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Sammanträdesdatum

2021-04-22
Tekniska nämnden

§ 54 Upprop
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Uppropet godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Vid dagens sammanträde deltar sex (6) ledamöter och en (1) tjänstgörande
ersättare, se protokollets första sida.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-04-22
Tekniska nämnden
Dnr TN 2021/001

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


Utse Patrik Karlsson (C) att jämte ordförande justera dagens protokoll
på Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby, måndagen den 26 april
2021, kl 15:30.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har att utse ledamot att jämte ordförande justera dagens
protokoll samt tid och plats för justeringen.
I tur står Patrik Karlsson (C) enligt beslutad justeringsordning av tekniska
nämnden 2020-11-12, § 200.
Yrkanden
Ordförande yrkar att Patrik Karlsson (C) utses att jämte ordförande justera
dagens protokoll måndagen den 26 april 2021, kl 15:30 på Kommunhuset,
Ringsjövägen 4, Hörby.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-04-22
Tekniska nämnden
Dnr TN 2021/002

§ 56 Initiering av nya ärenden
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Tf förvaltningschef och förvaltningens ekonom får i uppdrag att
besvara nedanstående initierat ärende gällande vinterväghållningskostnader på nämndens sammanträde den 20 maj 2021.

Sammanfattning av ärendet
Lars Lindwall (M) initierar ett ärende om att uppdra till förvaltningen att
undersöka möjligheten, om hur vi ska hantera vinterväghållningskostnader
framöver, eftersom dessa kostnader kan variera mycket från år till år, om det
är en mild eller nederbördsrik vinter med mycket halka.
Yrkanden
Ordförande yrkar att tf förvaltningschef och förvaltningens ekonom får i
uppdrag att besvara nedanstående initierat ärende gällande vinterväghållningskostnader till nämndens sammanträde den 20 maj 2021.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutet skickas till
Tf förvaltningschef
Ekonom
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-04-22
Tekniska nämnden
Dnr TN 2021/003

§ 57 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

2021-04-22
Tekniska nämnden
Dnr TN 2021/004

§ 58 Protokoll från föregående sammanträde
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Protokoll 2021-03-25 läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Uppföljning av tekniska nämndens protokoll 2021-03-25.
Yrkanden
Ordförande yrkar att tekniska nämndens protokoll 2021-03-25 läggs till
handlingarna.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-03-25
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-04-22
Tekniska nämnden
Dnr TN 2021/006

§ 59 Uppföljning av förvaltningens arbete
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningens arbete för
Planering & Utveckling
Naturvårdsprogram sammanställning av synpunkter efter remiss.
Kommunservice gata/park
Inventering av gator, påbörjad.
Exploateringsområde Osbyholm 1:165, anläggande av Vårbruksvägen (KS)
pågår.
Pugerup 36, anläggande av ny lokalgata, byggnation pågår.
Upprustning av lekplatser till kommunservice fastighet pågår.
Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning (f d brandövningsplats)
Slättäng 3, provtagning utförd.
Införande av digitalt grävanmälningssystem pågår.
Kommunservice fastighet
Ombyggnad av de la Gardieskolan, ombyggnad av Östraby skola och
Östanvinden på uppdrag av kultur-, fritids- och utbildningsförvaltningen.
Nybyggnad av Östraby skola upphandlad, avtal undertecknat och byggnation
påbörjad.
Uppdrag från kultur-, fritids- och utbildningsförvaltningen och se över en
eventuell tillbyggnad av Älvdalsskolan, arkitekt under upphandling.
Ombyggnad av Georgshillsskolan, (f d badet), diskussioner pågår med kultur-,
fritids och utbildningsförvaltningen.
Takomläggning servicelägenheter Källhaga påbörjad.
Gullregnsgården, vån 1 har påbörjats för anpassning till LSS (daglig
verksamhet) verksamheten finns idag i externa hyrda lokaler på Vallgatan.
Kontraktet är uppsagt med avflyttning den 31/5-21.

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-22
Tekniska nämnden
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta:


Informationen noteras till protokollet.

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

2021-04-22
Tekniska nämnden
Dnr TN 2021/016

§ 60 Ekonomisk uppföljning - Månadsrapport
2021-03-31
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Godkänna och överlämna månadsrapport 2021-03-31 med prognos
till kommunstyrelsen.



Ekonomichefen bjuds in till nästa nämndsmöte den 20 maj 2021 för
att förtydliga den nya ekonomiska redovisningsmetoden - från
budget till kostnadsfokus enligt kommunfullmäktiges beslutat
2020-11-30, § 236.

Sammanfattning av ärendet
Periodens resultat
Tekniska nämnden redovisar en nettokostnad på -11 041 tkr för perioden,
vilket är -3 780 tkr sämre än budget.
Kommunservice Fastighet; utfall -2 125 tkr, avvikelse -2 447 tkr mot
förgående år


Högre energikostnader jämfört med förra året.



Lägre kapitalkostnader mot budget.



Lägre personalkostnader än förgående år.



Högre vinterväghållningskostnader, beror på en mild vinter förgående
år.



Intäkterna ligger lägre än förgående år.

Kommunservice Måltider; utfall -363 tkr, avvikelse 1 780 tkr bättre än
förgående år

Justerande



Fortsatt underskott, men det finns tydliga tendenser till lägre
kostnadsnivå.



Högre intäkter.



Lägre personal- och livsmedelskostnader än förgående år. Detta beror
på ett systematiskt arbete med att analysera och förändra
kostnadsmassan.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-04-22
Tekniska nämnden

Kommunservice Lokalvård; utfall +223 tkr, avvikelse -128 tkr lägre än
förgående år
Högre personalkostnader än förgående år.
Högre övriga kostnader för bland annat pappersvaror och rengöringsmedel.
Lägre intäkter.
Kommunservice Gata/park och Anläggningsservice; utfall -7 195 tkr,
avvikelse -2 744 tkr högre än förgående år.
Den negativa avvikelsen beror bland annat på:


Högre vinterväghållningskostnader, beror på en mild vinter förgående
år.



Avsaknad av statligt bidrag detta år, 2020 fick kommunen 300 tkr för
övertagande av väghållaransvar för allmänna vägar i Ludvigsborg.



Högre elkostnad.



Högre avskrivningar.



Högre entreprenadkostnad.



Lägre intäkter på grund av ännu ej fakturerat vinterväghållningskostnader till Hörbybostäder AB (HBAB) och Hörby
Industrifastighetsbolag (HIFAB).

Helårsprognos
Tekniska nämndens prognos för helåret bedöms till ett underskott -38 478
tkr. Vilket är ett sämre resultat med -2 892 tkr än år 2020.
Underskottet förklaras av bland annat:

Justerande



Kommunservice gata/park högre vinterväghållningskostnader.



Kommunservice måltider har fortsatt underskott i likhet med förra
året. Jämfört med tidigare år sänks underskottet till -2 304 tkr som
följd av lägre kostnader för både personal, livsmedel och övriga
kostnader.



Kommunservice fastighet är prognosen svårbedömd.



Kommunservice lokalvård förväntas ett nollresultat vid årets slut.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-04-22
Tekniska nämnden
Investeringar

Investeringsbudgeten för tekniska nämnden uppgår till 57,9 mkr efter
överföring av 22,9 mkr från 2020 års investeringsbudget. Investeringsutfallet
uppgår till 4,7 mkr för perioden till och med 2021-03-31. Prognosen ligger på
56,7 mkr för helåret.
Största projekt för år 2021 är bland annat till- och ombyggnad av Östraby
skola och ombyggnad av de la Gardieskolan (Västerstads skola).
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta:
Godkänna och överlämna månadsrapport 2021-03-31 med prognos till
kommunstyrelsen.
Yrkanden
Lars Lindwall (M) yrkar att:


Godkänna och överlämna månadsrapport 2021-03-31 med prognos
till kommunstyrelsen.



Ekonomichefen bjuds in till nästa nämndsmöte den 20 maj 2021 för
att förtydliga den nya ekonomiska redovisningsmetoden - från
budget till kostnadsfokus enligt kommunfullmäktiges beslutat om
2020-11-30, § 236.

Beslutsordning
Ordförande ställer Lars Lindwalls (M) yrkande under proposition och finner
att detta bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-04-16-TN
Månadsrapport 2021-03-31
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomichef
Controller
Ekonom
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-04-22
Tekniska nämnden
Dnr TN 2020/013

§ 61 Budget 2021 - Fokusområden
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Godkänna framtagna faktiska aktiviteter för de fem fokusområdena
och mål enligt Hörby-modellen för Budget 2021.

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


Fokusera på medborgarnas behov



Bedriva kommunalverksamhet som motsvarar lagens krav



Arbeta kostnadseffektivt



Höja kvaliteten



Jobba långsiktigt

Nämndernas uppgift är omsätta fokusområdenas intentioner i faktiska
aktiviteter.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-04-22
Tekniska nämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram faktiska aktiviteter enligt de
uppdelade fem fokusområdena och arbetat fram mål enligt Hörby-modellen
för Budget 2021.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta:


Godkänna framtagna faktiska aktiviteter för de fem fokusområdena
och mål enligt Hörby-modellen för Budget 2021.

Yrkanden
Ordförande yrkar att godkänna framtagna faktiska aktiviteter för de fem
fokusområden och mål enligt Hörbymodellen för Budget 2021.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-04-08-TN
Budget 2021 och planer 2022 - 2023
Fokusområden med faktiska aktiviteter och mål för budget 2021.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomichef
Ekonom
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Tekniska nämnden
Dnr TN 2019/208

§ 62 Motion angående Bygglekplats.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
Godkänna yttrandet från samhällsbyggnadsförvaltningen enligt nedan:


Bygglekplats är en form av verksamhet som är utomhus, platsen ska
vara bemannad med personal och fungerar som en lekplats där barn
har tillgång till byggmaterial och verktyg.



Utvecklande av en bygglekplats har inte tekniska nämnden någon
möjlighet att utföra, eftersom det inte är inom tekniska nämndens
verksamhetsområde.



Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna
yttrandet och att anse motionen besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna har inkommit med en motion angående bygglekplats.
Kommunfullmäktige har beslutat 2019-03-25, § 85 (dnr KS 2019/156) att


Motionen får ställas.



Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsen har skickat motionen till tekniska nämnden för yttrande.
I motionen framförs att det är många barn som inte har möjligheten att leka
och utforska skog och natur, därför är bygglekplatsen ofta en öppen kreativ
verksamhet bemannad med utbildad personal. Detta skulle gynna barn som är
mer praktiskt lagda och inte lyckas såväl i teoretiska ämnen. Lämplig placering
av bygglekplatsen är i närheten av en skola, vilket ger en fin möjlighet för
förskole- och fritidspersonal att samverka över gränserna med våra barn.
Socialdemokraterna vill med detta fördjupa folkhälsoarbetet med förslaget att
anordna en bygglekplats.
Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande

Justerande



Bygglekplats är en form av verksamhet som är utomhus, platsen ska
vara bemannad med personal och fungerar som en lekplats där barn
har tillgång till byggmaterial och verktyg.



Utvecklande av en bygglekplats har inte tekniska nämnden någon
möjlighet att utföra, eftersom det inte är inom tekniska nämndens
verksamhetsområde.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-04-22
Tekniska nämnden


Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna
yttrandet och att anse motionen besvarad.

Förvaltningens förslag till beslut
Godkänna yttrandet från samhällsbyggnadsförvaltningen enligt nedan:


Bygglekplats är en form av verksamhet som är utomhus, platsen ska
vara bemannad med personal och fungerar som en lekplats där barn
har tillgång till byggmaterial och verktyg.



Utvecklande av en bygglekplats har inte tekniska nämnden någon
möjlighet att utföra, eftersom det inte är inom tekniska nämndens
verksamhetsområde.



Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna
yttrandet och att anse motionen besvarad.

Yrkanden
Ordförande yrkar att godkänna yttrandet från samhällsbyggnadsförvaltningen.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-04-08-TN
Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-25, § 85
Motion angående bygglekplats från Socialdemokraterna daterad 2019-02-06
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-04-22
Tekniska nämnden
Dnr TN 2021/007

§ 63 Medborgarnas synpunkter
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Informationen noteras till protokollet.

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


Informationen noteras till protokollet.

Yrkanden
Ordförande yrkar att informationen noteras till protokollet.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-04-08-TN
Medborgarnas synpunkter mars 2021
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Tekniska nämnden
Dnr TN 2021/008

§ 64 Kurser och konferenser
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-08, § 55 att utbildning för
förtroendevalda i Intern kontroll ska genomföras.
Nämndsordförande informerar att PWC kommer att hålla utbildning i Intern
kontroll på nämndsmötet den 17 juni med början kl. 16:00.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta:


Informationen noteras till protokollet.

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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Tekniska nämnden
Dnr TN 2021/009

§ 65 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 beslutad av tf förvaltningschef, tekniska nämnden
2020-04-01.
Rapportlistor delegations- och vidaredelegationsbeslut för
2021-03-01 – 2021-03-31.
Tf förvaltningschef, dnr TN 2021/029.003
Beslut fattade under perioden 2021-03-01 – 2021-03-31.
Enligt delegationsförteckning – Personalärenden (P.1) och trafikärenden
(Tr.4).
Administratör/Handläggare, dnr TN 2021/028.003
Beslut fattade under perioden 2021-03-01 – 2021-03-31.
Enligt vidaredelegationsförteckning - Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
(Tr.4).
Måltidschef, dnr TN 2021/031.002
Beslut fattade under perioden 2021-03-01 – 2021-03-31.
Enligt vidaredelegationsförteckning – Personalärenden (P.1).
Mark- och exploateringsingenjör, dnr TN 2021/107.002
Beslut fattade under perioden 2021-03-01 – 2021-03-31.
Enligt vidaredelegationsförteckning – Yttrande upplåtelse av offentlig
platsmark (U.1c) och avtal om markdisposition (U.1.a).
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta:


Slutredovisningen av delegationsärenden godkänns.

Yrkanden
Ordförande yrkar att slutredovisningen av delegationsärenden godkänns.

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-22
Tekniska nämnden

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-04-08-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 2021-03-01 –
2021-03-31.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-22
Tekniska nämnden
Dnr TN 2021/010

§ 66 Meddelanden
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Godkänna redovisningen av meddelanden till tekniska nämnden.

Sammanfattning av ärendet
Dnr 2021/096.007
Samverkansprotokoll 2021-03-18.
Dnr TN 2021/013.004
Tidplan för ekonomisk planering för Budget 2022.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta:


Godkänna redovisningen av meddelanden till tekniska nämnden.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-22
Tekniska nämnden
Dnr TN 2021/011

§ 67 Information från tf förvaltningschef,
tekniska nämnden
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Information av tf förvaltningschef Peter Siilak:


Förvaltningen undersöker möjligheten för inköp av ett
nytt fastighetssystem.



Ritningsförslag om eventuell tillbyggnad av Älvdalsskolan.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-22
Tekniska nämnden
Dnr TN 2021/012

§ 68 Tekniska nämndens ordförande
informerar
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämndens ordförande informerar att:
Tekniska nämndens presidium är inbjudna till revisorerna den 18 maj 2021
för att diskutera måltidshanteringen.
Yrkanden
Ordförande yrkar att informationen noteras till protokollet.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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