SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-18
Tekniska nämnden
Plats och tid

Hörbysalen 1
Torsdagen den 18 februari 2021, kl 17:00–18:00

Beslutande

Anders Hansson (SD), ordförande
Lars Lindwall (M), 1:e vice ordförande
Patrik Karlsson (C), 2:e vice ordförande
Peter Johansson (SD)
Lennart Koncz (SD)
Stefan Jepson (L)
Gunnar Bergquist (S)

Övriga deltagande

Peter Siilak, tf förvaltningschef
Ann-Margret Andersson, nämndsekreterare
Alf-Inge Waidringer, ekonom

Utses att justera
Paragrafer
Justeringens plats och tid

Stefan Jepson (L)
18–37
Måndagen den 22 februari 2021, kl 16:30 på Kommunhuset

Sekreterare

Ann-Margret Andersson
Ordförande

Anders Hansson (SD)
Justerande

Stefan Jepson (L)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2021-02-18

Datum för anslags uppsättande

2021-02-24

Förvaringsplats för protokollet

Hörby kommun

Underskrift

Ann-Margret Andersson

Datum för anslags nedtagande 2020-03-18

Sida

1 (32)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

2 (32)

Sammanträdesdatum

2021-02-18
Tekniska nämnden

Innehållsförteckning
§ 18

Ärende
Sida
Upprop........................................................................................................................................................... 3

§ 19

Val av justerande och tid för justering...................................................................................................... 4

§ 20

Initiering av nya ärenden 2021................................................................................................................... 5

§ 21

Godkännande av föredragningslistan och anmälan om jäv................................................................... 6

§ 22

Protokoll från föregående sammanträde................................................................................................... 7

§ 23

Uppföljning av förvaltningens arbete 2021.............................................................................................. 8

§ 24

Verksamhetsberättelse/Bokslut med barnbokslut 2020...................................................................... 10

§ 25

Budget 2021 - Politisk vision och fokusområden.................................................................................. 13

§ 26

Inventarieförteckning Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020.............................................................. 15

§ 27

Remiss - detaljplan för del av Osbyholm 1:112, Engströmsmarken.................................................. 17

§ 28

Färdigställande av Gullregnsgården, vån 1............................................................................................. 19

§ 29

Medborgarförslag om att åtgärda problemet med höga farter och buskörning på
Verkstadsgatan och Kristianstadsvägen.................................................................................................. 21

§ 30

Stoppförbud del av Verkstadsgatan......................................................................................................... 23

§ 31

Avfallsplan 2022 - 2032............................................................................................................................. 25

§ 32

Medborgarnas synpunkter......................................................................................................................... 26

§ 33

Kurser och konferenser............................................................................................................................. 27

§ 34

Anmälan av delegationsbeslut.................................................................................................................. 28

§ 35

Meddelanden .............................................................................................................................................. 30

§ 36

Information från tf förvaltningschef, tekniska nämnden..................................................................... 31

§ 37

Tekniska nämndens ordförande informerar.......................................................................................... 32

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-18
Tekniska nämnden

§ 18 Upprop
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Uppropet godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Vid dagens sammanträde deltar sju (7) ordinarie ledamöter, se protokollets
första sida.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-02-18
Tekniska nämnden
Dnr TN 2021/001

§ 19 Val av justerande och tid för justering
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Utse Stefan Jepson (L) att jämte ordförande justera dagens protokoll
måndagen den 22 februari 2021, kl 16:30 på Kommunhuset,
Ringsjövägen 4, Hörby.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har att utse ledamot att jämte ordförande justera dagens
protokoll samt tid och plats för justeringen.
Stefan Jepson (L) utses enligt tekniska nämndens beslut 2020-11-12, § 200.
Yrkanden
Ordförande yrkar att Stefan Jepson (L) utses att jämte ordförande justera
dagens protokoll måndagen den 22 februari 2021, kl 16:30 på Kommunhuset,
Ringsjövägen 4, Hörby.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-18
Tekniska nämnden
Dnr TN 2021/002

§ 20 Initiering av nya ärenden 2021
Sammanfattning av ärendet


Inga nya ärenden initieras.

_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-02-18
Tekniska nämnden
Dnr TN 2021/003

§ 21 Godkännande av föredragningslistan och
anmälan om jäv
Jäv
Ingen anmälan om jäv.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Godkänna föredragningslistan.

Sammanfattning av ärendet
Godkänna föredragningslistan.
Yrkanden
Ordförande yrkar att godkänna föredragningslistan.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-18
Tekniska nämnden
Dnr TN 2021/004

§ 22 Protokoll från föregående sammanträde
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Protokollet 2021-01-21 läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Uppföljning av tekniska nämndens protokoll 2021-01-21.
Yrkanden
Ordförande yrkar att tekniska nämndens protokoll 2021-01-21 läggs till
handlingarna.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-01-21
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-02-18
Tekniska nämnden
Dnr TN 2021/006

§ 23 Uppföljning av förvaltningens arbete 2021
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Uppföljning av förvaltningens arbete för:
Kommunservice gata/park
Exploateringsområde Osbyholm 1:165, anläggande av Vårbruksvägen (KS).
Pugerup 36, anläggande av lokalgata, planering påbörjad.
Upprustning av lekplatser till kommunservice fastighet pågår.
Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning (f d brandövningsplats)
Slättäng 3 påbörjad.
Kommunservice fastighet
Ombyggnad av de la Gardieskolan, ombyggnad av Östraby skola och
Östanvinden på uppdrag av kultur-, fritids- och utbildningsförvaltningen,
projektering pågår.
Om- och tillbyggnad av Östraby skola upphandlad och avtal undertecknat på
nya byggnaden.
Uppdrag från kultur-, fritids- och utbildningsförvaltningen och se över en
eventuell tillbyggnad av Älvdalsskolan.
Ombyggnad av Georgshillsskolan, (f d badet).
Takomläggning servicelägenheter Källhaga.
Del av Gullregnsgården har påbörjats för anpassning till LSS (daglig
verksamhet) verksamheten finns idag i externa hyrda lokaler på Vallgatan.
Kommunservice lokalvård
Uppstart av städning Sagolandets förskola.
Uppstart av städning i Räddningstjänstens nya lokaler.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta:


Justerande

Informationen noteras till protokollet.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-02-18
Tekniska nämnden

Yrkanden
Ordförande yrkar att informationen noteras till protokollet.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-02-18
Tekniska nämnden
Dnr TN 2020/016

§ 24 Verksamhetsberättelse/Bokslut med
barnbokslut 2020
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Godkänna verksamhetsberättelse/bokslut 2020 med barnbokslut för
tekniska nämndens verksamhetsområde och överlämnas till
kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Faktiskt utfall blev ett underskott på 5,1 mkr för 2020. En förbättring av
utfallet med 14,4 mkr i jämförelse med utfall 2019. De verksamheter som har
gjort de största förbättringarna av utfallet jämfört med 2019 är
Kommunservice Fastighet med 8,2 mkr, Gata/Park med 2,2 mkr och
Måltider med 2 mkr. I månadsrapport per 2020-10-31 redovisade tekniska
nämnden en helårsprognos på ett underskott om 5,8 mkr.
Underskottet för tekniska nämnden hänförs till följande orsaker:
Kommunservice Gata/park och anläggningsservice, +3,8 tkr


Sålda maskiner 0,9 mkr (engångseffekt).



Statliga bidrag 1,5 mkr, varav 0,4 mkr för övertagande av vägansvar
och resterande kopplat till periodiserat investeringsbidrag för
Stationssamhälle 2.0.



Mild vinter 2020 har medfört ett överskott med 1,3 mkr.

Kommunservice Fastighet, -3,8 mkr


Nedskrivning av projekt ”Lokalanpassning Lundegården” 1,4 mkr.



Personalkostnader är 1,3 mkr högre än budget.



Underskottet hänförs också bland annat till ej planerade åtgärder
(akuta) främst VVS-arbeten.

Kommunservice lokalvård, +0,8 mkr


Justerande

Intäkterna höjdes 2020 på grund av utökade städytor, där
”Lågehallarna” är den största påverkande faktorn och dessutom
statsbidrag för pandemin.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

11 (32)

Sammanträdesdatum

2021-02-18
Tekniska nämnden



Pandemin har sannolikt påverkat kostnaderna i positiv riktning, då
stora ytor inte har kunnat användas och därmed inte varit i behov av
lokalvård.

Kommunservice måltider, -6,4 mkr


Fortfarande ett stort totalt nettokostnadsunderskott på -6,4 mkr men
kostnadsutvecklingen går på rätt håll.



Personalkostnader är lägre på grund av att måltidsutvecklare och en
kock inte har återbesatts.



Livsmedel och material är lägre än föregående år.



Bland annat kan även nämnas ökade lokalkostnader och minskade
intäkter.

Investeringsanalys
Investeringsbudgeten 2020 för tekniska nämnden uppgår till 55 mkr varav 35
mkr överförda från 2019 för pågående investeringar. Investeringsutfallet 2020
uppgår till 30,8 mkr.
Barnbokslut
Kommunfullmäktiges beslutade 2011-08-29, § 97, att inrätta barnbokslut för
Hörby kommun. Varje nämnd ska årligen lämna en rapport i samband med
årsredovisningen.
Ett barnbokslut har tagits fram för tekniska nämndens verksamhetsområde.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta:


Godkänna verksamhetsberättelse/bokslut 2020 med barnbokslut för
tekniska nämndens verksamhetsområde och överlämnas till
kommunfullmäktige.

Yrkanden
Ordförande yrkar godkänna verksamhetsberättelse/bokslut 2020 med
barnbokslut för tekniska nämndens verksamhetsområde och överlämnas till
kommunfullmäktige.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-18
Tekniska nämnden

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-02-10-TN
Verksamhetsberättelse/bokslut 2020
Barnbokslut 2020
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Ekonomichef
Controller
Ekonom
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-02-18
Tekniska nämnden
Dnr TN 2020/013

§ 25 Budget 2021 - Politisk vision och
fokusområden
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Har kommunstyrelsen någon instruktion hur nämnderna ska arbeta
med fokusområdena och framförallt hur uppföljning och
återrapportering förväntas ske till kommunstyrelsen?

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-30, § 236, om Budget 2021 och
planer 2022 - 2023, där politisk Vision 2021 och fokusområden ingår.
I styrmodellen som antogs av kommunfullmäktige 2020-08-31, § 157
beslutades det om Hörby kommuns vision ”Hörby – det rediga samhället
2030”. Visionen ger en färdriktning för hur kommunen ska utvecklas fram till
2030, den skapar kraft och energi och den anger en önskad framtida
utveckling för Hörby kommun.
Visionen är uppdelad i fem fokusområden


Levande landsbygd



Stark centralort



Blomstrande näringsliv



Gott liv



Trygghet

En av de grundläggande principer som kommer att leda till att dessa mål
uppnås är att kommunen har en stark ekonomi. Hörby kommun kommer
fortsatt arbeta efter Hörby-modellen så att varje skattekrona används rätt
och effektivt.
Hörbymodellen

Justerande



Fokusera på medborgarnas behov



Bedriva kommunalverksamhet som motsvarar lagens krav



Arbeta kostnadseffektivt



Höja kvaliteten



Jobba långsiktigt

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2021-02-18
Tekniska nämnden

Nämndernas uppgift är omsätta fokusområdenas intentioner i faktiska
aktiviteter.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har uppmärksammat att indikatorer för ”Ett
gott liv” och ”Ökad trygghet” har förväxlats.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta:


Har kommunstyrelsen någon instruktion hur nämnderna ska arbeta
med fokusområdena och framförallt hur uppföljning och
återrapportering förväntas ske till kommunstyrelsen?

Yrkanden
Ordförande yrkar bifall för - Har kommunstyrelsen någon instruktion hur
nämnderna ska arbeta med fokusområdena och framförallt hur uppföljning
och återrapportering förväntas ske till kommunstyrelsen?
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-02-04-TN
Budget 2021 och planer 2022 - 2023
Styrmodell för Hörby kommun
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2021-02-18
Tekniska nämnden
Dnr TN 2020/015

§ 26 Inventarieförteckning
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Godkänna inventarieförteckningar för kommunservice lokalvård,
gata/park och fastighet.

Sammanfattning av ärendet
Enligt nämndernas reglemente skall nämnderna, underhålla och förvalta
kommunens lösa egendom som nämnden handhar. Upprättande och ájourhållning av inventarieförteckning ingår som en del av nämndernas ansvar
för den interna kontrollen, vilket innebär att respektive förvaltning ansvarar
för att inventarieförteckning upprättas, förvaras och hålls aktuell.
Nämndernas inventarieredovisning syftar till att


förhindra stölder.



underlätta skadeanmälan och identifikation vid stöld, skada och brand.



utgöra underlag för planering av nyanskaffning, omflyttningar och
underhåll.

Inventarieförteckningar har upprättats för kommunservice lokalvård,
gata/park och fastighet.
Kommunservice måltider har ingen inventarieförteckning på grund av lågt
värde eller avskrivna objekt samt gränsdragningslista med kommunservice
fastighet.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta:


Godkänna inventarieförteckningar för kommunservicelokalvård,
gata/park och fastighet.

Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till att godkänna inventarieförteckningar för
kommunservice lokalvård, gata/park och fastighet.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-18
Tekniska nämnden

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-02-03-TN
Riktlinjer inventarieförteckning
Inventarieförteckning för:
Kommunservice lokalvård, daterad 2020-12-01
Kommunservice gata/park, daterad 2020-12-14
Kommunservice fastighet, daterad 2020-12-21
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonom
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-02-18
Tekniska nämnden
Dnr TN 2021/037

§ 27 Remiss - detaljplan för del av Osbyholm
1:112, Engströmsmarken
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Att ärendet för del av detaljplan Osbyholm 1:112, Engströmsmarken återremitteras för att säkerställa en god och säker
trafiksituation.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Hörby kommun har tagit fram ett förslag till
detaljplan för del av Osbyholm 1:112, Engströmsmarken. Bygg- och
miljönämnden beslutade den 9 december 2020 (§ 206) att planen ska sändas
ut på samråd.
Planens syfte
Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga bostäder på en del av
fastigheten Osbyholm 1:112, Engströmsmarken.
Lokalisering
Planområdet ligger i ett attraktivt läge vid Ringsjön som kan erbjuda ett unikt
och exklusivt sjönära boende med god tillgänglighet till E22 och nära
anslutning till Osbyholm, en av kommunens byar (Översiktsplan 2030, Hörby
kommun).
Sammanfattning av planförslaget
Ett förslag till bebyggelsestruktur har tagits fram som utgör underlag till
detaljplanen. Enligt detta förslag är avsikten att planområdet ska kunna
innehålla en variation av grupphusbebyggelse och tomter för fribyggda villor.
Inom detaljplanen möjliggörs cirka 50 nya bostäder.
Bebyggelsen inom planområdet är placerad längs med, och i anslutning till, en
central inre allmän lokalgata som korsar området i nord-/sydlig riktning.
Bebyggelse inom detaljplanen omges av grönytor, med angiven användning
natur, som kan vara olika gestaltade eller programmerade. De kan innehålla
ytor för lek, rekreation men även för lokalt omhändertagande av dagvatten
med till viss öppna fördröjningsytor.
Planförslaget innebär också att det blir möjligt att anordna parkeringsytor för
ett 80-tal fordon. I ett läge, i anslutning till gata i norr, föreslår detaljplanen ett
möjligt läge för en nätstation.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen har synpunkter på hur trafiksituationen är
planerad för de oskyddade trafikanterna samt hur trafikflödena för cyklar och
gående är tänkt. Vi måste ha i beaktande att det troligtvis mest är barnfamiljer
som attraheras av området. Barnen måste kunna ta sig in till Hörby och
busshållplatsen Osbyholm på ett säkert sätt.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta:


Att ärendet detaljplan för del av Osbyholm 1:112, Engströmsmarken återremitteras för att säkerställa en god och säker
trafiksituation

Yrkanden
Ordförande yrka bifall till att ärendet för del av detaljplan Osbyholm 1:112,
Engströmsmarken återremitteras för att säkerställa en god och säker
trafiksituation.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-02-04-TN
Samråd för detaljplan för del av Osbyholm 1:112, Engströmsmarken
Beslutet skickas till
Planering & utveckling
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2021-02-18
Tekniska nämnden
Dnr TN 2021/094

§ 28 Färdigställande av Gullregnsgården, vån 1
Beslut
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen:


Bevilja medel om 4,5 mkr ur kommunstyrelsens investeringsbudget
för ”Färdigställande av Gullregnsgården, vån 1” och samtidigt bevilja
igångsättningstillstånd för projektet.



Drifts- och kapitalkostnader regleras i hyreskostnaden.



Uppdra till tf förvaltningschef, tekniska nämnden att utföra projektet
”Färdigställande av Gullregnsgården, vån 1” under förutsättning att
medel om 4,5 mkr beviljas ur kommunstyrelsens investeringsbudget
och att igångsättningstillstånd beviljas.

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen LSS hyr i dagsläget lokaler på Vallgatan 2 av extern
hyresvärd. Kontraktet är uppsagt med avflyttning 2021-05-31.
Socialförvaltningen ska flytta sin dagliga verksamhet till Gullregnsgården.
Enhetschefen för LSS och personal har besiktigat lokalerna på
Gullregnsgården vån 1 och meddelat att efter färdigställande, mycket väl kan
passa deras verksamhetsbehov och önskemål.
Samhällsbyggnadsförvaltningen beräknar att ett färdigställande av vån 1,
kommer kostnaden att uppgå till 4,5 mkr.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta föreslå kommunstyrelsen:

Justerande



Bevilja medel om 4,5 mkr ur kommunstyrelsens investeringsbudget
för ”Färdigställande av Gullregnsgården, vån 1” och samtidigt bevilja
igångsättningstillstånd för projektet.



Drifts- och kapitalkostnader regleras i hyreskostnaden.



Uppdra till tf förvaltningschef, tekniska nämnden att utföra projektet
”Färdigställande av Gullregnsgården, vån 1” under förutsättning att
medel om 4,5 mkr beviljas ur kommunstyrelsens investeringsbudget
och att igångsättningstillstånd beviljas.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-02-18
Tekniska nämnden

Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till att föreslå kommunstyrelsen:


Bevilja medel om 4,5 mkr ur kommunstyrelsens investeringsbudget
för ”Färdigställande av Gullregnsgården, vån 1” och samtidigt bevilja
igångsättningstillstånd för projektet.



Drifts- och kapitalkostnader regleras i hyreskostnaden.



Uppdra till tf förvaltningschef, tekniska nämnden att utföra projektet
”Färdigställande av Gullregnsgården, vån 1” under förutsättning att
medel om 4,5 mkr beviljas ur kommunstyrelsens investeringsbudget
och att igångsättningstillstånd beviljas.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-02-08-TN
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomichef
Controller
Ekonom
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
Dnr TN 2020/341

§ 29 Medborgarförslag om att åtgärda
problemet med höga farter och
buskörning på Verkstadsgatan och
Kristianstadsvägen
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Avslå önskemålet om hastighetsdämpande åtgärder på Verkstadsgatan
och Kristianstadsvägen, med motiveringen att farthinder försvårar
framkomligheten för bussar och utryckningsfordon.



Medborgarförslaget anses besvarat.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen 2020-06-25.
Kommunfullmäktige har beslutat 2020-08-31, § 169


Medborgarförslaget får ställas.



Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning
och beslut.

Förslagsställaren upplever att bilar överträder hastighetsbestämmelserna på
Verkstadsgatan och Kristianstadsvägen och önskar fartdämpande åtgärder vid
dessa två vägar.
Förvaltningens svar:
Högsta tillåtna hastighet på Verkstadsgatan är 40 km/h och på
Kristianstadsvägen 60 km/h från cirkulationsplatsen i höjd med Stattena och
norrut.
Hörby kommun har tagit fram en policy för hastighetsdämpande åtgärder. Ur
den kan man läsa:
”Nedanstående kriterier föreslås utgöra vägledning vid bedömning av
anläggning av farthinder.
- 40-gupp eller annan typ av farthinder kan anläggas när högsta tillåtna
hastighet är 40 km/tim och bilarnas medelhastighet överstiger 47 km/tim
eller 85-percentilen överstiger 52 km/tim.”
För att få fram medelhastigheten på Verkstadsgatan ska alltså en mätning
utföras.
På både Verkstadsgatan och Kristianstadsvägen kör bussar och

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sida

22 (32)

Sammanträdesdatum

2021-02-18
Tekniska nämnden

utryckningsfordon. Anläggande av farthinder försvårar framkomligheten
avsevärt för dessa fordon.
Fortkörning är beteendeproblem som tyvärr är vanligt förekommande på de
flesta vägar. Eftersom det handlar om ett brott mot lagstiftning är det polisens
ansvar att kontrollera och hantera fortkörning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har meddelat förslagsställare, på grund av
rådande pandemi Covid-19 finns inte möjlighet att bjuda in er till nämndsmötet, för att föredra medborgarförslaget, men har möjligheten att eventuellt
komplettera medborgarförslaget. Ingen komplettering till medborgarförslaget har inkommit.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta:


Avslå önskemålet om hastighetsdämpande åtgärder på Verkstadsgatan
och Kristianstadsvägen, med motiveringen att farthinder försvårar
framkomligheten för bussar och utryckningsfordon.



Medborgarförslaget anses besvarat.

Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till att


Avslå önskemålet om hastighetsdämpande åtgärder på Verkstadsgatan
och Kristianstadsvägen, med motiveringen att farthinder försvårar
framkomligheten för bussar och utryckningsfordon.



Medborgarförslaget anses besvarat.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-02-03-TN
Medborgarförslag daterat 2020-06-25
Kommunfullmäktige 2020-08-31, (2020-08-31, KF § 169)
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige
Enhetschef gata/park
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
Dnr TN 2021/084

§ 30 Stoppförbud del av Verkstadsgatan.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Ge tf förvaltningschef för tekniska nämnden i uppdrag att ta fram en
ny lokal trafikföreskrift.



Trafikföreskriften ska innefatta stoppförbud på Verkstadsgatans norra
sida, från korsningen Fabriksgatan till korsningen Svarvaregatan.

Sammanfattning av ärendet
Längs Verkstadsgatans norra sida parkerar ofta privatpersoner sina bilar.
Detta försvårar framkomlighet för räddningstjänstens fordon och för
busstrafiken.
Tidigare har Besikta Bilprovning haft en öppen gräsyta intill Verkstadsgatan
som bilister använt som ”på- och avstigningszon”. Företaget har nu satt upp
ett staket för att förhindra bilister att köra på gräset. Detta har resulterat i att
bilar står längre ut på körbanan och blockerar upp trafiken för bussar och
utryckningsfordon.
Räddningstjänsten har varit i kontakt med Hörby kommun och lyft frågan om
parkeringsförbud utanför deras portgrind på Verkstadsgatan, eftersom det
finns en risk att den blockeras av en parkerad bil.
Kommunservice gata/park bedömer att ett stoppförbud på Verkstadsgatans
norra sida, från korsningen Fabriksgatan till korsningen Svarvaregatan bäst
löser problematiken med framkomligheten för bussar, utryckningsfordon
samt risk för blockering av grind.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta:

Justerande



Ge tf förvaltningschef för tekniska nämnden i uppdrag att ta fram en
ny lokal trafikföreskrift.



Trafikföreskriften ska innefatta stoppförbud på Verkstadsgatans norra
sida, från korsningen Fabriksgatan till korsningen Svarvaregatan.

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till att


Ge tf förvaltningschef för tekniska nämnden i uppdrag att ta fram en
ny lokal trafikföreskrift.



Trafikföreskriften ska innefatta stoppförbud på Verkstadsgatans norra
sida, från korsningen Fabriksgatan till korsningen Svarvaregatan.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-02-04-TN
Kartbild
Foto
Beslutet skickas till
Projektledare gata/park
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
Dnr TN 2021/078

§ 31 Avfallsplan 2022 - 2032
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Informationen noteras till protokollet

Sammanfattning av ärendet
Gällande avfallsplan för Eslöv, Höör och Hörby löper ut 31 december 2021. I
enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner har
kommundirektörerna i samråd med Vd:n på MERAB initierat ett projekt att
ta fram en ny avfallsplan som ska ta vid när den nuvarande löper ut. Arbetet
samordnas genom en projektanställning i Eslövs kommun på 25 procents
arbetstid i 18 månader.
På grund av pandemin som råder kommer förankringsarbetet under
framtagandet av den nya planen vara lite annorlunda än vanligt. Denna
informationspunkt och informationen i tillhörande brev är en del i det arbetet.
Förtroendevalda ges möjlighet att under projektets gång kontakta
projektledaren via e-post för att ställa frågor och komma med informella
synpunkter för partiets räkning.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta:


Informationen noteras till protokollet

Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till att informationen noteras till protokollet.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-01-29-TN
Information om framtagande av en ny avfallsplan 2021-01-29
Beslutet skickas till
Miljöstrateg
Förvaltningschef
Eva Hedenfelt, projektledare i Eslövs kommun
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Tekniska nämnden
Dnr TN 2021/007

§ 32 Medborgarnas synpunkter
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Under medborgarnas synpunkter redovisas synpunkter som har kommit till
förvaltningen under januari 2021 via appen Tipsa Hörby kommun.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta:


Informationen noteras till protokollet.

Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till att informationen noteras till protokollet.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-02-02-TN
Medborgarnas synpunkter januari 2021
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
Dnr TN 2021/008

§ 33 Kurser och konferenser
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Inga aktuella kurser och konferenser.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
Dnr TN 2021/009

§ 34 Anmälan av delegationsbeslut
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
2020-04-01.
Rapportlistor delegations- och vidaredelegationsbeslut för 2021-01-01 –
2021-01-31.
Tf förvaltningschef, dnr TN 2021/029.001
Beslut fattade under perioden 2021-01-01 – 2021-01-31.
Enligt delegationsförteckning - Personalärenden (P.1) och ekonomiärende
och igångsättningstillstånd (E.6).
Administratör/Handläggare, dnr TN 2021/028.001
Beslut fattade under perioden 2021-01-01 – 2021-01-31.
Enligt vidaredelegationsförteckning - Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
(Tr.4).
Lokalvårdschef, dnr TN 2021/030.001
Beslut fattade under perioden 2021-01-01 – 2021-01-31.
Enligt vidaredelegationsförteckning – Personalärenden (P.1).
Måltidschef, dnr TN 2021/030.001
Beslut fattade under perioden 2021-01-01 – 2021-01-31.
Enligt vidaredelegationsförteckning – Personalärenden (P.1).
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta:
Slutredovisningen av delegationsärenden godkänns.
Yrkanden
Ordförande yrkar att slutredovisningen av delegationsärenden godkänns.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-02-10-TN
Tekniska nämndens delegationsordning beslutad av tekniska nämnden
2019-01-24, § 12.
Vidaredelegation till befattningshavare inom tekniska nämndens
verksamhetsområde beslutad av Peter Siilak, tf förvaltningschef, tekniska
nämnden 2020-04-01.
Rapportlistor delegations- och vidaredelegationsbeslut för
2021-01-01 – 2021-01-31.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
Dnr TN 2021/010

§ 35 Meddelanden
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Godkänna redovisningen av meddelanden till tekniska nämnden.

Sammanfattning av ärendet
Dnr 2020/062.017
Samverkansprotokoll 2020-11-18.
Dnr 2020/062.018
Information till Samverkansgrupp 2020-12-14.
Dnr TN 2021/057.001
Kommunstyrelsens beslut 2020-12-09, § 421 – Förfrågan från Region Skåne
angående fortsatt samarbete kring Vårdcentralen.
Dnr TN 2020/398.005
Kommunstyrelsens beslut 2021-01-20, § 21 – Ansökan om igångsättningstilllstånd för investering av värmevagnar till Sagolandets förskola, Bollerup 10.
Dnr TN 2019/344.007
Kommunfullmäktiges beslut 2021-01-25, § 8 – Beslut – Motion från Anette
Börjesson (MP och Jörgen Leufstedt (MP) angående konstbeläggning för
utemiljöer.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden beslut:


Godkänna redovisningen av meddelanden till tekniska nämnden.

Yrkanden
Ordförande yrkar godkänna redovisningen av meddelanden till tekniska
nämnden.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
Dnr TN 2021/011

§ 36 Information från tf förvaltningschef,
tekniska nämnden
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Information av tf förvaltningschef Peter Siilak om:


Ombyggnad av de la Gardieskolan, ombyggnad av Östraby skola och
Östanvinden, projektering pågår.



Om- och tillbyggnad av Östraby skola upphandlad och avtal
undertecknat på nya byggnaden.

Yrkanden
Ordförande yrkar att informationen noteras till protokollet.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr TN 2021/012

§ 37 Tekniska nämndens ordförande
informerar
Sammanfattning av ärendet
Ordförande har ingen aktuell information.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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