Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Sid

2009-05-14

1

Plats och tid

Tekniska kontoret kl 08.30 – 10.30

Beslutande

Pär Palmgren, m, ordförande
Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande, §§ 46-49
Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande

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

Benny Petersson

Justeringens tid
och plats

2009-05-25
Tekniska kontoret

Sekreterare

………………………………………………..
Carina Forsback

Ordförande

…………………………………………………
Pär Palmgren

Paragraf 46 - 51

Justerare

………………………………………………..
Benny Petersson
------------------------------------------------------------------------------------Organ/Sammanträdesdatum
Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14
Anslagsdatum

2009-05-27

Förvaringsplats
för protokollet

Tekniska kontoret

Underskrift

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

Anslagets nedtagande 2009-06-18

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 46

2009-05-14

Sid

2

2009 034 009

Tekniske chefens information
Tn au 090514 § 46

Tekniske chefens information;
Fjärrvärme - Hästveda 2008 287 379 och Vinslöv
2009 214 379

Eon har avanmält sitt intresse som entreprenör avseende
fjärrvärme i Hästveda. Representanter från Tekniska
kontoret, Tekniska nämndens arbetsutskott samt
kommunalråden Urban Widmark och Lars-Göran Wiberg
kommer vid möte den 20 maj att enas om fortsatt upphandling. Lagen om offentlig upphandling gäller.
Bokföringsmässig avskrivning 2009 089 049
Förvaltningsekonomen redovisar fordring som avskrivets
bokföringsmässigt till ett belopp av 14 tkr. Skadeståndsanspråken kvarstår.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop HW, MS, AS, CSE

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 47

Sid

2009-05-14

3

2009 037 042

Tertialrapport per den 30 april 2009
Tn au 090514 § 47

Förvaltningsekonom Charlotta Sandahl Edemyr redovisar
tertialrapport per den 30 april 2009, reviderad
2009-05-13.
Riktvärde:
Utfall april:

33,3%
Drift

23,9%

Investering

7,4%

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna tertialrapport per den 30 april, reviderad
2009-05-13 .
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 48

2009-05-14

Sid

4

2009 222 040

Förslag till besparingar åren 2009-2011
Tn au 090514 § 48

Förvaltningsekonomen redovisar förslag till besparing för
åren 2009, 2010 och 2011, daterad 2009-05-06. Hänsyn
till en eventuell bolagisering har tagits.
Förslagen diskuteras och fler förslag till besparingar
efterlystes.
Ytterligare besparingar är att vänta.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra åt Tekniska kontoret att på Tekniska
nämndens sammanträde den 4 juni förtydliga vissa
punkter i lagt besparingsförslag samt att presentera
ytterligare förslag till besparingar motsvarande 1 mkr.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop HW, CSE, avd ch

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 49
Tn au § 43

2009-05-14
2009-04-16

Sid

5
11

2008 504 316

Taxa – uteservering, upplåtelse av offentlig platsmark
Tn au 090416 § 43

Tekniska nämnden beslutade vid sammanträde den 12
februari att föreslå Kommunfullmäktige besluta att
upplåtelse av uteservering inom allmän platsmark skall
gälla mellan 1 april och 31 oktober.
Näringsidkare har framfört önskemål om att upplåtelsen
skall gälla under årets alla 12 månader.
Efter diskussion enades arbetsutskottet om att återkalla
Tekniska nämndens beslut den 12 februari i avvaktan på
nytt förslag.
Arbetsutskottet beslutar
att i avvaktan på nytt förslag, återkalla beslut Tn 090212,
§ 11, rörande fastställande av taxa för uteserveringar,
och
att ge Tekniska kontoret i uppdrag att arbeta fram nytt
förslag rörande fastställande av taxa för uteserveringar,
samt
att ärendet skall tas upp vid Tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde den 14 maj.
__________

Tn au 090514 § 49

Per Nilsson redovisar förslag på villkor avseende ”Taxa för
upplåtelse av torgplatser samt annan offentlig plats” trottoarservering
Förslaget innebär att två tidsperioder införs:
Tidsperiod 1: april, maj, juni, juli, augusti, september
Tidsperiod 2: januari, februari, mars, oktober, november,
december

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au 090514 § 49

2009-05-14

Sid

6

För tidsperiod 1 gäller att avtal tecknas för hela perioden.
För tidsperiod 2 gäller att avtal tecknas månadsvis minst
en månad i förväg d.v.s. avtal gällande oktober tecknas
senast i september.
Avgifterna anpassas till indextalet enligt KPI för oktober
månad 2008.
Tidsperiod
1
1
2
2

Zon
1
2
1
2

Kr\m²\mån
40
30
30
20

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att föreslå Kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till ändring avseende Kommunal
författningssamling ”Taxa för upplåtelse av torgplatser
samt annan offentlig plats” – trottoarservering.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop HW, AS

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 50

2009-05-14

Sid

7

2009 218 223

Myndighetskrav - hissar
Tn au 090514 § 50

Under år 2006 tillkom en ny lag avseende hissar och dess
säkerhet. Detta innebär att säkerhetsnivån kommer att
höjas till europeisk nivå.
Senast den 31 december 2012 skall åtgärderna vara
genomförda. Tekniska kontoret har, tillsammans med
kommunens entreprenör för hisservice, gått igenom
aktuella åtgärder och kostnader.
Tekniska kontoret föreslår att åtgärder/kostnader delas
upp under 3 år med början år 2010. Kostnaderna beräknas till 2 mkr per år.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att föreslå Kommunstyrelsen besluta
att anslå 2 mkr under vardera åren 2010, 2011 och
2012, totalt 6 mkr, för att höja säkerhetsnivån på
hissar i kommunalägda fastigheter.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop HW, MS

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 51

2009-05-14

Sid

8

2009 035 002

Delegationsbeslut
Tn au 090514 § 51

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
-

Arbetsutskottets protokoll 2009-04-16

-

Arbetsutskottets protokoll 2009-04-22

-

Delegationsbeslut §§ 049 – 056

-

2009 179 214

Synpunkter ”Detaljplan för del av Metkroken, Sjörröd”
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

