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Sammanträdesdatum

2020-05-19
Tekniska nämnden

§ 90 Upprop
Sammanfattning av ärendet
Upprop och notering av tekniska nämndens ledamöter och ersättare.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida

3 (32)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

4 (32)

Sammanträdesdatum

2020-05-19
Tekniska nämnden
Dnr TN 2020/001

§ 91 Val av justeringsperson
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
Ordföranden och Stefan Jepson (L) utses att justera protokollet.
Tid på tid för justering onsdagen den 20 maj 2020, kl. 16:00 på
Kommunhuset.

Sammanfattning av ärendet
Enligt antagen justeringsordning (TN 2020-02-20, § 29) står Stefan Jepson
(L) i tur att justera dagens protokoll.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-19
Tekniska nämnden
Dnr TN 2020/002

§ 92 Initiering av nya ärenden 2020
Sammanfattning av ärendet
Inga nya ärenden initieras.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-05-19
Tekniska nämnden
Dnr TN 2020/003

§ 93 Godkännande av föredragningslistan och
anmälan om jäv
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
Godkänna föredragningslistan och förslag på tillkommande ärende 

Tillägg till riktlinjer för upplåtelse av offentlig platsmark Försäljningsplatser för torghandel.

Ingen anmälan om jäv.

Sammanfattning av ärendet
Godkänna föredragningslistan och förslag på tillkommande ärende:


Tillägg till riktlinjer för upplåtelse av offentlig platsmark Försäljningsplatser för torghandel.

_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-05-19
Tekniska nämnden
Dnr TN 2020/004

§ 94 Protokoll från föregående sammanträde
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
Protokoll 2020-04-23 läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Uppföljning av tekniska nämndens protokoll 2020-04-23.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta:
Protokoll 2020-04-23 läggs till handlingarna.
Beslutsunderlag
Protokoll 2020-04-23
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-05-19
Tekniska nämnden
Dnr TN 2020/006

§ 95 Uppföljning av förvaltningens arbete 2020
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
Informationen är godkänd.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningens arbete för
Demokrati & ledningsstöd och kommunikation
Revidering av arkivbeskrivning.
Hörby kommun håller på med arbetet för upphandling av nytt dokumentoch ärendehanteringssystem tillsammans med medlemskommunerna i ITkommuner i Skåne AB (Hörby, Osby, Höör och Östra Göinge) – målet
undertecknat avtal med leverantör hösten 2020.
Information av delegationsbeslut fattat av tf förvaltningschef, tekniska
nämnden gällande investeringsmedel 2020-04-29.
Planering & Utveckling
Ny markpolicy är antagen av kommunfullmäktige i april.
Kommunservice gata/park
Beläggningsupphandling – januari-juni.
Exploateringsområde Osbyholm – januari-september.
Färdigställande av detaljplan Pugerup 36 - januari-december.
Beställningar Hörbybostäder färdigställt – maj-juni.
Beställningsjobb Fastighet färdigställt - juni.
Gränsdragningslistor för översyn skötselplan mellan gata/park och
fastighet - juni.
Asfaltslappar maj-juni,
Reparation av broräcke Ringsjöparken och Ludvigsborg maj-juni.
Kommunservice fastighet
Tvisteförhandling mellan KÅRAB och Hörby kommun efter hävning av
ombyggnadsprojektet för Källhaga – pågår.
Statusbesiktningar okulära på kommunens byggnader – klar.
Framtagning av akuta underhållsplaner – klar.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-05-19
Tekniska nämnden
Revidering av nuvarande gränsdragningslistan pågår – klar under juni
månad.
Under hösten kommer nya hyresförhandlingar hållas med förvaltningarna
inför 2021. Beslut krävs av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunservice lokalvård
På grund av rådande omständigheter gällande Covid-19 så har vi varit
nödsakade att sätta arbetet enligt nedan punkter, på paus. Detta kommer att
förlänga processen för nedan tidplan.
Arbetar med planering av daglig drift och optimering av personalstyrkan.
Tillsynsarbete och skyddsronder med åtgärder i alla verksamheter, klart
sommaren 2020.
Löpande arbete under 2020 med organisationsförändring och
effektivisering och/eller rationalisering. Uppföljning höstterminen 2020
Implementering av nya befattningsbeskrivningar, nya roller och nya
arbetsuppgifter fortsatt under vårterminen 2020, uppföljning höstterminen
2020.
Kommunservice måltider.
Förberedande arbete för implementering av åtgärder.
Uppföljning och kontroll av direktiv med anledning av Covid-19.
Digitalisering av egenkontroll - avslutande fas.
Fortsatt arbete med framtagning av åtgärder.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden beslut:
Informationen är godkänd.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-05-06-TN
Uppföljning av förvaltningens arbete 2020-05-19 PPP
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-05-19
Tekniska nämnden
Dnr TN 2020/016

§ 96 Ekonomisk uppföljning 2020 Delårsrapport 1 2020-04-30
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
Godkänna och överlämna delårsrapport 1 – 2020-04-30 med prognos till
kommunfullmäktige.
Reservation mot beslutet
Skriftlig reservation från Patrik Karlsson (C):
Jag reserverar mig mot beslutet att ”Godkänna och överlämna
delårsrapport 1 – 2020-04-30 med prognos till kommunfullmäktige”.
Förvaltningen har belastats med 2,8 mkr på grund av en avskrivning som
rör ett projekt som fortfarande är pågående. En sådan kostnad ska fortsatt
belasta investeringsbudgeten och inte driftsbudgeten.

Sammanfattning av ärendet
Periodens resultat
Under april redovisas avsättning- och nedskrivningar med totalt 12 556 tkr.


5 500 tkr avser avsättning för övertäckning av gamla deponier.



Nedskrivning projekt ”Gullregnsgården”, 3 155 tkr.



Nedskrivning projekt ”särskilt boende”, 2 791 tkr.



Nedskrivningar/utrangeringar i tidigare storkök ”Aptiten”, 1 110 tkr

Tekniska nämnden redovisar en nettokostnad före avsättningar/
nedskrivningar på:
-10 324 tkr, vilket är 3 082 tkr bättre än budget.
Efter nedskrivningar är nettokostnaderna
-22 880 tkr, vilket är – 9 474 tkr sämre än budget.
Helårsprognos
Tekniska nämndens prognos för helåret bedöms till ett underskott -20 575
tkr.
Åtgärdsplan
Tekniska nämnden beslutade 2020-04-23 godkänna åtgärdsplan totalt cirka
3,7 mkr för (kommunservice måltider 1 500 tkr, kommunservice lokalvård

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-05-19
Tekniska nämnden
450 tkr och kommunservice gata/park 1 700 tkr).
Investeringar
Investeringsbudgeten för tekniska nämnden uppgår till 64,4 mkr. Av dessa
är 44,4 mkr överfört från 2019 för pågående projekt.
Investeringsutfallet uppgår till 9,1 mkr för perioden till och med 2020-0430.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta:
Godkänna och överlämna delårsrapport 1 – 2020-04-30 med prognos till
kommunfullmäktige.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och finner
att tekniska nämnden beslutar enligt detta.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-05-15-TN
Delårsrapport 1 – 2020-04-30
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Ekonomichef
Budgetchef
Ekonom
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-05-19
Tekniska nämnden
Dnr TN 2020/188

§ 97 Omfördelning av investeringsbudget
Beslut
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott:
Godkänna överföring av följande investeringsprojekt:
Älvdalsskolan
Entrédörrar bytes

0,9 Mnkr

De la Gardieskolan
Fönsterbyte

0,8 Mnkr

Frostaskolan
4 500 m2 ny takpapp och byte av lösull utvalda delar 2 Mnkr
Georgshillskolan
8 500 m2 ny takpapp. Borttagning av ljusinsläpp.
Fukt i isolering under takpapp.
Byte av isolering på valda delar.

7 Mnkr

Långaröd
1 700 m2 ny takpapp. Ingen konstaterad fukt i isoleringen.
Yttervägg bytes konstaterad fukt o mögel.
Gymnastikhall ny takpapp
2 Mnkr
Killhult
400 m2 ny takpapp

0,5 Mnkr

Lekplatser - samtliga lekplatser är i så dåligt skick att de utgör en fara för
barnen och uppfyller inte de lagstadgade kraven.
Åtgärda samtliga A och B anmärkningar ifrån de årliga besiktningarna
vilket ej är utfört. Behovet är betydligt större än begärt
omfördelningsbelopp.
2,3 Mnkr
Totalsumma

Justerande

15,5 Mnkr



Bevilja igångsättningstillstånd för ovanstående projekt.



Ökade kapitalkostnader regleras via hyreshöjning.



Uppdra till tf förvaltningschef genomföra projekten och förhandla
om ny internhyra.



Vid en eventuell positiv avvikelse av fastighetsentreprenaderna

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-05-19
Tekniska nämnden
överförs dessa medel till budgeten för lekplatser.


Upphäva tidigare beslut för projekt enligt nedan:
9318 – Georgshillsskolan takbeklädnad
9364 – Älvdalsskolan om/tillbyggnad
9398 – Ombyggnad kök Långaröds skola

Reservation mot beslutet
Skriftlig reservation från Patrik Karlsson (C):
Jag reserverar mig mot nämndens beslut. Jag anser att det är fel att upphäva
projekt ”9398” – Ombyggnad kök Långaröds skola.

Sammanfattning av ärendet
Omfördelning av investeringsbudget för överförda investeringsprojekt från
2019 till 2020.
Hörby kommuns skolbyggnader har fastighetsunderhållet under längre tid
varit eftersatt/obefintligt. Ett flertal fastigheter uppvisar läckande tak,
eftersatt fönsterunderhåll, vilket leder till ett fönsterbyte idag. Entrédörrar
framförallt på Älvdalsskolan måste bytas omgående.
Samtliga lekplatser på förskolor och skolor uppfyller ej lagstadgade krav
för lekplatser; behovet är beräknat till 6 – 8 Mnkr.
Utifrån ovanstående beskrivning behöver tekniska nämnden omfördela
13,2 Mnkr till nedanstående fastigheter för fastighetsunderhåll och 2,3
Mnkr för att uppfylla lagstadgade krav för lekplatser i beslutad
investeringsbudget.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott:
Godkänna överföring av följande investeringsprojekt
Älvdalsskolan
Entrédörrar bytes

0,9 Mnkr

De la Gardiskolan
Fönsterbyte

0,8 Mnkr

Frostaskolan
4 500 m2 ny takpapp och byte av lösull utvalda delar 2 Mnkr
Georgshillskolan
8 500 m2 ny takpapp. Borttagning av ljusinsläpp.
Fukt i isolering under takpapp.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-05-19
Tekniska nämnden
Byte av isolering på valda delar.

7 Mnkr

Långaröd
1 700 m2 ny takpapp. Ingen konstaterad fukt i isoleringen.
Yttervägg bytes konstaterad fukt o mögel.
Gymnastikhall ny takpapp
2 Mnkr
Killhult
400 m2 ny takpapp

0,5 Mnkr

Lekplatser Samtliga lekplatser är i så dåligt skick att de utgör en fara för
barnen och uppfyller inte de lagstadgade kraven.
Åtgärda samtliga A och B anmärkningar ifrån de årliga besiktningarna
vilket ej är utfört. Behovet är betydligt större än begärt
omfördelningsbelopp.
2,3 Mnkr
Totalsumma

15,5 Mnkr



Bevilja igångsättningstillstånd för ovanstående projekt



Ökade kapitalkostnader regleras via hyreshöjning.



Uppdra till tf förvaltningschef genomföra projekten och förhandla
om ny internhyra.



Vid en eventuell positiv avvikelse av fastighetsentreprenaderna
överförs dessa medel till budgeten för lekplatser.



Upphäva tidigare beslut för projekt enligt nedan:
9318 – Georgshillsskolan takbeklädnad
9364 – Älvdalsskolan om/tillbyggnad
9398 – Ombyggnad kök Långaröds skola

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och finner
att tekniska nämnden beslutar enligt detta.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-05-12-TN
Förteckning beslutade överförda investeringsanslag 2019
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomichef
Budgetchef

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-19
Tekniska nämnden
Ekonom
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-05-19
Tekniska nämnden
Dnr TN 2020/187

§ 98 Fördelning av kostnader
Beslut
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta om
fördelning av kostnader mellan förvaltningarna i kommunhuset enligt
nedan:


kaffe- och vattenmaskiner (cirka 105 000:-/år)



fönsterputs (cirka 32 000:-/år)



kostnaden fördelas med 25 % per förvaltning mellan
kommunlednings-, social-, samhällsbyggnads- och kultur- fritidsoch utbildningsförvaltningen från och med 2021-01-01 .

Sammanfattning av ärendet
Den budget som är framtagen för lokalvårdsavdelningen innehåller poster
som ej är inräknat i 2020 - 2021 års timpris. Kaffe och vattenmaskiner och
all fönsterputs i Kommunhuset är en del av dessa poster.
Mot den beskrivna bakgrunden fördela kaffe- och vattenmaskiners och
fönsterputs kostnad på alla förvaltningar i Kommunhuset. Kostnaden är ca
105 000:-/år för kaffe- och vattenmaskiner och ca 32 000:-/år för
fönsterputs.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta:
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta om
fördelning av kostnader mellan förvaltningarna i kommunhuset enligt
nedan:


kaffe- och vattenmaskiner (cirka 105 000:-/år)



fönsterputs (cirka 32 000:-/år)



kostnaden fördelas med 25 % per förvaltning mellan
kommunlednings-, social-, samhällsbyggnads- och kultur- fritidsoch utbildningsförvaltningen från och med 2021-01-01.

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och finner
att tekniska nämnden beslutar enligt detta.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-05-07-TN

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-19
Tekniska nämnden

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Tf lokalvårdschef

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-05-19
Tekniska nämnden
Dnr TN 2020/113

§ 99 Åtgärdsförslag - effektiviseringar 2020
Tekniska nämnden
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
Godkänna genomförande av åtgärder inom kommunservice måltider från
och med höstterminen 2020 enligt nedan:


Arbetstiderna anpassas på samtliga mottagningsenheter för att
motsvara det faktiska behovet för servering av måltider 1
årsarbetare (ÅA).



Möllagårdens produktionskök avvecklas och ersätts med
mottagningskök 1 årsarbetare (ÅA) och dessutom



uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att arbeta vidare med att
ta fram fler effektiviseringsåtgärder till tekniska nämndens
sammanträde 2020-06-19.

Reservation mot beslutet
Skriftlig reservation från Patrik Karlsson (C):
Jag reserverar mig mot nämndens beslut gällande den andra att-satsen:
Möllagårdens produktionskök avvecklas och ersätts med mottagningskök 1
årsarbetare (ÅA).
Jag anser att avtal mellan förvaltningarna behöver finnas på plats innan
besparingsåtgärder kan vidtas. I annat fall riskerar vi att spara på fel
verksamhet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunservice måltider har för avsikt att genomföra åtgärder i
verksamheterna som innebär minskning av cirka 2 ÅA.


Arbetstiderna anpassas på samtliga mottagningsenheter för att
motsvara det faktiska behovet för servering av måltider 1 ÅA.



Möllagårdens produktionskök avvecklas och ersätts med
mottagningskök 1 ÅA.

Möllagårdens kök hyrs idag av Svenska Bostadsfonden (SBF). Avtalet
löper ut 2020-12-31. Hyreskostnaden minskar med 400 000 kr för
Möllagården. Kommunservice måltider avser inte att förlänga detta avtal.
Åtgärderna är samverkade 2020-05-13.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-05-19
Tekniska nämnden
Information enligt MBL § 19 med fackliga organisationer 2020-05-13.
Förhandling enligt MBL § 11 kommer att göras med fackliga
organisationer 2020-06-02.
Kommunservice måltider producerar och serverar idag cirka 5 500 måltider
dagligen. Enheterna är idag fördelade i produktionskök och
mottagningskök.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta:
Godkänna genomförande av åtgärder inom kommunservice måltider från
och med höstterminen 2020 enligt nedan:


Arbetstiderna anpassas på samtliga mottagningsenheter för att
motsvara det faktiska behovet för servering av måltider 1
årsarbetare (ÅA).



Möllagårdens produktionskök avvecklas och ersätts med
mottagningskök 1 årsarbetare (ÅA) och dessutom



uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att arbeta vidare med att
ta fram fler effektiviseringsåtgärder till tekniska nämndens
sammanträde 2020-06-19.

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och finner
att tekniska nämnden beslutar enligt detta.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-05-07-TN
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomichef
Budgetchef
Ekonom
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-05-19
Tekniska nämnden
Dnr TN 2019/088

§ 100 Tillägg till riktlinjer för upplåtelse av
offentlig platsmark - Försäljningsplatser
för torghandel
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


försäljningsplatser för torghandel i första hand ska upplåtas på
Gamla torg, i andra hand på Nya torg norra delen och i tredje hand
på Nya torg södra delen.



samhällsbyggnadsförvaltningen får medgiva att torghandel får
bedrivas på torsdagar fram till kl 18:00.

Sammanfattning av ärendet
Sedan ett par veckor tillbaka har kommunen upplevt att efterfrågan på
torgplatser ökat kraftigt. Från att det under flera år funnits 3-4
återkommande försäljare fanns i förra veckan 7 försäljare på plats.
Förutom att platserna inte räcker till på Gamla torg, uppstod också en brist
på elanslutningar.
Då det har uppstått platsbrist under veckomarknaderna på Gamla torg
föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att även Nya torg kan användas
under veckomarknaderna. I först hand ska anvisning av försäljningsplats
ske till den norra delen av torget, i andra hand den södra.
Idag används torget som parkeringsplats. Delar av, eller halva, kommer att
behöva stängas under torsdagarna om torget ska kunna användas för
torghandel.
De försäljare som efterfrågar platser i Hörby önskar också kunna fortsätta
med försäljningen fram till kl 18:00.
Att utöka öppettiderna skulle kunna medföra ökade kostnader för
kommunen om det exempelvis sker nedskräpning på torgen i samband med
torghandeln. Städningen kommer då att behövas utföras av jouren istället,
då arbetet hamnar utanför ordinarie arbetstid.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta:


Justerande

försäljningsplatser för torghandel i första hand ska upplåtas på
Gamla torg, i andra hand på Nya torg norra delen och i tredje hand
på Nya torg södra delen.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2020-05-19
Tekniska nämnden


samhällsbyggnadsförvaltningen får medgiva att torghandel får
bedrivas på torsdagar fram till kl 18:00.

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och finner
att tekniska nämnden beslutar enligt detta.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-05-18-TN
Riktlinjer för upplåtelse av offentlig mark, beslutad TN 2019-10-17, § 183.
Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln, beslutad KF 2005-01-31, § 5.
Beslutet skickas till
Tf näringslivschef
Tf mark- och exploateringsingenjör
Projektledare, kultur o fritid
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Gata/parkchef
Enhetschef gata/park
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2020-05-19
Tekniska nämnden
Dnr TN 2020/007

§ 101 Medborgarnas synpunkter 2020
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
Informationen är godkänd.

Sammanfattning av ärendet
Under medborgarnas synpunkter redovisas synpunkter som har kommit till
förvaltningen under april månad 2020 via appen Tipsa Hörby kommun.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta:
Informationen är godkänd.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och finner
att tekniska nämnden beslutar enligt detta.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-05-06-TN
Medborgarnas synpunkter april 2020
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2020-05-19
Tekniska nämnden
Dnr TN 2019/388

§ 102 Intern kontroll 2020
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
Godkänna genomförd Intern kontroll 2020 för perioden 2020-01-01 –
2020-04-30 enligt handlingsplan 2020.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden fastställde 2020-01-23, § 22, handlingsplan för
nämndens Intern kontroll 2020. Handlingsplanen beskriver vilka kontrollmoment som ingår och vem som är ansvarig för genomförandet.
Rapportering av genomförd Intern kontroll 2020 sker till nämnderna i maj
och oktober.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta:
Godkänna genomförd Intern kontroll 2020 för perioden 2020-01-01 –
2020-04-30 enligt handlingsplan 2020.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och finner
att tekniska nämnden beslutar enligt detta.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-05-07-TN
Handlingsplan för Intern kontroll 2020 (TN 2020-01-23, § 22).
Kontrollrapporter Internkontroll 2020 (perioden 2020-01-01 – 2020-0430).
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

24 (32)

Sammanträdesdatum

2020-05-19
Tekniska nämnden
Dnr TN 2018/144

§ 103 Dataskyddsombud för tekniska nämnden
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
Utse ArkivIT AB (organisationsnummer 556854-0883) till dataskyddsombud för tekniska nämnden, med Carine Spång som kontaktperson.
Tekniska nämndens tidigare beslut 2018-10-18 § 150 gällande
dataskyddsombud upphävs.

Sammanfattning av ärendet
I Dataskyddsförordning (GDPR) regleras att myndigheter som behandlar
personuppgifter måste utse ett dataskyddsombud som ansvarar för att
dataskyddsförordningen följs.
Hörby kommun har genomfört en upphandling av dataskyddsombud. Avtal
har tecknat med ArkivIT AB (organisationsnummer 556854-0883), avtalet
gäller från och med 2020-04-15.
Tekniska nämnden måste utse det nya dataskyddsombudet för egen del.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta:
Utse ArkivIT AB (organisationsnummer 556854-0883) till dataskyddsombud för tekniska nämnden, med Carine Spång som kontaktperson.
Tekniska nämndens tidigare beslut 2018-10-18 § 150 gällande
dataskyddsombud upphävs.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och finner
att tekniska nämnden beslutar enligt detta.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-05-07-TN
Beslutet skickas till
Dataskyddsinspektionen
Kommunfullmäktige
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2020-05-19
Tekniska nämnden
Dnr TN 2018/232

§ 104 Upphävande ”Handläggningsrutin för
posthantering, diarieföring och arkivering
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
”Handläggningsrutin för posthantering, registrering och
arkivering” beslutad 2018-09-20, § 136 av tekniska nämnden upphäves.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har rutiner för hur posthantering, diarieföring och
arkivering ska utföras. Rutinerna ger möjligheten att alla handläggare gör
på samma sätt, att handläggare som normalt inte utför en viss arbetsuppgift
kan få vägledning vid t.ex. semestrar och att nyanställda snabbt får en
introduktion till ett arbetssätt.
Tekniska nämnden beslutade 2018-09-20, § 136 att godkänna
”Handläggningsrutin för posthantering, registrering och arkivering” inom
tekniska nämnden.
Handläggningsrutinen är av karaktären att den endast är en beskrivning av
olika steg som ska utföras och innehåller inga bedömningar eller
ekonomiska och/eller principiella ställningstaganden. Därmed är det endast
en arbets-beskrivning.
Demokrati och ledningsstöd föreslår att handläggningsrutinen
”Handläggningsrutin för posthantering, registrering och
arkivering” beslutad 2018-09-20, § 136 av tekniska nämnden upphäves.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta:
”Handläggningsrutin för posthantering, registrering och
arkivering” beslutad 2018-09-20, § 136 av tekniska nämnden upphäves.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och finner
att tekniska nämnden beslutar enligt detta.

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2020-05-19
Tekniska nämnden
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-04-27-TN
Handläggningsrutin Posthantering, registrering och arkivering, beslutad
2018-09-20, § 136.
Beslutet skickas till
Administratör, SBF
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-19
Tekniska nämnden
Dnr TN 2020/008

§ 105 Kurser och konferenser 2020
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
Informationen är godkänd.

Sammanfattning av ärendet
Inga aktuella kurser och konferenser.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-05-19
Tekniska nämnden
Dnr TN 2020/009

§ 106 Anmälan av delegationsbeslut 2020
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
Slutredovisningen av delegationsärenden godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Förteckning över beslut fattade enligt tekniska nämndens
delegationsordning beslutad av tekniska nämnden 2019-01-24, § 12 samt
förteckning över beslut fattade enligt vidaredelegation till
befattningshavare inom tekniska nämndens verksamhetsområde beslutade
av tf förvaltningschef, tekniska nämnden 2019-08-19 och 2020-04-01.
Tekniska nämndens ordförande, dnr TN 2020/047.003
Beslut fattade under perioden 2020-04-01 – 2020-04-30.
Enligt vidaredelegationsförteckning – Attestordning inom tekniska
nämndens verksamhetsområde - brådskande ärende (A.1) och yttrande till
bygg- och miljönämnden gällande samråd detaljplan för del av Hörby
43:46, Stavröd – brådskande ärende (A.1).
Tf förvaltningschef, dnr TN 2020/175.001
Beslut fattade under perioden 2020-04-01 – 2020-04-30.
Enligt vidaredelegationsförteckning - Ekonomiärende och igångsättningstillstånd (E.6).
Administratör/Handläggare, dnr TN 2020/054.004
Beslut fattade under perioden 2020-04-01 – 2020-04-30.
Enligt vidaredelegationsförteckning - Parkeringstillstånd för
rörelsehindrade (E.5).
Gata/parkchef, dnr TN 2020/057.002
Beslut fattade under perioden 2020-04-01 – 2020-04-30.
Enligt vidaredelegationsförteckning – Ekonomiärende (E.5).
Tf lokalvårdschef, dnr TN 2020/055.004
Beslut fattade under perioden 2020-04-01 – 2020-04-30.
Enligt vidaredelegationsförteckning – Personalärenden (P.1).
Måltidschef, dnr TN 2020/056.004
Beslut fattade under perioden 2020-04-01 – 2020-04-30.
Enligt vidaredelegationsförteckning – Personalärenden (P.1).
Mark- och exploateringsingenjör, dnr TN 2020/097.003
Beslut fattade under perioden 2020-03-01 – 2020-04-30.
Enligt vidaredelegationsförteckning – Upplåtelse av offentlig platsmark

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2020-05-19
Tekniska nämnden
(U.1c).
Tf planering- och utvecklingschef redovisade delegationsbeslut - Yttrande
för upplåtelse av offentlig platsmark för Försvarsmaktövning.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta:
Slutredovisningen av delegationsärenden godkänns.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och finner
att tekniska nämnden beslutar enligt detta.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-05-06-TN
Tekniska nämndens delegationsordning beslutad av tekniska nämnden
2019-01-24, § 12.
Vidaredelegation till befattningshavare inom tekniska nämndens
verksamhetsområde beslutad av Magnus Archenholtz, tf förvaltningschef,
tekniska nämnden 2019-08-19 t o m 2020-03-20.
Vidaredelegation till befattningshavare inom tekniska nämndens
verksamhetsområde beslutad av Peter Siilak, tf förvaltningschef, tekniska
nämnden 2020-04-01.
Rapportlistor delegations- och vidaredelegationsbeslut för 2020-03-01 2020-03-31 och 2020-04-01 – 2020-04-30.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2020-05-19
Tekniska nämnden
Dnr TN 2020/010

§ 107 Meddelanden 2020
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
Informationen är godkänd.

Sammanfattning av ärendet
Dnr TN 2020/013.007
Tidplan för Budget 2021 och planer 2022-2023 framtagen av
kommunledningskontoret.
Dnr TN 2016/477.014
Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-27, § 73 – Markpolicy för Hörby
kommun, revidering.
Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-27, § 75 – Nytt gatunamn inom
detaljplan för Häggenäs 21:7 m fl i Ludvigsborg.
Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-27, § 76 - Nytt gatunamn inom
Pugerup 22 och Pugerup 36.
Dnr TN 2020/016.016
Kommunstyrelsens beslut 2020-05-11, § 123 – Månadsrapporter för Hörby
kommun 2020.
Dnr TN 2019/097.044
Kommunstyrelsens beslut 2020-05-11, § 117 – Sanering Pugerup 36.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta:
Informationen är godkänd.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och finner
att tekniska nämnden beslutar enligt detta.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-05-19
Tekniska nämnden
Dnr TN 2020/011

§ 108 Information från tf förvaltningschef
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
Informationen är godkänd.

Sammanfattning av ärendet
Tf förvaltningschef och måltidschef informerar om livsmedelskostnader
och produktion angående kultur-, fritids- och utbildningsförvaltningens
måltider.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-05-19
Tekniska nämnden
Dnr TN 2020/012

§ 109 Tekniska nämndens ordförande
informerar
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
Informationen är godkänd.

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden informerar att samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar vidare
med att ta fram fler effektiviseringsåtgärder.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

