Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Sid

2008-02-21

1

Plats och tid

Tekniska kontoret kl 08.30 – 11.40

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 och Eva Klang
Planeringsingenjör Per Nilsson
Förvaltningsekonom Charlotta Sandahl Edemyr
Sekreterare Carina Forsback
Utses att justera

Benny Petersson

Justeringens tid
och plats

2008-03-06
Tekniska kontoret

Sekreterare

………………………………………………..
Carina Forsback

Ordförande

…………………………………………………
Pär Palmgren

Paragraf 8 - 15

Justerare

………………………………………………..
Benny Petersson
------------------------------------------------------------------------------------Organ/Sammanträdesdatum
Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-02-21
Anslagsdatum

2008-03-10

Förvaringsplats
för protokollet

Tekniska kontoret

Underskrift

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

Anslagets nedtagande 2008-04-01

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 8

2008-02-21

Sid

2

2008 010 009

Tekniske chefens information
Tn au 080221 § 8

Tekniske chefens information;
Inventering av kommunens fordon 2007 198 012
Med hjälp av elever från Tekniska skolan genomförde
Tekniska kontoret under december 2007 inventering av
fordonsparken i kommunens samtliga förvaltningar, totalt
167 fordon. Totalt avverkades 310 000 mil. Förslag
avseende kommunal bilpool kommer att presenteras vid
Tekniska nämndens, arbetsutskott, sammanträde den 27
mars.
Tvätteriet – arbetsmiljö, hyra, el 2007 666 216
På grund av ökade kostnader vid förhyrning av lokaler i
Ungdomscentrums gamla lokaler kommer möjligheten att
stanna kvar i nuvarande lokaler på Västerskolan att ses
över. Ärendet kommer att tas upp vid Tekniska
nämndens, arbetsutskottet, sammanträde den 27 mars.
Ombyggnad av receptionen 2008 079 295
För att höja säkerheten för tjänstemännen på Tekniska
kontoret kommer det vid Tekniska nämndens, arbetsutskottet, sammanträde den 27 mars att presenteras förslag på ombyggnad av receptionen. Ombyggnaden innebär att alla besökare måste anmäla sig för att komma
vidare in i byggnaden. Ärendet kommer att tas upp i
Tekniska kontorets samverkansgrupp.
Ny inriktning på tjänst, gatusektionen 2008 078 022
Avdelningschefen för gata/mark redovisar ändrad
inriktning på befintlig tjänst inom sektionen. Funktionen
kommer att bestå av en kontinuerlig tillsyn av
kommunens samtliga vägar, GC-anläggningar,
sidoanläggningar, konstbyggnader med flera där samtliga
delar kommer att kvalitetssäkras genom dokumentation.
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En lätt lastbil kommer att införskaffas. På lastbilen
kommer det, genom dekal, klart framgå att det är
Hässleholms kommun, Tekniska kontoret, som utför
vägservicen.
Avtal – närvarokontroll torghandel 2008 058 316
Avtal har tecknats med Securitas Bevakning AB avseende
bevakning av torghandel och marknader i Hässleholms
centrum. Avtalet gäller fortlöpande från den 1 mars 2008
eller till dess att någon av parterna säger upp avtalet.
Uppsägningstiden är sex månader. Kostnad: 3,5 tkr per
månad.
Lastzon – Kulturhuset 2005 514 514
Stadsbyggnadskontoret och Kulturförvaltningen ställer sig
bakom gestaltningsförslaget av lastzonen vid Kulturhuset.
Vid möte med ledningsägarna i berört område framkom
att det finns tele- och kraftledningar som ingen vill
kännas vid. En avloppsledning, en gammal så kallad
äggaledning, som löper mellan Järnvägsgatan och
Vattugatan, visar sig vara placerad där lastzonens
kantsten är tänkt att läggas. Hässleholms Vatten AB
föreslår att en ny ledning läggs i gatan och att den gamla
pluggas igen. Detta för att underlätta reparationsarbete
vid eventuella framtida skador. Beräknad ökad
investeringskostnad är 750 tkr.
Andra avenyen kommer att hållas enkelriktad under
byggnadstiden, som beräknas påbörjas vecka 21.
Bjärnum fjärrvärme – AGRO 2007 665 311
Markavtal har tecknats med AGRO avseende
asfaltsbeläggning – återställande efter utfört arbete.
AGRO´s tolkning av avtalet överensstämmer inte med
Tekniska kontorets tolkning.
AGRO har idag en skuld, 2,133 mkr, till Tekniska kontoret
för utfört arbete. AGRO´s vägran att godkänna fakturerat
belopp resulterade i att företaget inte fick grävtillstånd för
kommande projekt. Vid möte den 15 februari kom
parterna överens om att anlita en oberoende
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konsult för att avgöra tvisten. Parterna är överens om att
konsultens förslag till lösning skall accepteras. Överenskommelsen resulterade i att AGRO åter ges grävtillstånd.
Parterna kommer även att enas om tolkningen av avtalet.
Idag finns inget motsvarande avtal med Hässleholms
Fjärrvärme AB. Kontakt med Hässleholms Fjärrvärme har
tagits för att upprätta avtal.
Bokföringsmässiga avskrivningar 2008 077 049
Förvaltningsekonomen redovisar bokföringsmässiga
avskrivningar (3 stycken) till ett sammanlagt belopp på
10,4 tkr. Skadeståndsanspråken kvarstår.
Projekt ”Hässleholm stad 2009” 2008 100 531
Planeringsingenjören redogör för möte inom projektgruppen för ”Hässleholm stad 2009”. Skånetrafiken har
framfört önskemål avseende trafikering på busslinjerna 1
(Ljungdala och Gäddastorp), 2 (Östervärn och Stattena)
och 3 (Garnisonen). Gruppens svar redovisas.
Ansökan om marklov har lämnats till Byggnadsnämnden
avseende bussvändplats vid Skjutbanevägen.
Industrigatan
På grund av omläggning av dagvattenledning kommer del
av Industrigatan vara avstängd mellan den 25 februari
och 28 mars.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop HW, AS, PN, EK, CSE, EG
För kännedom till
Kulturnämnden
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2007 286 042

Årsbokslut 2007
Tn au 080221 § 9

Förvaltningschefen redovisar förslag till årsberättelse
2007.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna förslag till årsberättelse 2007.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
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2008 082 042

Övergripande mål 2008
Tn au 080221 § 10

Tekniske chefen informerar om förslag till Tekniska
nämndens övergripande målstyrning, som upprättats i
enlighet med Kommunfullmäktiges mål.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna Tekniska nämndens övergripande mål
2008.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
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Tekniska nämnden arbetsutskottet
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2008 083 012

Internbudget 2008
Tn au 080221 § 11

Förvaltningsekonomen redovisar utkast till internbudget
2008.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna redovisad internbudget 2008.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn au § 12
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2008 015 009

Internkontroll – plan för 2008
Tn au 080221 § 12

Förvaltningsekonomen redovisar intern kontrollplan 2008
för Tekniska kontoret, reviderad 2008-02-11.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna upprättad intern kontrollplan 2008 för
Tekniska kontoret, reviderad 2008-02-11.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
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2008 076 002

Beslutsattester 2008
Tn au 080221 § 13

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna upprättad förteckning över beslutsattestanter för Tekniska kontoret 2008.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
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Tekniska nämnden arbetsutskottet
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2008 011 002

Delegationsbeslut
Tn au 080221 § 14

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
- Arbetsutskottets protokoll 2007-01-31
- Delegationsbeslut §§ 1 - 13.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
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Tn au § 15
Anmälningsärende
Tn au 080221 § 15

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 21 Installation av brandlarm på räddningstjänst

2007 289 511

Kommunstyrelsen
§ 5 Kompensation för ökade hyres- och städkostnader

2008 043 041

Kommunfullmäktige
§ 149 Bestämmelser o ersättning till kommunalt
förtroendevalda – komplettering

2008 022 024

Kommunfullmäktige
§ 153 Avsägelse som ersättare i Tekniska nämnden

2008 080 006

”Gruppen för offentlig konst”
Minnesanteckningar 2007-12-10

2008 019 866

__________

Beslut till
Tekniska kontoret

