Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Sid

2008-11-13

1

Plats och tid

Tekniska kontoret kl 08.30 – 12.20

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
Förvaltningsekonom Charlotta Sandahl Edemyr
Arbetsmiljöingenjör Folke Lindgren, § 70
Sekreterare Carina Forsback
Utses att justera

Benny Petersson

Justeringens tid
och plats

2008-11-25
Tekniska kontoret

Sekreterare

………………………………………………..
Carina Forsback

Ordförande

…………………………………………………
Pär Palmgren

Paragraf 70 - 91

Justerare

………………………………………………..
Benny Petersson
------------------------------------------------------------------------------------Organ/Sammanträdesdatum
Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-11-13
Anslagsdatum

2008-11-26

Förvaringsplats
för protokollet

Tekniska kontoret

Underskrift

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

Anslagets nedtagande 2008-12-18

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 70

2008-11-13

Sid

2

2008 010 009

Tekniske chefens information
Tn au 081113 § 70

Tekniske chefens information;
Redovisning - kostnad för media 2008 537 049
Mats Svensson redovisar kostnader för media. Investeringarna har inneburit energibesparingar, med utgångspunkt från år 2004. Revidering av omvandling av olja till
kwh. Verkningsfaktor för olja är 0,65.
Nytt kr/kwh blir:
år
kr/kwh
0,87
2004
2005
1,03
2006
1,12
2007
1,14
2008
1,38
Översyn - elavtalen 2008 538 055
Tekniska nämndens elavtal med Kraft och Kultur löper ut
2009. Kommentus har kontaktas för tecknande av nytt
treårsavtal. I dagsläget är priset ca 0,6 kr/kwh vilket är
ca 0,15 kr högre än rådande avtal.
Samtliga elavtal (belysning o dyl) kommer att ses över
och förtecknas för redovisning i Tekniska nämnden.
Dämning i Vittsjön 2008 369 432
Per Nilsson redovisar från möte med allmänheten den
28 oktober i Medborgarhuset, Vittsjö, avseende reglering
av vattennivån i Vittsjön. Enligt en överenskommelse år
1738, noterad av Göinge Häradsrätt, tillåts ingen dämning
under perioden maj – september. Överenskommelsen är
att jämställa med en vattendom. För att få till stånd en
ändring av gällande regler krävs en ny vattendom vilket
är både tidskrävande och kostsamt. I det fall samtliga
sakägare kan enas om en minimivattennivå kan en
ändring ske genom ansökan hos Länsstyrelsen. Detta
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3

beslut blir då överordnat gällande bestämmelse. Samtliga
sakägare (cirka 50 stycken) kommer att kontaktas varefter ett nytt möte kommer att hållas för ett eventuellt
tecknande av avtal.
Bokföringsmässiga avskrivningar 2008 372 049
Förvaltningsekonomen redovisar bokföringsmässiga
avskrivningar (sju stycken) till ett sammanlagt belopp på
13 556 kronor. Skadeståndsanspråken kvarstår.
Inställda betalningar av trafikskadeersättningar
2008 539 510

Anders Servin redovisar att Trafikförsäkringsföreningen
inställt betalningar av trafikskadeersättningar till
kommunerna. För Tekniska nämnden i Hässleholm är
beloppet 202,8 tkr.
Orsaken är att två parallella rättegångar pågår mellan
Länsförsäkringar och If mot Vägverket. Försäkringsbolagen hävdar att Vägverket saknar rätt att kräva trafikskadeersättning enligt trafikskadelagen eftersom Vägverket som väghållare haft en skyldighet att utföra de
åtgärder för vilka ersättning yrkas.
Samtliga försäkringsbolag har inställt sina betalningar till
Vägverket i avvaktan på att det finns en lagakraftvunnen
dom. Kommunerna är liksom Staten, genom Vägverket,
myndighet vilket är orsaken till att Trafikförsäkringsföreningen inställt betalningarna till kommunerna.
Lokalt biogassystem 2008 138 421
I beslut 2008-04-10, Tn § 28, föreslogs Kommunstyrelsen
fatta beslut avseende lokalt biogassystem i Hässleholms
kommun. Svar har inkommit via mail från Maj-Inger
Carlsson men ett formellt svar avvaktas från
Kommunstyrelsen.
Omorganisationen 2007 599 001
Inför den nya serviceorganisationen har fastighetsavdelningen sett över organisationen internt avseende
vaktmästarna, som har delats in i verksamhetsvaktmästare samt fastighetsvaktmästare.
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Omflyttningen av vaktmästare från övriga förvaltningar till
Tekniska kontoret har inte påbörjats.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen

2008-11-13

Sid

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 71

2008-11-13

Sid
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2008 012 042

Månadsrapport - 30 september 2008
Tn au 081113 § 71

Charlotta Sandahl Edemyr redovisar ekonomisk rapport
per den 30 september 2008.
Utfall (riktvärde: 75 %)
Drift 58,2 %
efter följande justeringar:
- Eftersläpande fakturor (5 mkr) avseende media.
- Ej bokförda intäkter på beläggningsarbeten samt driftprojekt.
Investering 27 %
Kommentar:
- Energieffektivisering (20 mkr) påbörjas senare under
hösten.
- Köksprojekt Bjärnum (11,5 mkr) pågår till och med
2009.
- GC-väg Röingegatan minus 0,374 mkr på grund av
räckesstolpar.
- Norra Station minus 0,155 mkr på grund av bland
annat nya växter och plattläggning.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna redovisad månadsrapport per den 30
september 2008.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop HW, CSE

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 72

2008-11-13

Sid

6

2008 015 009

Intern kontroll 2008
Tn au 081113 § 72

Charlotta Sandahl Edemyr redovisar utförda internkontroller enligt följande:
2008-1
2008-2
2008-3
2008-5
2008-6 o 8
2008-7
2008-9
2008-10

2008-11

2008-12
2008-13
2008-14
2008-16
2008-17
2008-18
2008-19

Attest. Ingen anmärkning.
Handkassor. Ingen anmärkning.
Lönerapportering. Ingen anmärkning.
Upphandling bygg entreprenad. Ingen
anmärkning.
Upphandling anläggningsentreprenad. Ingen
anmärkning.
Upphandling underhållsentreprenad. Har ej
förekommit under 2008.
Upphandling parkentreprenad. Upphandling
pågår.
Betalkort/Bensinkort. Anmärkning:
Signaturer saknas. Ej rimligt utfall
tankning/ körning.
Kontroll av hyreskontrakt, uppsägning,
avflytt, villkorsändring skett. Anmärkning:
Bland annat kostnadsökningar p g a
fastighetsägarnas felaktigt debiterade
hyror.
Diarieförda ärenden/Tk. Anmärkning: Få
svar diarieförda.
Diarieförda ärenden/Tn. Ingen anmärkning.
Parkeringsmätare. Anmärkning: Kontroll ej
utförd pga olika avstämningssystem.
Moms, leasingbilar. Inga anmärkningar.
Kvalitetssystem gata/park. Ingen
anmärkning.
Inventarieredovisning. Anmärkning: Listor
saknas/är ej kompletta.
Arkivreglementet. Anmärkning: Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan
saknas. Genomgående rensning ej utförd.
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Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att med godkännande lägga till handlingarna kontrollen
av punkterna 2008 -1, -2, -3, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11,
-12, -13, -14, -16, -17, -18 och -19 enligt intern
kontrollplan 2008.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop HW, CSE

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 73

2008-11-13

Sid

8

2008 504 316

Ej avslutade ärenden inkomna under 2008
Tn au 081113 § 73

Tekniske chefen redovisar förteckning över ej avslutade
ärenden inkomna till Tekniska nämnden. Sammanställningen visar att ett fåtal ärenden inte är avslutade på
grund av pågående utredningar.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att med godkännande lägga till handlingarna redovisning
av ej avslutade ärenden inkomna till Tekniska nämnden
under 2008.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop HW, CSE

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 74

2008-11-13

Sid

9

2008 504 316

Taxa – nyttokort, fri parkering inom kommunala
p-platser
Tn au 081113 § 74

Hantverkare och andra yrkesgrupper (gäller företag) som
tillfälligt arbetar i centrum kan, för att underlätta arbete
och parkering, ansöka om ”Nyttokort” hos Tekniska
kontoret. Taxan för nyttokortet, som gäller ett år, är
sedan ett antal år 700 kr. Nyttokortet innebär att p-avgift
ej behöver erläggas. För att anpassa taxan för ”Nyttokortet” till fördelen med att inneha detsamma föreslås att
taxan höjs till 1000 kr.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att föreslå Kommunfullmäktige besluta
att fastställa taxan för ”Nyttokort” till 1000 kr.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop HW, AS

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 75

2008-11-13

Sid

10

2008 504 316

Taxa - parkeringsavgifter
Tn au 081113 § 75

Parkeringssituationen i centrala Hässleholm diskuteras
ofta och livligt. Nedan redovisas olika typer av parkeringar med specifika problemställningar.
Centrumparkering
När det gäller centrumhandelsparkeringen är problemet
att det inte är tillräcklig cirkulation av bilarna som använder dessa platser vilket missgynnar folklivet i centrum och
därmed centrumhandeln. En av anledningen till nuvarande situation är med stor säkerhet att den låga p-taxan
(5 kr/tim) gör dessa centrumnära p-platser attraktiva
som boendeparkering (delvis) och arbetsplatsparkering.
En höjning av p-avgiften från 5 kr/tim till 7 kr/tim för
dessa p-platser kommer med stor sannolikhet innebära
att boende- och arbetsplatsparkeringen minskar, vilket
medför flera lediga p-platser för centrumbesökare. Då ett
”normalt” centrumbesök antas vara mellan 1-3 timmar
kommer p-platserna att få en högre tillgänglighet.
Boendeparkering
Boendeparkering bör så långt det går lösas inom respektive fastighet. När så inte är möjligt hänvisas till gatuparkering utanför centrumkärnan.
Nuvarande kommunala P-avgifter
Taxan för avgiftsbelagda p-platser är för närvarande
2 eller 5 kr/tim. De p-platser som har 2 kr/tim i avgift är
Esplanadgatan, Frejgatan, kv. Minnet, Vänhem, p-garage
Kulturhuset, Magasinsgatan och kv Verkstaden. För övriga
avgiftsbelagda p-platser är avgiften 5 kr/tim.
Benny Petersson anser att ärendet skall återremitteras för
utredning av hur trafikreglering kan ske på bästa sätt och
om det finns behov av att anställa ytterligare en
parkeringsvärd.
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Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att föreslå Kommunfullmäktige besluta
att avgiften för p-platser med avgiften 2 kr/tim höjs
till 4 kr/tim, samt
att avgiften för p-platser med avgiften 5 kr/tim höjs
till 7 kr/tim.
__________
Reservation
Benny Petersson (s) reserverar sig skriftligt mot beslutet:
”Jag reserverar mig mot beslutet gällande taxa för parkeringsavgifter. Jag menar att de föreslagna åtgärderna inte
löser problemen. Förslag till åtgärder kan vara utökad bevakning av parkeringsvakt för ett rörligare centrum, bättre möjligheter till cykelparkeringar med mera. Problemen
med parkeringsgaraget i kulturhuset bör man lösa tillsammans med Krister Norén, och företrädare för Stadshotellet, då dessa påverkar parkeringssituationen genom
att äga och hyra ut platser i garagen.
Jag tycket att frågan måste utredas mer och fler förslag
beaktas.”

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop HW, AS

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 76

2008-11-13

Sid

12

2008 504 316

Taxa - pendlarparkering
Tn au 081113 § 76

Hässleholm är en knutpunkt gällande tågtrafiken vilket
kommunen aktivt arbetar för att marknadsföra. En viktig
del i detta är en väl fungerande pendlarparkering. Den
befintliga avgiftsfria pendlarparkeringen inom kv. Verkstaden fungerar dåligt på grund av att den i mycket stor
utsträckning används som boende- och arbetsplatsparkering. Vid kontakter med Skånetrafiken lämnades följande
råd: så snart det nya biljettsystemet medger bör p-platsen
förses med bom á la P-hus. Det är ingen idé att göra något
som bygger på det gamla biljettsystemet. I avvaktan på
Skånetrafikens nya biljettsystem föreslås att avgift utgörande 4 kr/tim införs på de avgiftsfria parkeringarna
inom kv. Verkstaden. Anledningen till införandet av avgift
är att få bort den olovliga boende- och arbetsplatsparkeringen inom avsedd pendlarparkering. Tekniska kontoret
har under 2007 iordningställt avgiftsfri pendlarparkering
(ca 70 p-platser) på Tivolibacken, mellan 4 och 7 minuters
gångväg till resecentrum. Det finns även avgiftsfri pendlarparkering på Kvarnbacken (ca 80 platser), mellan 5 och 10
minuters gångväg till Resecentrum. Tekniska kontoret
kommer att vid Resecentrum sätta upp informationskartor
där pendlare hänvisas till parkeringarna på Kvarnbacken
och Tivolibacken.
Benny Petersson anser att ärendet skall återremitteras.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att föreslå Kommunfullmäktige
att avgift utgörande 4 kr/tim tillfälligt införs på
pendlarparkeringen inom kv Verkstaden.
__________
Reservation
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Benny Petersson (s) reserverar sig skriftligt mot beslutet:
”Jag reserverar mig mot beslutet att införa taxa på pendlarparkeringen vid resecentrum som enda åtgärd. Argumentet i beslutförslaget är, att få bort de som inte är
pendlare. Jag tycker frågan skall utredas mer och fler
alternativ till åtgärder analyseras. Skall Hässleholm framstå som ”pendlarvänligt” bör man inte fördyra/försvåra för
dessa grupper som reser mer eller mindre dagligen. Förslagsvis skulle de resande få någon form av återbäring av
kommunen för utlagda parkeringsavgifter mot uppvisande
av biljett. De övriga ”olovliga” parkeringarna bör hänvisas
via bättre skyltning till t.ex. Kvarnbackens avgiftsfria
parkering. I handlingarna nämns parkeringen på Kvarnbacken som alternativ pendlarparkering, men denna
ligger enligt min mening för långt ifrån resecentrum,
närmare 15 min än de 5 min, som beskrivs i handlingarna.”

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop HW, AS

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 77

2008-11-13
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2008 504 316

Taxa – felparkeringsavgifter, missbruk av
parkeringsplatser avsedda för rörelsehindrade
Tn au 081113 § 77

Parkeringsplatser avsedda för rörelsehindrade används till
stor del av parkörer som inte har parkeringstillstånd för
rörelsehindrade. Missbruket av parkeringsplatserna medför stora olägenheter för de rörelsehindrade. Ett försök att
komma till rätta med detta problem är att höja taxan för
otillåten parkering inom p-platser avsedda för rörelsehindrade från 600 kr till 800 kr.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att föreslå Kommunfullmäktige besluta
att höja taxan för otillåten parkering inom p-platser
avsedda för rörelsehindrade till 800 kr.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop HW, AS

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 78

2008-11-13

Sid

15

2008 504 316

Taxa – uteservering, upplåtelse av offentlig
platsmark
Tn au 081113 § 78

Det har blivit alltmer populärt med uteserveringar under
sommarmånaderna vilket är positivt för ”folklivet i stan”.
Det är av stor vikt att uteserveringarna anpassas till
stadsbilden. Med anledning härav har kommunen upprättat en skrift med råd och regler rubricerad: ”Uteserveringar/Reklamskyltar allmän plats.”
Uteservering inom allmän platsmark upplåts från och med
1 april till och med 30 september. Taxan är (år 2008)
30 kr/m² och månad (+ index) i centrala Hässleholm och
15 kr/m² och månad (+ index) utanför centrala Hässleholm och i övriga orter.
För att anpassa taxan för uteservering till fördelarna att
bedriva uteserveringsverksamhet föreslås att taxan höjs
till 40 kr/m² och månad (+ index) i centrala Hässleholm
och 20 kr/m² och månad (+ index) utanför centrala
Hässleholm och i övriga orter.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att föreslå Kommunfullmäktige besluta
att fastställa taxan för uteserveringar till 40 kr/m² och
månad (+ index) i centrala Hässleholm och 20 kr/m²
och månad (+ index) utanför centrala Hässleholm och
i övriga orter.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop HW, AS

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 79

2008-11-13

Sid
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2008 505 055

Fönsterputsning
Tn au 081113 § 79

Tekniska kontorets lokalvårdsavdelning har tilldelats
350 tkr för fönsterpustning inom de kommunala fastigheter där Tekniska kontoret utför lokalvård.
Fönsterputsning utförs av entreprenör som upphandlas av
ekonomikontorets upphandlingsavdelning enligt LOU.
Efter genomförd upphandling avseende fönsterputsning
för år 2008 konstaterades att kostnaden uppgick till
588 tkr - vilket är 238 tkr mer än budgeterat belopp.
Tekniska kontorets driftsbudget har belastats av mellanskillnaden (238 tkr) mellan upphandlat anbud och budgeterat belopp. Detta är inte rimligt eftersom kostnaden
ska belasta nyttjarna inom respektive fastighet.
För att komma tillrätta med ovan nämnda problem föreslås följande för kommande år med start 2009: ”När upphandling av fönsterputsning genomförts fördelas den
verkliga kostnaden för fönsterputsning inom nyttjarna
procentuellt efter deras nyttjandegrad”
Går det inte att genomföra ovan nämnda förslag föreslås
att varje förvaltning själv får ansvara för fönsterputsningen inom sin verksamhet.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att föreslå Kommunstyrelsen besluta
att ”När upphandling av fönsterputsning genomförts
fördelas den verkliga kostnaden för fönsterputsningen
inom nyttjarna procentuellt efter deras
nyttjandegrad”,
att ovan nämnda skall gälla från och med 2009, samt
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att i det fall ovan nämnda förslag avslås skall varje
förvaltning själva ansvara för fönsterputsningen inom
sin verksamhet.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop HW, EK

2008-11-13

Sid

Datum
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2007 666 216

Tvätteriet
Tn au 081113 § 80

Tekniska kontorets tvätteriverksamhet flyttades under
2008 från Västerskolan till nya lokaler på Enhörningsvägen.
- Lokalerna hyrs av Hässleholms Industribyggnads AB.
- Avtalet gäller från den 1 januari 2008.
- Tvätteriet togs i drift i oktober 2008.
I och med flytten ökade driftskostnaderna (hyra, el m m)
från 120 tkr till 305 tkr för 2008. Kompensation för de
ökade driftskostnaderna, 185 tkr, har erhållits.
Från 2009 beräknas driftskostnaderna öka med ytterligare
25 tkr vilket medför en total kostnadsökning, jämfört med
år 2007, med 210 tkr. Detta medför en totalkostnad på
330 tkr. I budgeten för 2009 har 120 tkr anslagits.
Målsättningen för 2009 är att utöka verksamheten vilket
förhoppningsvis leder till minskad ekonomisk kompensation
för 2010 och framåt.

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att hos Kommunstyrelsen, äska medel för 2009 till
fördyrade driftskostnader, 210 tkr, avseende Tekniska
kontorets tvätteriverksamhet.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop HW, EK

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 81

2008-11-13

Sid

19

2008 517 524

Kommunjägarna – färd på GC-väg
Tn au 081113 § 81

I samband med att kommunjägarnas dispens att färdas
med bil på gång- och cykelvägar i Hässleholms kommun
skall förnyas den 1 februari 2009 har önskemål om att
dispensen skall omfatta dygnets alla timmar framförts
genom Björn Svensson, kommunjägare.
Dispensen medger färd med fordon på GC-väg under
förutsättning att:
- Fordonet framföres på villkor som överensstämmer
med den trafikantgruppens villkor som banan är
avsedd för.
- Fordonsföraren lämnar företräde för gående, cyklister
samt mopeder klass II.
- Jakt utföres på särskilt uppdrag av Tekniska kontoret.
- Bilen är väl utmärkt med ”Kommunjägare”.
- Bilen är försedd med roterande varningsljus.
Det åligger föraren att iaktta stor försiktighet.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna att dispens för färd med fordon på gångoch cykelvägar i Hässleholms kommun utökas till att gälla
dygnets alla timmar.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop HW, AS

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 82

2008-11-13

Sid

20

2008 464 434

Yttrande angående granskning av jaktarrenden
Tn au 081113 § 82

Kommunstyrelsen har för yttrande översänt skrivelse, KS
2008.673.007, daterad 2008-10-08, från Hässleholms
kommuns revisorer, grupp 1, avseende granskning av
jaktarrende.
I skrivelsen påpekas att det saknas ett politiskt övergripande beslut om hur jakträtt och viltvård skall bedrivas
på kommunens mark. Kommunstyrelsen föreslås bereda
ärendet och förelägga Kommunfullmäktige förslag till
beslut.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna förslag, daterat 2008-10-23, som Tekniska
nämndens svar på yttrande över Hässleholms kommuns
revisorers skrivelse avseende granskning av jaktarrenden.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop HW, AS

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 83

2008-11-13

Sid

21

2008 167 512

Trafiksäkerhetsrevision - åtgärder
Tn au 081113 § 83

Per Nilsson redovisar förslag över kommunövergripande
förbättringsåtgärder gällande trafiksäkerhetsarbetet inom
Hässleholms kommun.
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att föreslå Kommunstyrelsen
att godkänna förslag till avsiktsförklaringen och
kommunövergripande förbättringsåtgärder inom de
sju ämnesområden inom trafiksäkerhetsområdet,
daterat 2008-10-30.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop HW, AS

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 84

2008-11-13

Sid

22

2008 434 312

Motion GC-väg Vittsjö - Emmaljunga
Tn au 081113 § 84

Kommunstyrelsen har för yttrande översänt motion av
Socialdemokraterna i Hässleholm med yrkande om att
kommunen omprioriterar i investeringsbudgeten gällande
GC-vägar så att cykelvägen mellan Vittsjö och Emmaljunga genomföres inom de närmaste åren, gärna i samband med att cykelvägen mellan Bjärnum och Vittsjö
anläggs.

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att godkänna förslag, daterat 2008-10-30, som Tekniska
nämndens svar på yttrande över motion angående cykelväg mellan Vittsjö och Emmaljunga.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop HW, AS

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 85

2008-11-13

Sid

23

2008 398 501

Remiss GC-väg Sösdala - Norra Mellby
Tn au 081113 § 85

Vägverket har för yttrande översänt remiss avseende
förstudier för GC-väg mellan Sösdala och Norra Mellby.
Tekniska kontoret har fått tid för inlämnande till Vägverket förlängt till den 21 november.
Projektet finns i Cykelledsplan 2006 – 2015 med planerad
byggstart 2012 – 2015.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra åt Tekniska kontoret att sända in yttrande,
daterat 2008-10-30, avseende remiss ”Förstudie för GCväg mellan Sösdala och Norra Mellby, Hässleholms
kommun” och
att redovisa yttrandet vid Tekniska nämndens
sammanträde den 27 november 2008.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop HW, AS, PN

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 86

2008-11-13

Sid

24

2008 500 006

Sammanträden 2009 - arbetsutskottet
Tn au 081113 § 86

Arbetsutskottet beslutar
att fastställa följande tider för arbetsutskottets
sammanträden år 2009:
29 januari
12 mars
16 april
14 maj

13
17
15
19

augusti
september
oktober
november

Sammanträdena börjar, om inget annat anges, kl 08.30.
__________

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

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 87

2008-11-13

Sid

25

2008 500 006

Sammanträden 2009 – Tekniska nämnden
Tn au 081113 § 87

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att fastställa följande tider för Tekniska nämndens
sammanträden år 2009:
12 februari
26 mars
30 april
4 juni (hel dag)

27 augusti
1 oktober
29 oktober
3 december (från kl 12.00)

Sammanträdena börjar, om inget annat anges, kl 13.00.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop HW

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 88

2008-11-13

Sid

26

2008 011 002

Delegationsbeslut
Tn au 081113 § 88

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
- Arbetsutskottets protokoll 2008-09-29, 2008-10-02 och
2008-10-16.
- Delegationsbeslut §§ 90 - 103.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

2008-11-13

Sid

27

Tn au § 89
Anmälningsärende
Tn au 081113 § 89

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden besluta
att lägga till handlingarna
Handikapprådet
§ 29 Övriga frågor, tillgänglighetsrådgivarens arbetsuppgifter

2008 509 220

”Gruppen för offentlig konst”
Minnesanteckningar 2008-09-23

2008 019 866

__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 90

2008-11-13

Sid

28

2008 532 510

Anläggande av bussgata
Tn au 081113 § 90

Vid samarbetsgruppens möte den 10 november ställde sig
gruppen positiv till att:
- Kommunen anlägger bussgata mellan före detta
Garnisonsområdet och Finjasjöpark.
- Att bussgatan färdigställs till den nya busstidtabellens
införande i juni 2009.
Samarbetsgruppen anser att det är lämpligt att Tekniska
kontoret får i uppdrag att:
- projektera
- kostnadsberäkna
- handla upp
- genomföra
utbyggnaden.
Aktuellt markområde förvaltas av HIBAB.
Arbetsutskottet beslutar
att ta upp ärendet utanför dagordningen, samt
föreslå Tekniska nämnden besluta
att föreslå Kommunstyrelsen besluta
att uppdra åt Tekniska kontoret att projektera,
kostnadsberäkna, handla upp samt genomföra
utbyggnaden av bussgata mellan f d Garnisonsområdet och Finjasjöpark, och
att bussgatan skall vara färdigställd när den nya
busstidtabellen börja gälla i juni 2009, samt
att tillskjuta erforderliga ekonomiska medel.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop HW, AS

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 91

2008-11-13

Sid

29

2008 354 020

Arbetsmiljöarbete
Tn au 081113 § 91

Arbetsmiljöingenjör Folke Lindgren informerar om rutiner
avseende arbetsmiljöarbetet vilka skall:
- följas upp en gång per år
- redovisas skriftligt.
Vid Arbetsmiljöverkets (AMV) inspektion den 6 november
uppmärksammades att arbetsmiljöarbetet inte följs upp
av flertalet förvaltningar. AMV kommer vid halvårsskiftet
2009 ha en så kallad skarp inspektion för att se att man
kommit tillrätta med problemet.
Ansvaret för arbetsmiljöarbetet åligger Kommunfullmäktige, nämnder och förvaltningschefer. Före den 31
mars skall samtliga förvaltningar redovisa till
Kommunstyrelsen hur man bedriver arbetet. Generella
rutiner har upprättats och finns att läsa på kommunens
intranätsida.
Arbetsmiljöarbetet skall:
- behandlas i samverkansgrupperna
- beslutas/godkännas i nämnderna.
Uppmärksammades att ansvaret för åtgärder som uppmärksammas vid arbetsmiljöronder åligger den förvaltning som bedriver verksamheten.
Arbetsutskottet beslutar
att kontroll av arbetsmiljön inom Tekniska nämndens
verksamhetsområde skall utföras två gånger per år för
redovisning och godkännande i Tekniska nämnden.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kommunledningskontoret
Kop HW, avd ch, FL

