Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Sid

2010-06-02

1

Plats och tid

Tekniska kontoret kl 08.30 – 10.20

Beslutande

Pär Palmgren, m, ordförande
Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande
Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande

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

Benny Petersson

Justeringens tid
och plats

2010-06-09
Tekniska kontoret

Sekreterare

………………………………………………..
Carina Forsback

Ordförande

…………………………………………………
Pär Palmgren

Paragraf 24 - 31

Justerare

………………………………………………..
Benny Petersson
------------------------------------------------------------------------------------Organ/Sammanträdesdatum
Tekniska nämnden arbetsutskottet 2010-06-02
Anslagsdatum

2010-06-10

Förvaringsplats
för protokollet

Tekniska kontoret

Underskrift

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

Anslagets nedtagande 2010-07-02

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 24

2010-06-02

Sid

2

2010 005 009

Tekniske chefens information
Tn au 100602 § 24

Tekniske chefens information;
Organisationsförändringar 2007 161 022
Bolagiseringen av delar av Tekniska nämnden skall vara
genomförd den 1 juli. Arbetet fortskrider. Förslag till
huvudavtal (tre stycken) mellan Hässleholm Tekniska AB
och Hässleholms kommun avseende fastighet, gata/mark
och lokalvård har upprättats.
Bokföringsmässiga avskrivningar 2010 202 049
Tekniske chefen redovisar fordring, 1 500 kronor, som
avskrivets bokföringsmässigt. Skadeståndsanspråket
kvarstår.
Skyltning 2010 218 510
Ordföranden informerar om att skyltning till bland annat
dämmet i Almaån kommer att utföras av Hässleholms
Industribyggnadsbolag (HIBAB). Kostnaderna, 90 tkr,
fördelas mellan Tekniska kontoret, 60 tkr, och
HIBAB, 30 tkr.
Breddning av Almaån 2010.219.439
Med anledning av översvämningarna 2001 – 2002 och
dess konsekvenser har Tekniska kontoret, på uppdrag
från Tekniska nämnden, arbetat med frågan hur framtida
översvämningar ska kunna undvikas/minimeras.
Vattenrättsexpert Kurt Hagenrud arbetar på uppdrag av
Tekniska nämnden med dessa utredningar. Kurt har kontinuerligt lämnat rapporter, gällande aktuellt läge, till
Tekniska nämnden och Tekniska nämndens arbetsutskott.
Följande förslag till lösningar har diskuterats:
• strömningsriktare där Hörlingeån ansluter till Almaån
• dämma i Finjasjöns utlopp till Almaån så att vattnet
hindras att rinna baklänges in i Finjasjön
• breddning av Almaån för att öka Almaåns förmåga att
ta emot vatten

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn au 100602 § 24

2010-06-02

Sid

3

Olika bedömningar som gjorts har kommit fram till att det
bästa alternativet är att bredda Almaån någonstans mellan 3 m och 7 m från en hylla som placeras någonstans
mellan 0,3 m eller 0,7 m över botten nivån. Bedömd
breddningssträcka är mellan 1 600 m och 3 600 m.
En förutsättning för att genomföra ovan nämnda
breddning är bidrag från Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap (MSB) på 60 % av kostnaderna.
Per Nilsson ställer frågan om arbetet gällande breddning
av Almaån ska fortsätta och om så är fallet på vilket sätt.
I dagsläget finns inga ekonomiska medel avsatta till detta
arbete. För att kunna påbörja schaktningsarbetet krävs
förutom avsatta ekonomiska kommunala medel,
vattendom och bidrag från Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB).
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop HW, PN, CSE
För kännedom till
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 25

2010-06-02

Sid

4

2010 007 042

Ekonomisk rapport 30 april
Tn au 100602 § 25

Tekniske chefen redovisar ekonomisk rapport per den 30
april 2010.
Utfall (riktvärdet är 33 %):
Drift 30,4 %
Investeringar 10 %
Tekniska nämnden har hos Kommunstyrelsen begärt
medel:
- till ökade driftskostnader för vinterväghållning och
snöröjning för 2010, 1,85 mkr avseende januari - april
samt 1,1 mkr avseende oktober – december, samt
- kompensation för ökade momskostnader på
parkeringsavgifter 0,7145 mkr avseende 2009 samt
0,76 mkr för 2010.
Kommunstyrelsen beslutade 2010-05-19 att:
- bevilja 1,85 mkr för vinterväghållning och snöröjning.
Tekniska nämnden uppmanades att själva undersöka
mjöligheten att finansiera resterande 1,1 mkr inom
befintlig budget, samt
- kompensera Tekniska nämnden med 0,715 mkr för
ökade momskostnader avseende parkeringsavgifter
2009. Anhållan om kompensation, 0,76 mkr, avseende
2010 avslogs med uppmaningen att undersöka möjligheten att klara merkostnaden inom befintlig budget.
De närvarande diskuterar de befarade underskotten och
kan i dagsläget inte se några lösningar på problemen.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna redovisad månadsrapport per den 30 april.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 26

2010-06-02

Sid
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2010 028 020

Arbetsmiljöarbete – hälsobokslut 2009
Tn au 100602 § 26

Tekniske chefen redovisar Tekniska kontorets sjukfrånvaro under år 2009.
Under 2009 inrapporterades 1 tillbud och 13 olycksfall
avseende Tekniska kontoret.
Rutinerna kring rapporteringen av tillbud ifrågasattes då
endast ett tillbud är inrapporterat.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att med godkännande lägga hälsobokslut 2009 till handlingarna.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 27

2010-06-02

Sid
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2010 205 000

Förteckning över ej avslutade ärenden inkomna
under 2009
Tn au 100602 § 27

Tekniska kontoret redovisar förteckning över ej avslutade
ärenden inkomna till Tekniska nämnden. Sammanställningen visar att ett fåtal ärenden inte är avslutade på
grund av pågående utredningar. Ärendena kommer att
föras över till Kommunstyrelsen den 1 juli 2010.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att med godkännande lägga till handlingarna redovisning
av ej avslutade ärenden inkomna till Tekniska nämnden
under 2009.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 28

2010-06-02

Sid
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2010 205 000

Förteckning över ej avslutade ärenden inkomna
under 2010
Tn au 100602 § 28

Tekniska kontoret redovisar förteckning över ej avslutade
ärenden inkomna till Tekniska nämnden. Sammanställningen visar att ett fåtal ärenden inte är avslutade på
grund av pågående utredningar. Ärendena kommer att
föras över till Kommunstyrelsen den 1 juli 2010.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att med godkännande lägga till handlingarna redovisning
av ej avslutade ärenden inkomna till Tekniska nämnden
under första halvåret 2010.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tna au § 29
Tn § 75
Tn au § 90

2010-06-02
2009-12-03
2009-11-18

Sid

8
13
15

2009 531 288

Åtgärdande av olaglig affischering
Tn au 091118 § 90

Tekniska kontoret lägger ned både tid och resurser på att
ta bort olaglig affischering.
Arbetsutskottet beslutar
att ta upp ärendet utanför dagordningen , samt
föreslår Tekniska nämnden besluta
att uppdra åt Tekniska kontoret att debitera affischören
för kostnader som uppstått i samband med nedtagning
av olaglig affischering.
__________

Tn 091203 § 75

Tekniska nämnden beslutar återemittera ärendet till
tekniska kontoret för vidare utredning.
__________

Tn au 100602 § 29

Tekniska kontoret anser att allt för många frågor lämnas
obesvarade för att kunna upprätta policy för debitering för
kostnader som uppstår i samband med nedtagning av
olaglig affischering. Bland annat är gränsdragningen
otydlig om vad som skall anses vara olagligt.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att avsluta ärendet utan vidare åtgärd.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 30

2010-06-02

Sid
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2010 006 002

Delegationsbeslut
Tn au 100602 § 30

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
-

Arbetsutskottets protokoll 2010-04-14

-

Delegationsbeslut §§ 39 – 55

__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

2010-06-02

Sid

10

Tn au § 31
Anmälningsärende
Tn au 100602 § 31

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 58 Medel till reduktionsfiske av vitfisk i Finjasjön under
2010

2010 042 431

Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 82 Begäran om medel till uppgradering av parkeringsautomater

2010 082 514

Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 97 Västerskolan – ansökan om bidrag till skolgårdsutrustning

2009 238 288

Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 108 Nedgrävning av elledning inom projekt Hässleholm
Nord

2009 021 251

Kommunstyrelsen
§ 45 Budgetuppföljning 2010 och tidplan

2009 537 041

Kommunstyrelsen
§ 46 Intern kontroll 2009 – utvärdering samt fortsatt
arbete

2009 049 009

Kommunfullmäktige
§ 19 Förslag till bolagsordning, ägardirektiv och
huvudprinciper för slutreglering m m för tekniskt
bolag i Hässleholms kommun

2007 161 022

Kommunfullmäktige
§ 35 Ansvarsfrihet för 2009 års verksamhet

2010 187 049

Kommunfullmäktige
§ 37 Förslag till bolagsordning, ägardirektiv och
huvudprinciper för slutreglering m m för tekniskt
bolag i Hässleholms kommun
__________
2007 161 022

Beslut till
Tekniska kontoret

