Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Sid

2009-11-18

1

Plats och tid

Tekniska kontoret kl 08.30 – 14.30

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
Förvaltningsekonom Charlotta Sandahl Edemyr
Sekreterare Per Nilsson
Sektionschef Gunnar Swärd, § 79
Helené Annadotter och Johan Forssblad, Regito AB, § 79
Karl-Axel Axelsson, ordf och Torsten Ising, vice ordf,
Hässleholms vatten AB, § 79
Kurt Hagenrud, konsult, § 79
Utses att justera

Arne Dahlström

Justeringens tid
och plats

2009-11-24
Tekniska kontoret

Sekreterare

………………………………………………..
Per Nilsson

Ordförande

…………………………………………………
Pär Palmgren

Paragraf 79 - 90

Justerare

………………………………………………..
Arne Dahlström
------------------------------------------------------------------------------------Organ/Sammanträdesdatum
Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-11-18
Anslagsdatum

2009-11-26

Förvaringsplats
för protokollet

Tekniska kontoret

Underskrift

………………………………………………………..
Per Nilsson

Anslagets nedtagande 2009-12-18

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 79

2009-11-18

Sid

2

2009 034 009

Tekniske chefens information
Tn au 091118 § 79

Tekniske chefens information;
Organisationsförändringar 2007 161 022
Tekniske chefen informerar om pågående arbete. Fördelning av ansvar och arbetsuppgifter mellan bolag och
Tekniska kontoret är en viktig fråga. Vid dialogmöte med
Ksau den 17 november 2009 diskuterades organisationen
och olika typer av organisationsfrågor. Bolagsbildningen
ska, enligt beslut av Kommunfullmäktige, vara genomförd
till 2010-07-01. Inom kort kommer de fackliga
organisationerna att kallas till MBL § 19 (information).
Kameraövervakning 2009 500 289
Samtliga in- och utgångar till Tekniska kontoret är
kameraövervakade, detta till följd av stölder. Personalen
är informerad.
Uppföljning – kommunens leasing av biogasbilar
2005 697 403

Tekniska kontoret har under åren 2008 och 2009 bytt ut
13 bensindrivna bilar mot fordon drivna med biogas
(3 st), diesel (9 st) och etanol (1 st). Under första halvåret 2010 kommer 4 bensindrivna bilar ersättas med bilar
drivna med biogas.
Försäljning av fastigheter inom omsorgen
2009 333 253

Mats Svensson informerar om eventuell överföring av omsorgsfastigheter till Hässleholmsbyggen och vad man bör
tänka på om så blir fallet.
Övertagande – Garnisonsområdet 2009 501 217
Tekniske chefen informerar om pågående förberedelser
inför Tekniska nämndens övertagande av delar av Garnisonsområdet. Området tillhör idag HIBAB. Ärendet
kommer att tas upp för beslut i Kommunfullmäktige den
30 november.
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Tn au 091118 § 79

2009-11-18

Sid
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Omgestaltning – Hässleholms centrum 2009 502 311
Anders Servin redovisar framtagna idéskisser. De närvarnade enades om att kalla till presskonferens på
Tekniska kontoret fredagen den 20 november.
Fjärrvärme – Vinslöv, Hästveda 2009 214 379 och
2008 287 379

Med avledning av planerade energiinvesteringar trycker
Mats Svensson på vikten av att snarast få besked om det
kommer att bli fjärrvärme i Vinslöv och/eller Hästveda.
Vattenverksamhet 2009 454 431 och 2009 091 432
Finjasjön
Helené Annadotter redogör för statusen i Finjasjön och
vad, som hon anser, är problemen. Följande diskuteras:
- åtgärder mot föroreningar
- alternativa fiskemetoder
- flyttning av reningsverkets utlopp
- biomanipulation av sjöns näringskedjor.
De närvarnade enas om att en ”Finjasjögrupp” skall tillsättas med Kurt Hagenrud som moderater. Representanter från Hässleholms vatten AB, Tekniska kontoret, Miljökontoret och Regito AB kommer att ingå. Finjasjöns fiskevårdsområde kommer att tillfrågas om intresse finns att
ingå i gruppen. Målsättningen med gruppens arbete är
hitta förslag till lösningar som bidrar till att öka kvaliteterna i Finjasjön, kortsiktiga såväl som långsiktiga.
Vittsjön
Kurt Hagenrud informerar om aktuellt läge. Mycket
glädjande är det stora engagemanget från föreningar och
privatpersoner. Ekonomiskt bidrag har sökts från LEADER
med kommunen (genom kommunledningen) som
sökande.
Ballingslövssjön
Kurt Hagenrud informerar att målsättningen är att handlägga Ballingslövssjön på liknande sätt som Vittsjön, dvs
med stort engagemang från föreningar och privatpersoner
samt att söka ekonomiska medel från LEADER.
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Översvämningar i Finjsasjön
Kurt Hagenrud informerar om sina idéer att vid högvatten
hindra vattnet att rinna baklänges in i Finjasjön. Utredningar pågår gällande detta.
Troeds väg och Kannehusbacken, Bjärnum
2009 510 311

Per Nilsson informerar om att boende utmed Kannehusvägen framfört önskemål om att kommunen ska ta sitt
ansvar och sköta väghållningen av Kannehusvägen och
Troedsväg. De närvarande är överens om att kommunen
inte ska svara för väghållningen då vägarna är belägna
utanför planlagt område och är i privat ägo.
Julbelysning i Bjärnum och Vittsjö 2009 462 324
Mats Svensson informerar om att på grund av bristande
elsäkerhet kommer inte julbelysningen vid väg 117
genom Bjärnum och Vittsjö att sättas upp i år. Om möjligt
kommer andra typer juldekorationer att sättas upp i de
båda orternas centrala delar.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kurt Hagenrud
Regito AB
Kop
HW, avd chefer
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2009 504 006

Sammanträden 2010 - arbetsutskottet
Tn au 091118 § 80

Arbetsutskottet beslutar
att fastställa följande tider för arbetsutskottets
sammanträden år 2010:
28 januari
4 mars
8 april
27 maj
Sammanträdena börjar, om inget annat anges, kl 08.30.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunledningskontoret
Kop HW, avd ch, CSE, PN, CF, CFF

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 81

2009-11-18

Sid

6

2009 504 006

Sammanträden 2010 – Tekniska nämnden
Tn au 091118 § 81

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att fastställa följande tider för Tekniska nämndens
sammanträden år 2010:
18 februari
29 april
17 juni (från kl 12.00)
Sammanträdena börjar, om inget annat anges, kl 13.00.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 82

2009-11-18

Sid

7

2009 036 042

Ekonomisk rapport 31 oktober
Tn au 091118 § 82

Förvaltningsekonom Charlotta Sandahl Edemyr redovisar
ekonomisk rapport per den 31 oktober.
Utfall (riktvärdet är 83 %):
Drift 68,2 %
Investeringar 46,9 %
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna redovisad månadsrapport per den 31
oktober.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 83

2009-11-18

Sid
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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.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 84

2009-11-18

Sid

9

2008 351 020

Redovisning – systematiskt arbetsmiljöarbete 2009
Tn au 091118 § 84

Tekniske chefen redovisar systematiskt arbetsmiljöarbete,
daterad 2009-11-09.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna redovisad handlingsplan med reg nr H-02
avseende risker som skall åtgärdas under 2009 inom det
systematiska arbetsmiljöarbetet vid Tekniska kontoret,
daterad 2009-11-09.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 85

2009-11-18

Sid

10

2009 498 511

Tättbebyggt område - Garnisonen
Tn au 091118 § 85

Per Nilsson redovisar förslag till revidering av gränser för
tättbebyggt område avseende Sjörröd norra och Hassellunden, Garnisonsområdet och Finjasjö Park, karta 21
samt Sjörröd södra, karta 22.
Remiss är översänd till polismyndigheten som ännu inte
yttrat sig.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att under förutsättning att polismyndigheten inte har
något att erinra, anta förslag till revidering av gräns för
tättbebyggt område avseende Sjörröd norra och Hassellunden, Garnisonsområdet, karta 21 och
att under förutsättning att polismyndigheten inte har
något att erinra, anta förslag till revidering av gräns för
tättbebyggt område avseende Sjörröd södra, karta 22,
samt
att de nya gränserna för tättbebyggt område börjar gälla
2010-01-01.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 86

2009-11-18

Sid
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2009 408 308

Broschyr – ”Uteserveringar – på allmän plats”
Tn au 091118 § 86

Per Nilsson redovisar förslag till broschyr avseende
”Uteserveringar – på allmän plats”. I broschyren anges
råd och regler för uteserveringar på allmän plats i
kommunen.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna broschyren ”Uteserveringar – på allmän
plats”.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 87

2009-11-18

Sid

12

2009 499 312

Broschyr – ”Reklamskyltar och säljställ på allmän
plats”
Tn au 091118 § 87

Per Nilsson redovisar förslag till broschyr avseende
”Reklamskyltar och säljställ på allmän plats”. I broschyren
anges råd och regler för reklamskyltar och säljställ på
allmän plats i kommunen.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna broschyren ” Reklamskyltar och säljställ på
allmän plats”.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 88

2009-11-18

Sid

13

2009 035 002

Delegationsbeslut
Tn au 091118 § 88

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
-

Arbetsutskottets protokoll 2009-10-15

-

Delegationsbeslut §§ 126 – 133

__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

2009-11-18

Sid
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Tn au § 89
Anmälningsärende
Tn au 091118 § 89

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 247 Ansökan om bidrag till utemiljön från
föräldraföreningen för Vanneberga skola

2009 478 291

Kommunstyrelsen
§ 197 Exploateringskostnad för Vikings väg i Vinslöv samt
starttillstånd

2009 247 052

Kommunstyrelsen
§ 217 Tillgänglighetsanpassning och ombyggnad av
busshållplatser

2009 130 510

Kommunfullmäktige
§ 106 Taxa – uteservering, upplåtelse av offentlig
platsmark - antagande

2008 504 316

Kommunfullmäktige
§ 110 Överflyttning av tekniska kontorets verksamhet till
aktiebolag m m

2007 599 001

”Gruppen för offentlig konst”
Minnesanteckningar 2009-09-08

2009 040 866

__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 90

2009-11-18

Sid

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.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

