Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Sid

2008-06-05

1

Plats och tid

Tekniska kontoret kl 08.30 – 10.15

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

2008-06-10
Tekniska kontoret

Sekreterare

………………………………………………..
Carina Forsback

Ordförande

…………………………………………………
Pär Palmgren

Paragraf 44 - 50

Justerare

………………………………………………..
Benny Petersson
------------------------------------------------------------------------------------Organ/Sammanträdesdatum
Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-06-05
Anslagsdatum

2008-06-12

Förvaringsplats
för protokollet

Tekniska kontoret

Underskrift

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

Anslagets nedtagande 2008-07-04

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 44

2008-06-05

Sid

2

2008 010 009

Tekniske chefens information
Tn au 080605 § 44

Tekniske chefens information;
Köken i Bjärnum - lägesbeskrivning 2006 525 287
Konsulter från Storköksplanerarna, kommunens kostchefer och representanter från Tekniska kontoret kommer
vid planerat möte den 27 juni att fastställa tidsplan för
projektets genomförande. Projektet kommer att avslutas
under år 2009.
Fastighetsunderhållsplanen 2007 656 289
Tekniske chefen redovisar påbörjade och avslutade
projekt som ingår i fastighetsunderhållsplanen för år
2008. Allt fortlöper enligt planerat.
Ombyggnad av receptionen – Tekniska kontoret
2008 079 295

Tekniske chefen redovisar förslag på ny reception som
ökar säkerheten för anställda vid Tekniska kontoret.
Projektet kommer att genomföras under förutsättning att
medel kan tas inom Tekniska kontorets ramar.
Utbyggnad av parkeringsplatser – Tekniska
kontoret 2008 257 315
Anders Servin redovisar förslag på utökad parkeringsplats på Tekniska kontoret. Förslaget innebär ytterligare
23 parkeringsplatser. Projektet kommer att genomföras
under förutsättning att medel kan tas inom Tekniska
kontorets ramar.
GC-väg Röinge 2007 705 321
Anders Servin informerar om att projekt GC-väg Röinge
nu är besiktigad och klar. Vändplatsen kommer att vara
klar till den 19 juni då Skånetrafikens nya tidtabell börjar
att gälla.

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au 080605 § 44

2008-06-05

Sid

3

Bokföringsmässiga avskrivningar 2008 263 049
Charlotta Sandahl Edemyr redovisar fordringar (fyra
stycken) som avskrivets bokföringsmässigt till ett
sammanlagt belopp på 4 700 kronor. Skadeståndsanspråken kvarstår.
Bjärnum - väg 117 2008 275 311
Per Nilsson informerar om att Vägverket flyttat fram
projektet som kommer att påbörjas först efter sommaren.
I Vägverkets gestaltning av korsningen väg 117 – Järnvägsgatan/Verumsvägen är korsningen upphöjd. Tekniska
nämndens arbetsutskott/Tekniska kontoret menar att en
rondell är att föredra vilket Per Nilsson kommer att
framföra till Vägverket.
Industrigatan – dieselutsläpp 2007 301 314
I möte mellan representanter för Lantmännen och
Tekniska kontoret redovisade Anders Servin situationen
vid Industrigatan avseende bland annat dieselcisterner
från år 1971. Svar har inkommit från Lantmännen efter
begäran från Anders Servin om Lantmännens syn på
ansvarsfrågan rörande dieselutsläppen samt vem som är
att anse som ersättningsansvarig för det arbete som lagts
ner för att återställa marken. I svaret framgår att Lantmännen inte anser sig vara skyldiga till det inträffade och
därigenom inte ha något ekonomiskt ansvar. Anders
Servin kommer att tillskriva Lantmännen om Tekniska
nämndens syn i ärendet samt att fakturera för
kostnaderna i samband med återställandet.
__________

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

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 45

2008-06-05

Sid
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2008 012 042

Månadsrapport – 31 maj 2008
Tn au 080605 § 45

Charlotta Sandahl Edemyr redovisar ekonomisk rapport per
den 31 maj.
Utfall (riktvärde är 42 %):
Drift 23 %
Internhyresystem är inte bokförda.
Investering 8,3 %
Energieffektiviseringen påbörjas först under hösten.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna redovisad månadsrapport per den
31 maj 2008.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop HW, CSE

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 46

2008-06-05

Sid

5

2008 015 009

Intern kontroll 2008
Tn au 080605 § 46

Charlotta Sandahl Edemyr redovisar utförda internkontroller enligt följande:
2008-1 Attester. Ingen anmärkning.
2008-3 Lönerapportering. Ingen anmärkning
2008-4 Rätt kontosträng. Ingen anmärkning.
2008-15 Torghandel. Ingen anmärkning
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att med godkännande lägga till handlingarna kontrollen
av punkterna 2008-1, 2008-3, 2008-4 och 2008-15 enligt
intern kontrollplan 2008.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop HW, CSE

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 47

2008-06-05

Sid
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2008 262 052

Upphandling - utförandeentreprenad
Tn au 080605 § 47

Förteckning/upphandlingsprotokoll daterad 2008-05-19
redovisas över utförandeentreprenörer som lämnat pris
avseende ombyggnad av ventilation, Röke skola, i
enlighet med Lagen om offentlig upphandling, LOU, kap 6.
Arbetsutskottet beslutar
att godkänna att Tekniska kontoret tecknar avtal med
HessleVent för ombyggnad av ventilation, Röke skola,
enligt redovisat upphandlingsprotokoll daterat 2008-05-19.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop HW, MS
För kännedom till
Kommunstyrelsen

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tekniska nämnden
Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 48
Tn § 89
Tn au § 88

2008-06-05
2007-12-13
2007-11-29

Sid

7
12
13

2007 606 012

Tekniska nämndens svar på motion ”Inför gratis
parkering för miljöfordon”
Tn au 071129 § 88

Peter Groth, mp, har i motion till Kommunfullmäktige
yrkat på att kommunen:
- införa avgiftsfri parkering för miljöbilar
samt att kommunen utreder:
- möjligheten att ta ut extra avgift för fordon av
stadsjeepsmodell (SUV)
- och/eller införa parkeringsförbud för fordon av
stadsjeepsmodell (SUV) på vissa centralt belägna
parkeringsplatser.
Tekniska nämnden har ombetts yttra sig i frågan.
Hans Wackenfors redovisar förslag på yttrande i skrivelse
daterad 2007-11-01.
Enligt regelverk gäller följande:
”Lag (SFS 1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift
för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m” gäller
avgifter för parkering. Här framgår att enda undantagen
från att alla ska betala samma avgift är:
• parkering rörelsehindrade (PRH)
• boendeparkering
• nyttokort
Trots ovanstående har ett 30-tal kommuner infört lägre
taxa för miljöbilar vilket strider mot lagen. Kommunerna
har tyckt sig ha rätt att göra detta eftersom det har ett
”gott syfte”.
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Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au 071129 § 88

2008-06-05

Sid
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Stadsjeepar är inget fordonsslag och därför kan man inte
införa p-förbud för dessa. I ”Trafikförordningen 10 kap
2 §” framgår att lokal trafikföreskrift (LTF) endast får
införas för:
• trafikantgrupper
• fordonsslag
• fordon med last av viss beskaffenhet
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna skrivelse daterad 2007-11-01 som
nämndens yttrande på motion, ställd till
Kommunfullmäktige, rörande gratis parkering för
miljöfordon, samt
att avslå motionen i alla delar med hänvisning till lag SFS
1957:259 och Trafikförordningen 10 kap 2 §.
__________

Tn 071213 § 89

Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
__________

Tn au 080605 § 48

Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet, 2008-04-02
§ 67, till Tekniska nämnden för att:
- en tydlig definition av vad som är miljöfordon skall klargöras, samt
- typ av tillämpningsföreskrifter som skall användas skall
anges.
Planeringsingenjör Per Nilsson redovisar skrivelse daterad
2008-05-12.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna Tekniska kontorets skrivelse, daterad
2008-05-12, som Tekniska nämndens klargörande av
yttrande över motion till Kommunfullmäktige rubricerad
”Inför gratis parkering för miljöfordon”.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop HW, AS, PN

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 49

2008-06-05

Sid

9

2008 011 002

Delegationsbeslut
Tn au 080605 § 49

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
- Arbetsutskottets protokoll 2008-05-08.
- Delegationsbeslut §§ 37 - 52.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

2008-06-05

Sid
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Tn au § 50
Anmälningsärende
Tn au 080605 § 50

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 146 Konstgräs i Bjärnum

2008 253 048

Kommunstyrelsen
§ 89 Rivning av byggnader på fastigheterna Vittsjö 2:27,
Stoby 24:6, Vannaröd 2:188 och Hässleholm 87:23

2008 224 229

Kommunfullmäktige
§ 54 Svar på motion avseende Nybohemmet i Bjärnum

2007 600 293

Kommunfullmäktige
§ 55 Svar på motion avseende trafikmiljön vid utfarten
från Skansenhemmet i Vittsjö

2007 675 512

Kommunfullmäktige
§ 56 Svar på motion om att öka tillgängligheten till
parkeringsplatser för pendlare

2007 607 514

Omsorgsnämnden
§ 32 Trygghetslarm vid vissa särskilda boende

2008 214 289

”Gruppen för offentlig konst”
Minnesanteckningar 2008-04-14

2008 019 866

__________

Beslut till
Tekniska kontoret

