försäkringsupphandling 2005 649 021
Lars Olofsson visar sammanställning av försäkringsupphandlingen som Tn au beslutade om den 1 december 2005
enligt § 150. Upphandlingen innebär att avtal tecknas för
tiden 1 januari 2006 till den 31 december 2008 enligt
följande;
Kommunförsäkring (inklusive egendom-, avbrott-, hyresförlust-, ansvar-, förmögenhetsbrott-, utställnings-, allrisk-,
park och skog-, entreprenadförsäkring);
Kommunassurans Syd Försäkrings AB årspremie på
3 551 136 kr
Olycksfallsförsäkring; AIG årspremie 872 609 kr
Husbock och saneringsavtal; Anticimex årspremie
109 000 kr
Tjänstereseförsäkring Europeiska, årspremie 25 200 kr
Total årspremie för 2006 är 4 557 945 kr. Premien för 20072008 uppräknas med index och med förändrade återförsäkringskostnader.
Anbud på båtförsäkring har inte lämnats och kommer att
handlas upp separat.
Omfördelning av statsbidrag 2005 640 047
Per Nilsson informerar om skrivelse till Vägverket angående
anhållan omfördelning av statsbidrag 0,45 mkr från ombyggnad av körfält i korsningen Vankivavägen – Drottninggatan till GC-vägen utmed Norregatan.
Vinslövstunneln stämningsansökan 1999 182 311
Advokatfirman Actum har för yttrande översänt stämningsansökan, daterad 2005-12-02, till IF Skadeförsäkring AB.
Föranleder stämningsansökan att Tyréns önskar diskutera
en uppgörelse i godo måste besked vara Advokatfirman
Actum tillhanda senast den 5 januari 2006.

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, PN och IW

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 92
Tn au § 145

2005-12-15
2005-11-21

Sid

5
7

2005 653 012

Verksamhetsplan 2006 - utkast
Tn au 051201 § 145

Vid genomgång av utkast till verksamhetsplan 2006 lämnar
arbetsutskottet förslag på revideringar. Arbetsutskottet
anser bland annat att i de fall det är möjligt att ange
mätbara mål bör de föras in i verksamhetsplanen.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra åt tekniska kontoret att komplettera verksamhetsplanen till nämndens sammanträde den 15 december
2006.
__________

Tn 051215 § 92

Utkast till verksamhetsplan samt förslag till intern- och
investeringsbudget 2006 föreligger.
Under genomgång av handlingarna framkommer att
följande kompletteringar kommer att genomföras till
nämndens sammanträde den 16 februari 2006;
- produktionsmålen ska ses över för att underlätta uppföljning av målen
- konsekvensbeskrivning till följd av ej beviljade tilläggsäskanden
- internkontrollplan 2006 ska upprättas
- stabsarbetsplanen revideras
- internbudgeten revideras när beslut om kompletteringsbudget föreligger
Alf Rasmussen informerar om att ledningsgruppen har
diskuterat personalbesparingskravet inför 2006 och ser
hittills inte någon möjlighet att genomföra kraven eftersom
organisationen redan är så hårt begränsad.
Tekniska nämnden beslutar
att i avvaktan på beslut om kompletteringsbudget godkänna
föreliggande förslag till drift- och investeringsbudget, samt

Datum

Tekniska nämnden

Tn 051215 § 92

2005-12-15

Sid

6

att återremittera verksamhetsplanen till tekniska kontoret
för komplettering till nämndens sammanträde den 16
februari 2006.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
kop AR, avd.ch och sekt.ch

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 93
Tn au § 147

2005-12-15
2005-12-01

Sid

7
9

2005 653 012

Sammanträden 2006 – tekniska nämnden
Tn au 051201 § 147

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att avhålla sammanträden 2006 enligt följande;
16
6
18
15

februari
april
maj
juni heldag

24 augusti
21 september
2 november
14 december

Sammanträdena börjar som regel kl 13.00, plats anges i
kallelsen.
__________
Tn 051215 § 93

Förslag framkommer om att ändra föreslagen sammanträdesdag i maj till den 17 kl 08.00.
Tekniska nämnden beslutar
att fastställa följande sammanträdesdagar för år 2006
16
6
17
15

februari
april
maj (kl 08.00)
juni heldag

24 augusti
21 september
2 november
14 december

Sammanträdena börjar som regel kl 13.00, plats anges i
kallelsen.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunledningskontoret
Kop AR, avd.ch, sekt.ch och GJ

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 94
Tn au § 148

2005-12-15
2005-12-01

Sid

8
10

2005 547 001

Styrdokument för ledningsgruppen, Tekniska kontoret
Tn au 051201 § 148

Utkast till styrdokument som upprättats i samråd med
konsult Axel Danielsson föreligger. Färdigt förslag kommer
att presenteras vid nämndens sammanträde den 15 december 2005.
Arbetsutskottet godkänner utkastet.
__________

Tn 051215 § 94

Förslag till styrdokument, daterat 2005-12-06, för ledningsgruppen vid tekniska kontoret föreligger. Alf Rasmussen
framhåller värdet av dokumentet och att processen och
diskussionerna som föregåtts under framtagandet av
dokumentet har varit viktiga för ledningsgruppen. En uppföljningsdag kommer att genomföras under våren 2006.
Efter avslutad diskussion beslutar Tekniska nämnden
att godkänna styrdokumentet, samt
att uppdra åt tekniska kontoret
- att tillsammans med tertialrapporten i maj redovisa
verksamhetsidé för tekniska kontoret
-att revidera kontoplanen inför upprättandet av verksamhetsplan 2007.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop. Ledningsgruppen.

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn § 95
Tn au § 149

2005-12-15
2005-12-01

Sid

9
11

2005 285 009

Intern kontroll (tidigare beslut Tn § 81)
Tn au 051201 § 149

Tekniska kontoret har utfört intern kontroll i enlighet med
antagen plan och följande granskningar redovisas;
Kontroll av att regelverket enligt lagen om offentlig
upphandling har följts vid upphandling av följande
projekt
2005-8: Tillbyggnad av idottshall Vinslöv. Energi- och
säkerhetsarbeten Tyrs hov samt tillbyggnad av kök
Linnéskolan.
Resultatet av denna granskning har inte visat på några
avvikelser från vad som är avtalat.
2005-9: Ombyggnad av korsningen Vankivavägen/Drottninggatan.
Följande handlingar har granskats:
Förfrågningsunderlag från 12 augusti 2005
Upphandlingsprotokoll från den 2 september 2005
Upplysning om tilldelningsbeslut från 5 september 2005
Entreprenadkontrakt.
Samtliga granskade handlingar följer regelverket för
upphandling.
Anm: Efter granskningen har igångsättningen av projektet
skjutits upp på grund av politiskt beslut.
Upphandling enligt ramavtal;
2005-10: Fyra upphandlingar inom ramavtal för fastighetsunderhåll samt sex slumpvis utvalda fakturor. Granskningen
har inte visat på några avvikelser från avtalet.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att med godkännande lägga rapporterna avseende intern
kontroll till handlingarna.
__________

Datum

Tekniska nämnden

Tn 051215 § 95

2005-12-15

Sid

10

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, PN, JP MS, och LO

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 96
Tn au § 151

2005-12-15
2005-12-01

Sid

11
13

2005 37 511

Redovisning av ärenden angående förslag från
Tekniska nämnden
Tn au 051201 § 151

Per Nilsson redovisar åtgärder som vidtagits avseende
förslag från mötesdeltagare i tekniska nämnden.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra åt tekniska kontoret att sammanställa och redovisa vid nämndens sammanträde den 15 december de
ärenden som inte är färdigbehandlade eller som inte
kommer att åtgärdas.
__________

Tn 051215 § 96

Redovisning, daterad 2005-12-08, av ej färdigbehandlade
eller ej åtgärdade ärenden avseende förslag under 2005
från tekniska nämndens mötesdeltagare föreligger.
Tekniska nämnden beslutar
att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.
__________

Beslut till
Tekniska nämnden
Kop AR, avd.ch

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Sid

2005-12-15
2005-12-01

12
14

Tn § 97
Tn au § 152
Förteckning över ej avslutade ärenden inkomna till
Tekniska nämnden under 2005
Tn au 051201 § 152

Tekniska kontoret redovisar förteckning över ärenden till
tekniska nämnden som inte är under handläggning.
Förteckningen kommer att revideras och redovisas vid
nämndens sammanträde i december.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att lägga redovisningen till handlingarna.
__________

Tn 051215 § 97

Tekniska nämnden beslutar
att med godkännande lägga till handlingarna förteckning,
daterad 2005-12-08, över ej avslutade ärenden inkomna till
Tekniska nämnden under 2005.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden

Tn § 98

2005-12-15

Sid

13

2005 175 002

Beslutsattestantförteckning 2206
Tn 051215 § 98

Tekniska nämnden beslutar
att med godkännande lägga till handlingarna förteckningar,
4 st, över beslutsattestanter 2006 på tekniska kontoret
daterade 2005-12-14.
________

Beslut till
Tekniska kontoret
Ekonomikontoret
Kop AR, avd ch, sekt ch
och adm gruppen.

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn § 99
Tn au § 153

2005-12-15
2005-12-01

Sid

14
15

Dnr 2005 063 002

Delegationsbeslut
Tn au 051201 § 153

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
Delegationsbeslut §§ 107-135
Arbetsutskottets protokoll 2005-10-27
Samverkansgruppens protokoll 2005-10-24.
__________

Tn 051215 § 99

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden

Tn § 100

2005-12-15

Sid

15

2005 063 002

Delegationsbeslut
Tn 051215 § 100

Tekniska nämnden beslutar
att lägga till handlingarna
Arbetsutskottets protokoll 2005-11-21 och 2005-12-01
Samverkansgruppens protokoll 2005-11-07 och 2005-11-22
Ledningsgruppens protokoll 2005-11-07
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Sid

2005-12-15
2005-12-01

16
16

Tn § 101
Tn au § 154
Anmälningsärenden
Tn au 051201 § 154

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
2005 452 311 Väg 1939 Hästveda Lursjön
Vägverkets sammanställning, daterad 2005-10-12, över
inkomna yttrande över förstudie över väg 1939 Hästveda –
Lursjön
2004 50 432 Ks au 2005-10-20 § 260 – beslut angående
tilläggsanslag för utredning av Almaån för vattendom om
reglering av Finjasjön
2005 624 287 Byggnadsnämndens § 324 2005-11-08 beslut
angående olovligt byggande av föreningslokaler
(Korsvirkeshuset) Tyringe 129:1
2005 542 422 KF 2005 10 31 § 250 beslut angående
exploateringsavtal för fastigheterna del av Röinge 7:3, 7:23
och Terminalen 3, Bergendahl
2005 576 214 Ks au 2005-11-09 § 291 Uppfyllnad av
tomtmark Hassellunden
2005 611 251 Ks au 2005-11-09 § 292 – beslut angående
Exploateringskostnad för Tormestorp 114:4-6
igångsättningstillstånd samt fastställande av tomtpris
2005 610 251 Ks au 2005-11-09 § 293 – beslut angående
Exploateringskostnad för Björklundaområdet Hässleholm
samt igångsättningstillstånd och fastställande av tomtpris
2005 448 059 Ks au 2005-11-09 § 300 beslut angående
kostnader för ombyggnad av Söderparkskolan
2004 72 357 Ks au 2005-11-09 § 302 beslut att anslå
bidrag till skolgårdsmiljön – Stoby skola

Datum

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn au 051201 § 154

2005-12-15
2005-12-01

Sid

17
17

2004 547 001 Ks au 2005-11-09 § 306 – beslut angående
arbetsrätt och avgränsningar m m avseende planering och
genomförande av byggprojekt
2005 346 284 Ks au 2005-11-09 § 307 – beslut angående
hyresavtal för AME:s lokaler
2005 628 337 Ks au 2005-11-11 § 310 – beslut angående
bidrag till skolgårdsmiljön på Ljungdalaskolan
2005 152 042 Ks au 2005-11-11 § 311 – beslut angående
omdisponering inom tekniska nämnden
2005 627 287 2005-11-11 § 311 – beslut angående bidrag
till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse – Hässleholms
filfabrik
2005 523 055 Advokatfirman Foyen AB: Svaromål till
till Tingsrätten angående Bravida Väst AB:s stämning
avseende Högalidshemmet.
__________

Tn 051215 § 101

Beslut till
Tekniska kontoret

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Datum

Tekniska nämnden
Tn § 102

2005-12-15

Sid

18

2005 673 872

Kulturmiljöåtgärder – ombyggnad av vattenbrunn
Fisktorget, Andra Avenyen i Hässleholm.
Tn 051215 § 102

Tekniska kontoret redovisar i skrivelse datera 2005-12-12
historik avseende vattenbrunnen på Fisktorget i Hässleholm
och framhåller att den utgör ett värdefullt kulturinslag i
centrum av staden.
Förslag till åtgärder i syfte att iordningställa vattenbrunnen
redovisas och har kostnadsberäknats till 220 tkr.
Följande åtgärder ingår;
- bygga om och förse brunnslocket med en glasruta, så att
man kan se ned i brunnen med dess tegel- och vattenyta.
- förse brunnslocket med ett ”säkerhetslock”, en aluminium
durk under trälocket.
- montera invändig belysning av tegelvägg och vattenyta.
- byta ut söndriga pumphandtag, som utformas enligt
ursprungligt utförande.
- byta ut söndriga träkar och förse dessa med bräddavlopp.
- bygga in en pumpledning så att ”rinnande vatten” kommer
ut ur pumpstocken.
- utbyggnad av erforderlig el- och styranläggning för drift
och styrning av belysning och vattenpumpning.
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen besluta
att ur Ekonomikontorets budget för kulturmiljöåtgärder
bevilja medel 220 tkr för att iordningställa vattenbrunnen
vid Fisktorget enligt ovan.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen

Datum

Tekniska nämnden

2005-12-15

Tn § 103

Sid

19

2005 46 289

Anslag för säkerhetsarbete
Tn 051215 § 103

I skrivelse daterad 2005-12-08 redovisar tekniska kontoret
att under året har ett antal säkerhetsprojekt i form av
brand-, inbrotts, och trygghetslarm genomförts.
Försäkringsbolagen ställer krav på att kommunerna bedriver
skadeförebyggande arbete och ställer särskilda krav på
brandskyddsåtgärder för enplansbyggnader som i ett tidigt
skede kan larma vid anlagda bränder längs ytterväggar.
Tekniska kontoret har infordrat anbud på en brandlarmsanläggning enligt försäkringsbolagens krav för Furutorpsskolan
i Vinslöv. Kostnaden kommer att uppgå till 445 tkr.
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå Kommunstyrelsen besluta
att godkänna att 445 000 kronor får tas i anspråk av
avsatta medel för säkerhetsarbeten i 2006 års budget för
finansiering av projektet vid Furutorpsskolan i Vinslöv.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Kop. AR och LO

Datum

Tekniska nämnden

Tn § 104

Sid

2005-12-15

20

2005 37 511

Förslag från mötesdeltagare
Tn 051215 § 104

Benny Petersson påpekar vikten av att
- linjemarkering utförs omgående på den nyasfalterade
delen av Hovdalavägen (väg 1902).
- vinterväghållningen särskilt på GC-vägarna följer kraven
för vinterväghållning.
Per-Ingvar Önnevik påpekar att
- belysningen vid övergångsstället på Kristianstadsvägen vid
Kvantum bör förbättras.
- att uppstädning behövs utanför toaletten vid Sjöstugan i
Vittsjö
Hans Wendel påtalar problemet med kajorna på Drottninggatan och att gångbanan behöver spolas ren.
Nils-Bertil Finn anmäler att tunneln mellan Kvantum och
Räddningstjänsten behöver saneras från klotter.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop PN, JOK och IW

Datum

Tekniska nämnden

Sid

2005-12-15

21

Julhälsning
Ordföranden tackar nämnden för gott samarbete under året
och framför att tekniska kontorets personal har all heder åt
väl genomfört arbete under året och tillönskar alla God Jul
och Gott Nytt År.
Övriga deltagare tillönskar ordföranden God Jul och Gott
Nytt år.
__________

