Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Sid

2010-04-14

1

Plats och tid

Tekniska kontoret kl 08.30 – 12.00

Beslutande

Pär Palmgren, m, ordförande
Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande
Per-Ingvar Önnevik, s, tj gj som ers för Benny Petersson, s

Övriga deltagande Teknisk chef Hans Wackenfors
Avdelningschefer Anders Servin, Mats Svensson och
Eva Klang
Planeringsingenjör Per Nilsson
Förvaltningsekonom Charlotta Sandahl Edemyr
Sektionschef Johan Nilsson, § 14
Sekreterare Carina Forsback
Utses att justera

Arne Dahlström

Justeringens tid
och plats

2010-04-21
Tekniska kontoret

Sekreterare

………………………………………………..
Carina Forsback

Ordförande

…………………………………………………
Pär Palmgren

Paragraf 14-15, 20-23

Justerare

………………………………………………..
Arne Dahlström
------------------------------------------------------------------------------------Organ/Sammanträdesdatum
Tekniska nämnden arbetsutskottet 2010-04-14
Anslagsdatum

2010-04-22

Förvaringsplats
för protokollet

Tekniska kontoret

Underskrift

………………………………………………………..
Carina Forsback

Anslagets nedtagande 2010-05-14

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Sid

2010-04-14

2

Plats och tid

Tekniska kontoret kl 08.30 – 12.00

Beslutande

Pär Palmgren, m, ordförande
Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande
Per-Ingvar Önnevik, s, tj gj som ers för Benny Petersson, s

Övriga deltagande Teknisk chef Hans Wackenfors
Avdelningschefer Anders Servin, Mats Svensson och
Eva Klang
Planeringsingenjör Per Nilsson
Förvaltningsekonom Charlotta Sandahl Edemyr
Sekreterare Carina Forsback
Utses att justera

Arne Dahlström

Justeringens tid
och plats

2010-04-14
Tekniska kontoret

Sekreterare

………………………………………………..
Carina Forsback

Ordförande

…………………………………………………
Pär Palmgren

Paragraf 16 - 19

Justerare

………………………………………………..
Arne Dahlström
------------------------------------------------------------------------------------Organ/Sammanträdesdatum
Tekniska nämnden arbetsutskottet 2010-04-14
Anslagsdatum

2010-04-14

Förvaringsplats
för protokollet

Tekniska kontoret

Underskrift

………………………………………………………..
Carina Forsback

Anslagets nedtagande 2010-05-06

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 14

2010-04-14

Sid

3

2010 005 009

Tekniske chefens information
Tn au 100414 § 14

Tekniske chefens information;
Organisationsförändringar 2007 161 022
Tillsättning av verkställande direktör i bolaget är nu inne i
sitt slutskede. Intervjuer med de fem kvarvarande kandidaterna pågår. Utvärdering av samtalen kommer att ske
den 20 april.
Tekniska kontorets avdelningar arbetar med att ta fram
avtal inom de olika arbetsområdena.
Pär Palmgren informerar om omorganisationen i de olika
vaktmästargrupperna.
Ett arbetsutskott bestående av tre personer kommer att
utses. Organisatoriskt kommer utskottet att ligga under
Kommunstyrelsen.
Bokföringsmässiga avskrivningar 2010 099 049
Förvaltningsekonomen redovisar fordringar (tre stycken)
som avskrivets bokföringsmässigt till ett sammanlagt
belopp av 3 tkr. Skadeståndsanspråken kvarstår.
Torget, Bjärnum – omgestaltning 2010 152 311
Förslag till omgestaltning av torget i Bjärnum är framtagna. Förslagen kommer att ställas ut i Bjärnum för
samråd. Annonsering kommer att ske i dagspressen.
Torget, Tyringe 2010 043 311
Sektionschef Johan Nilsson presenterar förslag på
åtgärder för att komma tillrätta med trafiksituationen vid
torget i Tyringe. Flera incidenter har inträffat på grund av
att trafiken leds in på ”GC-vägen” väster om torget, och
att parallellt med Torggatan, öster om torget, löper en
GC-väg samt att sikten skyms av de bussar som stannar
på Järnvägsgatan.

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn au 100414 § 14

2010-04-14

Sid

4

I förslaget är
- motorfordonstrafik förbjuden på körbanan väster om
torget (vid Handelsbanken)
- Östra Järnvägsgatan enkelriktad (sydlig körriktning)
mellan Järnvägsgatan och cirka 35 meter söderut.
Tyringe byalag kommer att ges möjlighet att yttra sig
över förslaget.
Vägverket kommer att bygga om bussfickan på Järnvägsgatan.
Korsningen v 117 – Järnvägsgatan/Verumsvägen,
Bjärnum 2010 154 311
Per-Ingvar Önnevik undrar hur kommunen skall hantera
bristerna avseende
- belysning
- skyltning
- markering, övergångsställen
i korsningen v 117 – Järnvägsgatan/Verumsvägen i
Bjärnum.
Anders Servin svarar att man avvaktar åtgärder för de
brister som anges i besiktningsprotokollet. PEAB är
projektansvarig för ombyggnaden av väg 117 och är de
som skall åtgärda felen.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop HW, CSE, AS

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 15

2010-04-14

Sid

5

2010 007 042

Ekonomisk rapport 31 mars
Tn au 100414 § 15

Förvaltningsekonom Charlotta Sandahl Edemyr redovisar
ekonomisk rapport per den 31 mars 2010.
Utfall (riktvärdet är 25 %):
Drift 20,1 %
Investeringar 7 %
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna redovisad månadsrapport per den 31 mars.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 16

2010-04-14

Sid

6

2010 142 049

Kompletteringsbudget
Tn au 100414 § 16

Förvaltningsekonom Charlotta Sandahl Edemyr redovisar
”Kompletteringsbudget 2010 – begäran om utökad budget
för driftkostnader till följd av investeringar med anslagstyp 1”.
Arbetsutskottet beslutar
att förklara paragrafen omedelbart justerad, och
att redovisa ärendet vid Tekniska nämndens sammanträde den 29 april, samt
att föreslå Kommunstyrelsen besluta
att godkänna utökad budget för driftkostnader,
797 tkr, till följd av investeringar med anslagstyp 1.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Kop HW, CSE, avd ch

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn au § 17

2010-04-14

Sid

7

2010 141 302

Garnisonsområdet
Tn au 100414 § 17

Enligt beslut av Kommunfullmäktige överflyttades driften
av Garnisonsområdet från HIBAB till Tekniska nämnden
2010-01-01.
Avdelningschef Anders Servin redovisar kostnader,
1 285 tkr, för att sköta gatumarken och grönytorna enligt
kommunal standard.
Vidare är följande investeringar nödvändiga 2010:
• skyltning och målning för att uppfylla kraven i Trafikförordningen då området inte längre innefattas av militär
vägtrafikkungörelse,
• förbättringsåtgärder inom den öppna dagvattenhanteringen
• utbyte av belysningsstolpar
Kostnad investeringar, anslagstyp 1, år 2010: 493 tkr
Arbetsutskottet beslutar
att förklara paragrafen omedelbart justerad, och
att redovisa ärendet vid Tekniska nämndens sammanträde den 29 april, samt
att föreslå Kommunstyrelsen besluta
att anslå medel, 1 285 tkr, för skötsel av gatumark
och grönytor inom Garnisonsområdet, och
att anslå medel, 493 tkr, för ovan redovisade
investeringar, anslagstyp 1, år 2010.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Kop HW, CSE, AS

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 18

Sid

2010-04-14

8

2010 143 314

Vinterväghållning
Tn au 100414 § 18

Den gångna vintern har varit ovanligt lång och snörik
vilket inneburit att driftskostnaderna för vinterväghållning
och snöröjning skjutit i höjden.
Kostnader i mkr för vinterväghållningen och snöröjningen
2010:
Budgeterad
Faktisk januari – mars
Beräknad oktober-december

3,1
-4,95
-1,1 ____-2,95

Arbetsutskottet beslutar
att förklara paragrafen omedelbart justerad, och
att redovisa ärendet vid Tekniska nämndens sammanträde den 29 april, samt
att föreslå Kommunstyrelsen besluta
att anslå medel, 2,95 mkr, för ökade kostnader
gällande vinterväghållning och snöröjning år 2010.
__________

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

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 19

2010-04-14

Sid

9

2010 133 040

Moms på parkeringsavgifter
Tn au 100414 § 19

Enligt en dom i Regeringsrätten gäller numera att moms
ska tas ut även på offentligrättsligt beslutade parkeringsavgifter. Sveriges Kommuner och Landsting’s jurister ser i
dagsläget ingen annan möjlighet än att Regeringsrättens
dom måste följas, vilket innebär att moms skall betalas
från och med den 1 januari 2009.
Parkeringsintäkterna för 2009 var 3 797,7 tkr vilket innebär 759,5 tkr i moms. Det har under 2009 inbetalats
45 tkr i moms (avseende parkeringshus). Kvar att betala
in för 2009 blir då 714,5 tkr. Detta skall ske retroaktivt
under 2010.
Parkeringsintäkterna förväntas bli oförändrade under
2010 vilket skulle innebära att momsen för 2010 kommer
att uppgå till 760 tkr.
Arbetsutskottet beslutar
att förklara paragrafen omedelbart justerad, och
att redovisa ärendet vid Tekniska nämndens sammanträde den 29 april, samt
att föreslå Kommunstyrelsen besluta
att anslå medel, 714,5 tkr, för moms avseende
parkeringsintäkter 2009, och
att anslå medel, 760 tkr, för beräknad moms
avseende parkeringsintäkter 2010, samt
att tilldelade medel för moms 2010 skall regleras vid
årets slut.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Kop HW, CSE, PLI, EG

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 20
Tn § 68
Tn au § 83

2010-04-14
2009-12-03
2009-11-18

Sid

10
6
8

2009 049 009

Redovisning intern kontroll 2009
Tn au 091118 § 83

Charlotta Sandahl Edemyr redovisar utförda internkontroller enligt följande:
2009-1
2009-2
2009-3
2009-4
2009-5

2009-6
2009-7
2009-10

Attester – ingen anmärkning
Kontering – ingen anmärkning
Lönerapportering – ingen anmärkning
Parkeringsmätare – ingen anmärkning
Inventarieredovisning- lista över bord och
stolar saknas samt inventarielistan avseende Hässleholmsgården är ej komplett
Arkivreglementet – dokumenthanteringsplan
och arkivbeskrivning/förteckning saknas
Avtalstrohet - ingen anmärkning
Betalkort/Bensinkort – 2 kontroller saknar
signatur, 1 kontroll har orimligt utfall

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att med godkännande lägga till handlingarna kontrollen
av punkterna 2009 -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 och -10 enligt
intern kontrollplan 2009, och
att resterande tre punkter redovisas vid Tekniska
nämnden arbetsutskottets sammanträde den 28 januari
2010 för godkännande i Tekniska nämnden.
__________
Tn 091203 § 68

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tnau 100414 § 20

2010-04-14

Sid

11

Charlotta Sandahl Edemyr redovisar utförda internkontroller enligt följande:
2009-8
2009-9
2009-11

Diarieförda ärenden Tk – ingen anmärkning
Diarieförda ärenden Tn – ingen anmärkning
Hyresbevakning – ingen anmärkning

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att med godkännande lägga till handlingarna kontrollen
av punkterna 2009 – 8, - 9 och - 11 enligt intern
kontrollplan 2009.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 21

2010-04-14

Sid

12

2010 151 012

Verksamhetsmål 2010
Tn au 100414 § 21

Tekniske chefen redovisar Tekniska kontorets nedbrutna
verksamhetsmål gällande 2010 års verksamhet.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna Tekniska kontorets verksamhetsmål
gällande 2010 års verksamhet.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 22

2010-04-14

Sid

13

2010 006 002

Delegationsbeslut
Tn au 100414 § 22

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
-

Arbetsutskottets protokoll 2010-01-28

-

Arbetsutskottets protokoll 2010-03-04

-

Delegationsbeslut §§ 1 – 38

__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

2010-04-14

Sid

14

Tn au § 23
Anmälningsärende
Tn au 100414 § 23

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 39 Tillfälligt förordnande av Tekniska nämndens
ordförande

2010 107 022

Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 61 Investeringar i Qvarngården, Stoby

2010 129 171

Socialnämnden
§ 25 Uppsägning av hyresavtal ungdomsboendets nya
lokal

2010 087 057

__________

Beslut till
Tekniska kontoret

