Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Sid

2009-03-12

1

Plats och tid

Tekniska kontoret kl 13.00 – 16.00

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
Förvaltningsekonom Charlotta Sandahl Edemyr
Sekreterare Carina Forsback
Utses att justera

Arne Dahlström

Justeringens tid
och plats

2009-03-17
Tekniska kontoret

Sekreterare

………………………………………………..
Carina Forsback

Ordförande

…………………………………………………
Pär Palmgren

Paragraf 19 - 34

Justerare

………………………………………………..
Arne Dahlström
------------------------------------------------------------------------------------Organ/Sammanträdesdatum
Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-03-12
Anslagsdatum

2009-03-18

Förvaringsplats
för protokollet

Tekniska kontoret

Underskrift

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

Anslagets nedtagande 2009-04-09

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 19

2009-03-12

Sid

2

2009 034 009

Tekniske chefens information
Tn au 090312 § 19

Tekniske chefens information;
Jernhusen - avtal 2007 137 299
Tekniske chefen informerar om att avtal avseende
Tekniska kontorets kostnader för drift av del av Resecentrum sades upp 2007 för villkorsändring. Nya avtal
kommer att tecknas efter överenskommelse med
Jernhusen och Banverket.
Statsbidrag 2009 – regionala kollektivtrafikanläggningar med mera 2009 096 047
Beslut om statsbidrag 2009 till regionala kollektivtrafikanläggningar samt åtgärder för förbättrad miljö och
trafiksäkerhet på kommunala gator med mera inom länsplan för regional transportinfrastruktur har inkommit. I
beslutet framkommer att Hässleholms kommun beviljats
5 mkr för anläggande av cirkulationsplats Hovdalavägen –
Hassellundsvägen – Garnisonsvägen. Bidraget utgör 50%
av redovisad totalkostnad och är fördelad på åren 2009
(1,5 mkr) och 2010 (1 mkr).
Anmälan mot Tekniska nämnden för underlåtenhet
att svara på skrivelse med mera 2007 218 311
Anmälan om klagomål mot Tekniska nämnden, framfört
av Ture Olsson, inkom till Justitieombudsmannen (JO) den
23 januari 2008. I anmälan framkom bland annat att Ture
Olsson den 12 juli 2004 skrivit ett brev till Tekniska
kontoret med begäran om svar på frågor avseende Revstigen. Svar anses inte ha inkommit trots upprepade påminnelser genom brev och telefonsamtal. Tekniska
nämnden har yttrat sig i ärendet.
JO bedömer i skrivelse daterad 2009-02-12 att vad som
anförts inte föranleder någon åtgärd av JO. Kommunen
får anses ha uppfyllt sin skyldighet att svara genom de
muntliga kontakter som förekommit.

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au 090312 § 19

2009-03-12

Sid

3

Informationsmöte – minimivattennivån i Vittsjön
2009 091 432

Per Nilsson redovisar protokoll från möte 2009-01-28
gällande ”Minimivattennivå i Vittsjön under tiden mellan
1 maj och 30 september”.
Frågor som rör Vittsjön, bland annat vem i kommunen
som ansvarar för att Vittsjön är i ett godtagbart skick, har
ställts till miljöchef Sven-Inge Svensson och kommunchef
Johan Eriksson. Svaren kommer att redovisas i Tekniska
nämnden.
Bokföringsmässiga avskrivningar 2009 089 049
Förvaltningsekonomen redovisar fordringar (två stycken)
som avskrivets bokföringsmässigt till ett sammanlagt
belopp på 8 596 kronor. Skadeståndsanspråken kvarstår.
Enskilda vägar – bidrag 2009 119 318
Charlotta Sandahl Edemyr redovisar att kostnaderna för
utbetalning av bidrag för enskilda vägar kommer att öka
under 2009. Vägverket beviljar bidrag (60 % - 70 %) avseende särskild drift varefter kommunerna har att utbetala 30 % i kommunalt bidrag. Hur stort det väntade
underskottet blir är svårt att säga då flertalet av bidragsansökningarna kommer in under hösten.

Broschyr – cykelleder i Hässleholms kommun
2009 141 312

Anders Servin redovisar förslag på broschyr över cykelleder i Hässleholms kommun. 7 500 broschyrer kommer
att tryckas upp till en kostnad av 16 800 kronor.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, PN, LR och CB
För kännedom till
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

2009-03-12

Sid

4

Tn au § 20
Tekniska nämndens sammanträde den 30 april 2009
Tn au 090312 § 20

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att Tekniska nämndens sammanträde april månad 2009
flyttas till den 29 april, kl 08.30.
__________

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

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 21

2009-03-12

Sid

5

2009 126 042

Internbudget 2009
Tn au 090312 § 21

Förvaltningsekonomen redovisar internbudgeten 2009,
uppdaterad 2009-02-25.
Uppmärksammades att:
- Underskott avseende bidrag för enskilda vägar 2008
uppgick till 620 tkr. Underskottet befaras bli högre för
2009.
- Underskott avseende gatubelysning befaras uppgå till
810 tkr. Äskande för ökade kostnader 2009 avslogs.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna internbudget 2009, daterad 2009-02-25.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 22

2009-03-12

Sid

6

2009 129 012

Verksamhetsmål 2009
Tn au 090312 § 22

Tekniske chefen redovisar Tekniska kontorets nedbrutna
verksamhetsmål gällande 2009 års verksamhet.
Benny Petersson, s, efterlyste mer mätningsbara mål.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna Tekniska kontorets verksamhetsmål
gällande 2009 års verksamhet, daterat 2009-03-02.
__________

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

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 23

2009-03-12

Sid

7

2008 587 042

Yttrande avseende uppföljande granskning av
Tekniska nämndens styrning och uppföljning
Tn au 090312 § 23

Hässleholms revisorer grupp 1 har för yttrande översänt
revisionsrapport, daterad 2008-11-11. I rapporten får
Tekniska nämnden i stort positiva synpunkter och
omdömen. Dock påpekas följande:
1. Internhyressystemets hantering behöver förbättras.
Anm. Tekniska kontoret kommer att vara tydligare i redovisningen av uppföljning gällande avvikelser inom internhyressystemet. Budgetbelopp gällande internhyror
kommer att läggas in i budgeten så snart som möjligt
efter det att tilldelning av medel fastställts och erforderliga beslut fattats.
2. Kalkyler som ligger till grund för exploateringsarbeten
behöver bli stabilare.
Anm. Tekniska kontoret ser tillsammans med Kommunledningskontorets exploateringsavdelning över rutinerna
gällande kostnadsberäkning av exploateringsprojekt.
Anledningen till problemställningen är att kostnadskalkyl
som ska vara med i genomförandebeskrivningen upprättas i samband med planläggningen av området. I detta
skede är inte området detaljprojekterat vilket innebär att
det är svårt att göra rätt kostnadsbedömning. Ett annat
problem är att det inte är ovanligt att det går några år
mellan genomförandebeskrivningens kostnadsberäkning
och genomförandet av projektet vilket oftast innebär en
fördyring av projektet.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna Tekniska kontorets anmärkningar över påpekanden i revisionsrapport, daterad 2008-11-11, som
Tekniska nämndens yttrande över rapporten.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 24

2009-03-12

Sid

8

2009 055 289

EPC - anslag
Tn au 090312 § 24

Mats Svensson redovisar fastigheter som omfattas av
avtal som tecknats med Siemens rörande energieffektivisering av Hässleholms kommuns fastighetsbestånd
samt de fastigheter som strukturerats om för att utföras i
egen regi.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna ianspråktagande av 30 mkr för energieffektiviseringar av del av Hässleholms kommuns
fastighetsbestånd.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 25

2009-03-12

Sid

9

2009 130 510

Tillgänglighetsanpassning och utbyggnad av
busshållplatser inom Hässleholms kommun
Tn au 090312 § 25

För att kunna erbjuda goda förutsättningar för kollektivtrafiken avser Skånetrafiken att i år bygga om och tillgänglighetsanpassa busshållplatserna på linjerna
Hässleholm – Markaryd och Hässleholm – Örkelljunga/
Ängelholm. Vissa befintliga hållplatser med lågt eller inget
passagerarantal kommer att tas bort.
Kommunens del av kostnaderna i genomförandet av ovan
nämnda tillgänglighetsanpassning och utbyggnad av
busshållsplatser utgör 0,45 mkr.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att föreslå Kommunstyrelsen besluta
att anslå 0,45 mkr avseende kommunens del igenomförandet av tillgänglighetsanpassning och ombyggnad
av busshållsplatserna inom Hässleholms kommun på
linjerna Hässleholm – Markaryd och Hässleholm –
Örkelljunga/Ängelholm.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 26

2009-03-12

Sid

10

2006 329 422

Bidragsansökan - Lursjön
Tn au 090312 § 26

Bidragsansökan har inkommit från Lursjöns Fiskevårdsområdesförening för fortsatt limnologisk undersökning av
Lursjöns försämrade vattentillstånd. Undersökningen
påbörjades 2006 och föreningen har under åren 20062008 beviljas bidrag för projektet.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att från 2009 års budget för strand- och vattenvård
bevilja Lursjöns Fiskevårdsområdesförening bidrag med
upp till 179 tkr för den fortsatta utredning som ansökan
avser, att utbetalas före årets slut efter kostnadsredovisning.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 27

2009-03-12

Sid

11

2008 085 431

Bidragsansökan – Bjärlången/Dalsjön
Tn au 090312 § 27

Bidragsansökan har inkommit från Bjärlången-Dalsjöns
Fiskevårdsområdesförening för direkta kostnader, enligt
verksamhetsplan, med 40 tkr.
Kvar att fördela i 2009 års budget för strand- och
vattenvård är 21 tkr.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att från 2009 års budget för strand- och vattenvård
bevilja Bjärlången-Dalsjöns Fiskevårdsområdesförening
bidrag med upp till 21 tkr, att utbetalas före årets slut
efter kostnadsredovisning.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 28

2009-03-12

Sid

12

2009 099 318

Hemställan om marknadsanpassning av kommunalt
vägbidrag
Tn au 090312 § 28

Lennart Norrgren hemställer i skrivelse daterad
2009-02-10 att det kommunala väg bidraget marknadsanpassas på grund av att kostnaden för väggrus och
transporter har ökat.
Enligt den kommunala författningssamlingen så skall
bidrag utgå med 2 kr/m väglängd med undantag för de
första 200 m.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att med hänvisning till de närmaste årens minskade
skatteintäkter inte höja det kommunal bidraget till
enskilda vägar .
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 29
Tn § 81
Tn au § 90

2009-03-12
2008-11-27
2008-11-13

Sid

13
27
28

2008 532 510

Anläggande av bussgata
Tn au 081113 § 90

Vid samarbetsgruppens möte den 10 november ställde sig
gruppen positiv till att:
- Kommunen anlägger bussgata mellan före detta
Garnisonsområdet och Finjasjöpark.
- Att bussgatan färdigställs till den nya busstidtabellens
införande i juni 2009.
Samarbetsgruppen anser att det är lämpligt att Tekniska
kontoret får i uppdrag att:
- projektera
- kostnadsberäkna
- handla upp
- genomföra
utbyggnaden.
Aktuellt markområde förvaltas av HIBAB.
Arbetsutskottet beslutar
att ta upp ärendet utanför dagordningen, samt
föreslå Tekniska nämnden besluta
att föreslå Kommunstyrelsen besluta
att uppdra åt Tekniska kontoret att projektera,
kostnadsberäkna, handla upp samt genomföra
utbyggnaden av bussgata mellan f d
Garnisonsområdet och Finjasjöpark, och
att bussgatan skall vara färdigställd när den nya
busstidtabellen börja gälla i juni 2009, samt

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au 081113 § 90

2009-03-12

Sid

14

att tillskjuta erforderliga ekonomiska medel.
__________

Tn 081127 § 81

Tekniska nämnden beslutar
att föreslå Kommunstyrelsen besluta
att uppdra åt Tekniska kontoret att projektera,
kostnadsberäkna, handla upp samt genomföra
utbyggnaden av bussgata mellan f d
Garnisonsområdet och Finjasjöpark, och
att bussgatan skall vara färdigställd när den nya
busstidtabellen börja gälla i juni 2009, samt
att tillskjuta erforderliga ekonomiska medel.
__________

Tnau 090312§ 29

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat, Ksau
090114 § 12, att uppdra åt Tekniska kontoret att
projektera och kostnadsberäkna bussgatan mellan före
detta Garnisonsområdet och Finjasjöpark. Målsättningen
är att bussgatan ska byggas och att den skall vara
färdigställd till tidpunkten för när ny tidtabell ska börja
gälla. Denna tidpunkt har flyttats fram till december
2009.
Tekniska kontoret har projekterat och kostnadsberäknat
anläggande av bussgatan. Fastigheten Kanslisten 1
behöver tas i anspråk för att:
• Få en acceptabel väglinjeföring som ansluter mittför
Sjöbrisvägen.
• Kunna utjämna marknivåskillnader.
Det är viktigt att Kommunledningskontoret snarast påbörjar förhandlingar med fastighetsägaren Lidax Fastigheter AB gällande ianspråktagande av mark för väg och
slänter.

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tnau 090312§ 29

2009-03-12

Sid

15

Målsättningen är att marklösen genomförs så att bygget
av bussgatan kan påbörjas senast den 1 augusti.
Kostnader för att bygga en belyst 6 meter bred asfalterad
bussgatan med ”bilhinder”, i form av bussdike, uppgår till
1,1 mkr. Kostnad för markreglering inom fastigheten
Kanslisten 1 tillkommer liksom eventuella kostnader för
förekomst av berg inom utbyggnadsområdet.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att föreslå Kommunstyrelsen besluta
att ge Kommunledningskontoret i uppdrag att säkra
erforderligt marktillträde genom avtal eller fastighetsreglering, och
att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att vid
behov justera fastighetsgränserna efter de nya
förhållandena, och
att anslå 1,1 mkr för anläggande av bussgata (med
reservation för fördyrade kostnader om berg
påträffas inom utbyggnadsområdet), samt
att ge Tekniska kontoret i uppdrag att, under förutsättning att erforderliga medel (1,1 mkr) anslås för
projektet och när erforderligt marktillträde säkrats,
anlägga bussgata mellan före detta Garnisonsområdet och Finjasjöpark.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 30

2009-03-12

Sid

16

2007 609 313

Vägförening Stjärneholmsvägen
Tn au 090312 § 30

Samtliga medlemmar i vägföreningen GA 6, Stjärneholmsvägen, vill i skrivelse, rubricerad ”Stjärneholmsvägen, den orimliga vägföreningen” rikta Hässleholms
kommuns uppmärksamhet på det orimliga i att lägga
ansvaret för skötseln av Stjärneholmsvägen på en
förening.
I skrivelsen framförs önskemål om att ”våra” styrande ger
Tekniska kontoret i uppdrag att:
• fortsätta utföra drift och underhåll av Stjärneholmsvägen,
• söka och disponera de bidrag som kan erhållas från
Vägverket för drift och underhåll av Stjärneholmsvägen, samt
• upprätta avtal med innebörd enligt punkterna ovan
för godkännande av vägföreningen.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att Hässleholms kommun inte skall överta Stjärneholmsvägens samfällighetsförenings väghållningsansvar.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tnau § 31
Tn § 51
Tn au § 56

2009-03-12
2008-09-11
2008-08-21

Sid

17
6
8

2007 306 101

Svar på motion ”Dags att kräva skadestånd vid
vandalisering”
Tn au 080821 § 56

Kommunfullmäktige har för yttrande översänt motion av
Lars-Ivar Ericson (c) med krav på skadestånd vid vandalisering.
I motionen framförs förslag att Hässleholms kommun utarbetar en policy för hur vandalisering av kommunal
egendom skall beivras.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna förslag, daterat 2008-06-03, som Tekniska
nämndens svar på yttrande över motion ”Dags att kräva
skadestånd vid vandalisering”.
__________

Tn 080911 § 51

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Tnau 090312 § 31

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet till Tekniska
nämnden, Kf 081126, § 148, för kompletterande uppgifter
avseende kommunens mjöligheter att, vid vandalisering,
kräva skadestånd av inte straffmyndig person.
Förvaltningschefen redovisar förslag till komplettering av
svar på återremitterad motion ”Dags att kräva skadestånd
vid vandalisering”, daterad 2009-03-02.

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tnau 090312 § 31

2009-03-12

Sid

18

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna förslag, daterat 2009-03-02, som Tekniska
nämndens komplettering av svar över motion ”Dags att
kräva skadestånd vid vandalisering”.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 32

2009-03-12

Sid

19

2009 035 002

Delegationsbeslut
Tn au 090312 § 32

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
-

Arbetsutskottets protokoll 2009-01-29

-

Arbetsutskottets protokoll 2009-02-12

-

Delegationsbeslut §§ 001 – 029

__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

2009-03-12

Sid

20

Tn au § 33
Anmälningsärende
Tn au 090312 § 33

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
Kommunstyrelsen
§ 240 Upphandling projektering – Hässleholm Nord

2009 021 251

Kommunstyrelsen
§ 17 Avsiktsförklaring och kommunövergripande
förbättringsåtgärder inom trafiksäkerhetsområdet godkännande

2008 167 512

Kommunfullmäktige
§ 55 Motion angående ny vaktmästareorganisation i
skolan

2009 077 101

Samarbetsgruppen
Minnesanteckningar 2009-01-12

2009 113 006

”Gruppen för offentlig konst”
Minnesanteckningar 2009-01-26

2009 040 866

__________

Beslut till
Tekniska kontoret

