Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Sid

2008-08-21

1

Plats och tid

Tekniska kontoret kl 08.30 – 11.10

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, § 51
Arbetsmiljöingenjör Folke Lindgren, §§ 51-56
Konsult Kurt Hagenrud, § 51
Sekreterare Carina Forsback
Utses att justera

Arne Dahlström

Justeringens tid
och plats

2008-08-27
Tekniska kontoret

Sekreterare

………………………………………………..
Carina Forsback

Ordförande

…………………………………………………
Pär Palmgren

Paragraf 51-59

Justerare

………………………………………………..
Arne Dahlström
------------------------------------------------------------------------------------Organ/Sammanträdesdatum
Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-08-21
Anslagsdatum

2008-08-29

Förvaringsplats
för protokollet

Tekniska kontoret

Underskrift

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

Anslagets nedtagande 2008-09-22

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 51

2008-08-21

Sid

2

2008 010 009

Tekniske chefens information
Tn au 080821 § 51

Tekniske chefens information;
Svar på skrivelse avseende utemiljön på förskolan
Stjärnan, Vittsjö 2008 250 291
Föräldraföreningen Stjärnan, Vittsjö, har i skrivelse
daterad 2008-05-21, ställt frågor angående utemiljön på
förskolan Stjärnan. Frågorna rör den så kallat skolgårdspengen och dräneringen av gräsbelagda ytor. Chefen för
fastighetsavdelningen redovisar Tekniska kontorets svar,
daterat 2008-06-26.
Avslag – äskande av medel till inventering av PCB
2008 199 221

Tekniska nämnden har hos Kommunstyrelsen äskat om
medel till driftbudget avseende inventering av PCB i
kommunens lokaler. Kommunstyrelsen beslutade
2008-08-06, § 201, att avslå framställan. Tekniska nämnden fick i uppdrag att finansiera inventeringen inom budgetramen.
Dämmet i Almaån 2006 443 432
Konsult Kurt Hagenrud redovisar dämmet i Almaån. PEAB,
entreprenör, har påbörjat arbetet och påsläpp sker under
vecka 35. Ursprungliga fåran kan återställas inom 2 - 3
veckor. Arbete i vatten skall vara klart senast vecka 39.
Tekniska nämnden har av Miljödomstolen beviljats tillstånd att, genom strömningsriktare i Hörlingeån, reglera
vattennivån i Finjasjön. Därigenom minska risken för översvämningar. Tillståndet innebär att arbetet skall utföras
under perioden juli till och med september. Arbetet
kommer att utföras under 2009. Beräknad kostnad:
500 tkr.
Lastzon, Kulturförvaltningen 2005 514 514
Arbetsmiljöingenjör Folke Lindgren redovisar ärendet.
Kulturförvaltningens skyddsombud lämnade den 6 juni in
en begäran om åtgärder för att komma tillrätta med

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au 080821 § 51

2008-08-21

Sid

3

problem vid lastning och lossning vid kulturhuset enligt 6
kap 6.a §, arbetsmiljölagen, till arbetsgivaren. Vid möte
den 17 juni, mellan Kulturnämnden/förvaltningen och
Tekniska nämnden/kontoret, sa sig skyddsombudet och
förvaltningschefen, Kulturförvaltningen, inte kunna påvisa
att det finns några arbetsmiljöproblem vid av- och
pålastning från Andra Avenyen.
Arbetsmiljöverket (AMV) har, efter att ha kontaktats av
skyddsombudet, underrättat Hässleholms kommun om ett
eventuellt föreläggande om att säkerställa av- och pålastningen. Arbetsmiljöingenjören har, efter genomförd riskbedömning och på uppdrag av kommunchefen, sammanställt svar till AMV. Bland annat föreslås trafikreglering,
att gående hänvisas till annan gångbana och att vakter
sätts ut vid behov, som lämpliga åtgärder. Vidare föreslås
att riktlinjer görs upp under hösten (senast den 31
oktober).
Projektledare gata/mark 2008 319 023
Projektledare Helena Persson slutade sin anställning vid
Tekniska kontoret den 14 augusti. Till dess att rekrytering
av ny projektledare är genomförd har Kenneth Gullberg
anlitats via Manpower.
Tackkort
Jan Dahlberg, avgående förvaltningschef Barn- och
utbildningsförvaltningen, framför till Tekniska nämnden
och Tekniska kontoret ett stort tack för uppvaktning i
samband med pensionering.
Dämning i Vittsjön, Vittsjö 2008 369 432
Tekniska kontoret kommer att bjuda in samtliga sakägare, Vittsjön, till samrådsmöte under november månad.
Om samtliga berörda kommer överens rörande dämning i
Vittsjön kommer ansökan om godkännande att dämma i
sjön att lämnas in till Länsstyrelsen.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, MS, AS, PN
För kännedom till
Kulturförvaltningen

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 52

2008-08-21

Sid

4

2008 013 042

Delårsrapport samt uppföljning av verksamhetsmål
2008
Tn au 080821 § 52

Tekniske chefen redovisar utkast till delårsrapporten,
reviderad 2008-08-18, samt uppföljning av verksamhetsmålen. Resultatet följer verksamhetsplanen. Det preliminära ekonomiska utfallet per den 30 juni visar att 49,5 %
av årets driftmedel har förbrukats. Riktvärdet är 50 %.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra åt tekniske chefen att sända in delårsrapporten samt uppföljning av verksamhetsmål 2008,
samt
att redovisa rapporterna vid Tekniska nämndens
sammanträde den 11 september 2008.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, MS, AS, EK, CSE

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 53

2008-08-21

Sid

5

2008 359 287

Upphandling – ventilation Linnéskolan
Tn au 080821 § 53

Förteckning/upphandlingsprotokoll, daterat 2008-06-16,
redovisas över utförandeentreprenörer som lämnat pris
avseende ombyggnad ventilation bygg, Linnéskolan, i
enlighet med Lagen om offentlig upphandling, LOU, kap 6.
Arbetsutskottet beslutar
att godkänna att Tekniska kontoret tecknar avtal med
Hessle Vent för ombyggnad av ventilation bygg, Linnéskolan, enligt redovisat upphandlingsprotokoll daterat
2008-06-16.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, MS, CSE
För kännedom till
Kommunstyrelsen

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 54

2008-08-21

Sid

6

2008 253 048

Upphandling – konstgräs Bjärnum Idrottsplats
Tn au 080821 § 54

Utvärderingsrapport/beslut, daterat 2008-08-13, redovisas över utförandeentreprenörer som lämnat pris avseende konstgräs Bjärnum Idrottsplats, i enlighet med
Lagen om offentlig upphandling, LOU, kap 6.
Arbetsutskottet beslutar
att under förutsättning att ingen överklagar tilldelningsbeslutet, godkänna att Tekniska kontoret tecknar avtal
med Unisport Scandinavia AB, Glumslöv, för konstgräs,
Bjärnum Idrottsplast, enligt redovisat utvärderingsrapport/beslut, daterat 2008-08-13.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, AS, CSE
För kännedom till
Kommunstyrelsen

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 55

2008-08-21

Sid

7

2008 351 020

Arbetsmiljöarbete – hälsobokslut 2007
Tn au 080821 § 55

Kommunens arbetsmiljöingenjör redovisar Tekniska
kontorets sjukfrånvaro under år 2007.
Inga tillbud eller olycksfall, avseende Tekniska kontoret,
har rapporterats in under 2007.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att med godkännande lägga hälsobokslut 2007 till handlingarna.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 56

2008-08-21

Sid

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”.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 57

2008-08-21

Sid

9

2008 329 292

Svar på motion ”Byte av värmepump på Friluftsbadet i Vinslöv”
Tn au 080821 § 57

Kommunfullmäktige har för yttrande översänt motion av
Mikael Björklund (fv) om byte av värmepump på
friluftsbadet i Vinslöv.
I motionen framförs förslag att inför sommaren 2009
installera en ny värmepump, så att vattentemperaturen
uppgår till minst 24 -25 grader, oavsett väder.
Avdelningschefen för fastighetsavdelningen redovisar förslag till Tekniska nämndens yttrande, daterat 2008-08-13.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna Tekniska kontorets förslag, daterat
2008-08-13, som Tekniska nämndens svar på yttrande
över motion ” Byte av värmepump på Friluftsbadet i
Vinslöv”.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, MS

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 58

2008-08-21

Sid

10

2008 011 002

Delegationsbeslut
Tn au 080821 § 58

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
- Arbetsutskottets protokoll 2008-06-05
- Delegationsbeslut §§ 53 - 70.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

2008-08-21

Sid

11

Tn au § 59
Anmälningsärende
Tn au 080821 § 59

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 201 Inventering PCB – anslag till driftbudget

2008 199 221

Kommunstyrelsen
§ 120 Bussangöring Hästveda skola - anslag

2008 011 002

__________

Beslut till
Tekniska kontoret

