Datum

Tekniska nämnden presidium

Sid

2007-01-25

1

Plats och tid

Tekniska kontoret kl 08.30 – 11.30

Beslutande

Pär Palmgren, m, ordförande
Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande
Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande

Övriga deltagande Teknisk chef Alf Rasmussen
Avdelningscheferna Per Nilsson, Ingvar Wimhed och
Eva Klang
Avdelningschef Hans Wackenfors, §§ 7 - 18
Arbetsledare Bertil Siecke, § 1
Tillgänglighetsrådgivare Gerhard Leth, § 1
Konsult Lennart Rundberg, § 1
Handläggare Anna-Stina Thunström
Sekreterare Carina Forsback
Utses att justera

Benny Petersson

Justeringens tid
och plats

2007-01-31
Tekniska kontoret

Sekreterare

………………………………………………..
Carina Forsback

Ordförande

…………………………………………………
Pär Palmgren

Paragraf 6-20

………………………………………………..
Benny Petersson
------------------------------------------------------------------------------------Organ/Sammanträdesdatum
Tekniska nämnden arbetsutskottet 2007-01-25
Justerare

Anslagsdatum

2007-02-01

Anslagets nedtagande 2007-02-23

Förvaringsplats
för protokollet

Tekniska kontoret

Underskrift

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

Datum

Tekniska nämnden presidium

Tn presidium § 6

2007-01-25

Sid

2

2007 006 009

Tekniske chefens information
Tn presidium
070125 § 6

Nye ordföranden – inriktning avseende
verksamhet/budget
Tekniska nämndens nye ordförande informerar om att
nämndens fortsatta arbete bör löpa på som tidigare.
Styrning och uppföljning av löpande verksamhet kommer
att prioriteras före planarbete. Ordföranden påpekar att
Tekniska kontorets uppdrag i första hand skall vara att ge
god service till allmänheten.

Presentation av ny informationsansvarig
Tekniske chefen presenterar Tekniska kontorets nya
informationsansvariga Camilla Svensson, som ersätter
Carina Forsback.

Krav mot NCC för återställningsarbete
(2007 049 534)

Tekniska nämnden har tecknat markavtal med Eon
avseende läggning av bredbandskabel. NCC är underleverantör till Eon och gör avrop mot Tekniska kontoret i
den delen som gäller återställningsarbetet. NCC har
fakturerats av Tekniska kontoret och bestridit kravet
genom sin advokat. NCC har i sin tur fodringar på underleverantör som försatts i konkurs. Tekniska kontoret har
anlitat advokatfirman Actum, Malmö, för att komma
vidare i ärendet samt utreda vilken part kommunen skall
rikta sitt krav mot. Kommunens krav uppgår till 263 tkr
exkl moms.

Datum

Tekniska nämnden presidium

Tn presidium
070125 § 6

2007-01-25

Sid

3

Privat tomt vid skolan i Vittsjö
(2006 726 291)

Ingvar Wimhed informerar om svar på skrivelse från
Johan Lindau och Pia Valler, daterad 061220. I skrivelsen
framförs önskemål om att kommunen skall sätta upp och
finansiera ett plank på fastighet Vittsjö 1:43 för att stänga
ute buller från Vittsjö skola. I svarsskrivelsen, daterad
070125, framförs förslag om ett tre meter högt stängsel i
det fall ingen annan lösning framkommer efter samråd
med skolan. Vidare uppmanas ägarna att anordna egen
in- och utfart via Hårsjövägen då inget servitut om in- och
utfart via skolgården finns inskrivet på någon av de båda
fastigheterna.
Verkstadsgatan Sösdala
(2006 425 511)

Per Nilsson redogör för skriftligt klagomål från Karl-Gustav
Nilsson, daterad 2007-01-12, angående tung trafik på
Verkstadsgatan i Sösdala. Klagomålet avser dels att
lastbilar står parkerade och dels lastas på Verkstadsgatan. Firman Polytuft har efter beviljat bygglov sedan
tidigare in/utfart från Verkstadsgatan. Föreskrift är utfärdad avseende genomfartstrafik förbjuden. Detta har
resulterat i att tung trafik nu går via Kruses gata och
Oskarsgatan vilket de boende utmed gatan framfört
klagomål över. Per Nilsson kommer i möte med vd för
Polytuft att ta upp problematiken. Förslag till trafikreglering kommer att tas fram och de boende kommer att
beredas tillfälle att yttra sig över förslaget.
Inköp av två mobila reservelkraftverk

(2007 064 054 )

Tekniska kontoret innehar idag ett större och tio mindre
reservelkraftverk. Det finns behov av ytterligare två
större mobila kraftverk med kapacitet 200 – 250 kWA.
Kommunledningen gav vid möte efter stormen Per
muntligt klartecken för inköp av två reservelkraftverk till
en totalsumma av cirka 750 tkr. Tekniske chefen får i
uppdrag att i skrivelse till Kommunstyrelsen begära medel
för inköpet. Tekniska kontoret föreslår att reverselkraftverken placeras på/samordnas av fastighetsavdelningen.

Datum

Tekniska nämnden presidium

Tn presidium
070125 § 6

2007-01-25

Sid

4

Internhyressystemet
(2005 493 284)

Kommunstyrelsen har i beslut, § 171 061206, fastställt
att det nya internhyressystemet skall gälla från och med
den 1 januari 2007. Synpunkter har framförts från Barnoch utbildningsförvaltningen, genom förvaltningschef Jan
Dahlberg, om beslutets riktighet då felaktiga bilagor
skickats med i beslutsutskicket. Tekniske chefen får i
uppdrag att kontakta kommunchefen så att korrekt
beslutsunderlag skickas ut.
Plattformsförbindelse, Tyringe
(2006 368 532)

Per Nilsson informerar om att Skånetrafiken har bjudit in
till informationsmöte den 30 januari 2007 för presentation
av utformningen av plattformsförbindelsen vid Tyringe
järnvägsstation. Byggnationen kommer att påbörjas
vecka 14. Kommunen har i 2007 års budget bidragit med
1 mkr till projektet.

Skånetrafiken
(2007 053 532)

Per Nilsson informerar om att Skånetrafiken har skickat
remiss angående ”Tågstrategi 2008-2030”. Syftet med
strategin är att med ett samlat dokument klargöra hur
Skånetrafiken i ett medellångt och långt tidsperspektiv
skall fortsätta att utveckla spårtrafiken för att kunna fullfölja sitt uppdrag utifrån regionfullmäktiges långsiktiga
mål och riktlinjer. Skånetrafiken arbetar tillsammans med
Stadsbyggnadskontoret och Tekniska kontoret med att
lösa problematiken kring busstrafiken på Frejgatan inför
utgivningen av nya tidtabellen.

Information till Tekniska nämnden
Tekniska nämndens sammanträde den 8 mars inleds med
att Hans Wackenfors informerar om fastighetsavdelningens verksamhet. Den 12 april inleds sammanträdet
med information av Eva Klang om lokalvårdsavdelningens
verksamhet och Per Nilsson informerar om gata/markavdelningens verksamhet.

Datum

Tekniska nämnden presidium

Tn presidium
070125 § 6

2007-01-25

Sid

5

Handikapputbildning
Gerhard Leth inbjuder ledamöter/ersättare i Tekniska
nämnden samt tjänstemän från Tekniska kontoret att
delta i handikapputbildning den 12 april alternativt den 24
maj, kl 09.00 – 12.00.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, AS, PN, HW, GL,
CSE, EK

Datum

Tekniska nämnden presidium

2007-01-25

Sid

6

Tn presidium § 7
Handikapprådet – val av representant
Tn presidium
070125 § 7

Per-Ingvar Önnevik, s, har anmält intresse för att
representera Tekniska nämnden i Handikapprådet.
Tekniska nämndens presidium föreslår Tekniska
nämnden besluta
att för perioden 2007 – 2010 utse ledamot samt ersättare
i Kommunala Handikapprådet.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden presidium

2007-01-25

Sid

7

Tn presidium § 8
Brottsförebyggande rådet – val av representant
Tn presidium
070125 § 8

Calle Blåholtz, s, har anmält intresse för att representera Tekniska nämnden i Brottsförebyggande rådet.
Tekniska nämndens presidium föreslår Tekniska
nämnden besluta
att för perioden 2007 – 2010 utse ledamot samt ersättare
i Brottsförebyggande rådet.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden presidium

Tn presidium § 9

2007-01-25

Sid

8

2007 033 002

Delegationsordning
Tn presidium
070125 § 9

Anna-Stina Thunström och tekniske chefen redovisar och
kommenterar utkast till reviderade delegationsregler för
Tekniska nämnden.
Tekniska nämndens presidium föreslår Tekniska
nämnden besluta
att godkänna redovisade ”Delegationsregler för Tekniska
nämnden”.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden presidium

Tn presidium § 10

2007-01-25

Sid

9

2007 063 012

Internbudget 2007
Tn presidium
070125 § 10

Charlotta Sandahl Edemyr redovisar utkast till internbudget 2007. Kommunfullmäktige har utökat Tekniska
nämndens driftram med 14,9 mkr.
Tekniska nämndens presidium föreslår Tekniska
nämnden besluta
att godkänna redovisad internbudget 2007.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden presidium

Tn presidium § 11

2007-01-25

Sid

10

2006 714 007

Yttrande över revisionsrapport
Tn presidium
070125 § 11

Tekniske chefen redovisar skrivelse, daterad 2007-01-24,
yttrande över revisionsrapport – uppföljande granskning
av Tekniska kontorets verksamhet.
Yttrandet diskuteras och bland annat understryks vikten
av tät kommunikation mellan Tekniska kontoret och
Kommunledningskontorets lokalförsörjningsenhet.
Tekniska nämndens presidium föreslår Tekniska
nämnden besluta
att godkänna yttrande över revisionsrapport, daterat
2007-01-24.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden presidium

Tn presidium § 12

2007-01-25

Sid

11

2006 485 042

Uppföljning av kommunens övergripande mål 2006
Tn presidium
070125 § 12

Tekniske chefen redovisar förslag till uppföljning av
kommunens övergripande mål 2006.
Tekniska nämndens presidium föreslår Tekniska
nämnden besluta
att godkänna redovisad ”Uppföljning av kommunens
övergripande mål 2006”.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden presidium

Tn presidium § 13

2007-01-25

Sid

12

2007 034 012

Verksamhetsplan 2007
Tn presidium
070125 § 13

Tekniske chefen redovisar ”Verksamhetsplan 2007 för
Tekniska nämnden/Tekniska kontoret”, reviderad 200701-18, som utarbetats av Tekniska kontorets ledningsgrupp och förvaltningsekonom. Kommunens övergripande
mål har brutits ner i Tekniska nämndens effektmål och
Tekniska kontorets produktionsmål. Verksamhetsplanen
har förkortats och alla tillhörande styrdokument och
frekvensscheman redovisas separat.
Tekniska nämndens presidium föreslår Tekniska
nämnden besluta
att godkänna ”Verksamhetsplan 2007 för Tekniska
nämnden/Tekniska kontoret”.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden presidium

Tn presidium § 14

2007-01-25

2007 031 289

Fastighetsunderhållsplan 2007
Tn presidium
070125 § 14

Fastighetsunderhållsplanen har utarbetats utifrån lokalförsörjningsplanen.
Tekniska nämndens presidium beslutar
att godkänna fastighetsunderhållsplan 2007.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Kop AR, HW

Sid

13

Datum

Tekniska nämnden presidium

Tn presidium § 15

2007-01-25

2007 007 002

Delegationsärenden
Tn presidium
070125 § 15

Tekniska nämndens presidium föreslår Tekniska
nämnden besluta
att lägga till handlingarna:
-

arbetsutskottets protokoll 2006-12-18

-

delegationsbeslut §§ 132 – 155.

__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Sid

14

Datum

Tekniska nämnden presidium

2007-01-25

Sid

15

Tn presidium § 16
Anmälningsärenden
Tn presidium
070125 § 16

Tekniska nämndens presidium föreslår Tekniska
nämnden besluta
att lägga till handlingarna;
KS AU beslut angående:
- § 364 Ökande kapitalkostnader/nedskrivning –
Folktandvården/Kulturhuset 2006 729 049
§ 379 Ändring av arbetsutskottets beslut (§ 353/06) –
modulförskola i Bjärnum 2006 685 284
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden presidium

Tn presidium § 17

2007-01-25

Sid

16

2006 443 432

Almaån – utvidgning av åfåran
Tn presidium
070125 § 17

Lennart Rundberg informerar om ärendet vid Tekniska
nämndens presidium den 15 januari, § 1, under punkten
”Strömningsriktare i Hörlingeån”. Ärendet är vilande i
Miljödomstolen till och med den 28 februari.
Rundberg redovisar förslag på utvidgning av åfåran i
Almaån från sammanflödespunkten med Hörlingeån och
sträckan fram till gamla Kärråkrabron, ca 3,5 km. Syftet
är att öka avrinningen nerströms Hörlingeån. Därigenom
minskas risken vid extrema vattenflöden för att Hörlingeåns vattenflöde hindrar avrinningen från Finjasjön.
Tekniska nämndens presidium beslutar
att ge Tekniska kontoret i uppdrag att redovisa skrivelse i
ärendet vid Tekniska nämndens sammanträde den
8 februari 2007.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, HW

Datum

Tekniska nämnden presidium

2007-01-25

Sid

17

Tn presidium § 18
Gymnastikhallen Läredaskolan
Tn presidium
070125 § 18

Klagomål över gymnastikhallens beskaffenhet på
Läredaskolan har framkommit via skolledningen och
skyddsombudet på skolan. Bland annat har synpunkter
framförts avseende golv och infästning av redskapen i
innertaket.
Redskapen besiktigas en gång per år. Senaste kontrollen
utfördes den 28 augusti 2006. Nya redskap är beställda.
Fritidsförvaltningen, lokalförsörjningsenheten och
Läredaskolan har presenterats förslag på ombyggnad av
hallen. Tekniska kontoret inväntar förslaget så att
eventuell renovering inte påbörjas med onödiga
investeringar som följd.
Tekniska nämndens presidium beslutar
att ge tekniske chefen i uppdrag att vidta erforderliga
underhållsåtgärder, i samråd med skolan, avseende
Läredaskolans gymnastikhall.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop AR, HW

Datum

Tekniska nämnden presidium

Tn presidiet § 19

2007-01-25

Sid

18

2006 530 289

Förstärkning med klottersanerare
Tn presidiet
070125 § 19

Ingvar Wimhed och Bertil Siecke redogör för skrivelse
daterad 070125.
Med Svensk Fastighetsägarförening som initiativtagare
har det bildas en grupp i Hässleholm för att komma till
rätta med problem med klotter. Alla större fastighetsägare, Vägverket och EON har bjudits in att delta i
gruppen med en representant vardera. Målet är att
komma fram till en gemensam policy som bland annat
innebär att klotter skall vara borttaget inom 24 timmar.
Tekniska kontoret kommer att representeras av Hans
Wackenfors. För att kunna hålla kommunens egendom fri
från klotter behövs idag en heltidsanställd med specialkompetens.
Tekniska nämndens presidium föreslår Tekniska
nämnden besluta
att föreslå Kommunstyrelsen besluta
att bevilja medel, 395 tkr, för en vaktmästartjänst
samt specialutrustning för klottersanering, vid
Tekniska kontoret.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret

Datum

Tekniska nämnden presidium

2007-01-25

Sid

19

Tn presidium § 20
Förslag från mötesdeltagare
Tn presidium
070125 § 20

Pär Palmgren anmäler att;
- ägarna till hotell Göingehof har framfört synpunkter på
att hotell Statt har skyltar till sin verksamhet. Övriga
hotellägare i Hässleholm kommer att erbjudas att
sätta upp skyltar till sina verksamheter, på egen
bekostnad.
- Eje Johansson ställer sig frågande till vad som hänt
med Åparken, Svartevadsbäcken och dammarna i
Tyringe. Svaret redovisas i Tekniska nämnden den 8
februari 2007.
Arne Dahlström anmäler att;
- det har uppmärksammats att utfarten från p-platsen
på baksidan av Kings Head restaurang ofta är
blockerad av parkerade bilar. Per Nilsson kommer att
se över skyltning och eventuell markering i asfalten för
infarten på Vattugatan.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop PN, GS

