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Sammanträdesdatum

2022-09-15
Tekniska nämnden

§ 130 Upprop
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att:
•

Uppropet godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Vid dagens sammanträde deltar fyra (4) ledamöter, en (1) tjänstgörande
ersättare och en (1) ersättare, se protokollets första sida.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-09-15
Tekniska nämnden
Dnr TN 2022/001

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

Tekniska nämnden beslutar att Lars Lindwall (M) att jämte ordförande
justera dagens protokoll på Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby,
tisdagen den 20 september 2022, kl 16:00.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har att utse ledamot att jämte ordförande justera dagens
protokoll samt tid och plats för justeringen.
I tur står Gunnar Bergquist (S) enligt beslutad justeringsordning av tekniska
nämnden 2021-11-11 § 194, då Gunnar Bergquist (S) är frånvarande utses
Lars Lindwall (M) att justera dagens protokoll.
Yrkanden
Ordförande yrkar att Lars Lindwall (M) utses att jämte ordförande justera
dagens protokoll tisdagen den 20 september kl. 16:00, på Kommunhuset,
Ringsjövägen 4, Hörby.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-15
Tekniska nämnden
Dnr TN 2022/002

§ 132 Initiering av nya ärenden
Sammanfattning av ärendet
Inga nya ärenden initieras.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-09-15
Tekniska nämnden
Dnr TN 2022/003

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

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att:
Godkänna föredragningslistan och tillkommande ärenden.

Sammanfattning av ärendet
Godkännande av föredragningslistan. Ordförande föreslår två tillkommande
ärenden:
•

Trygghetshöjande åtgärder skolväg Älvdalsskolan - TN 2022/065

•

Projektering och ombyggnad av lokaler för IFO - Hörby 42:16 - TN
2022/287

Utöver dessa två ärenden har ärendet Ekonomisk uppföljning - delårsrapport
2022-08-31 - TN 2022/016 - tillkommit i agendan tidigare under dagen. Det
ärendet kommer att justeras omedelbart.
Yrkanden
Ordförande yrkar att godkänna föredragningslistan och de tillkommande
ärendena.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-15
Tekniska nämnden
Dnr TN 2022/004

§ 134 Protokoll från föregående sammanträde
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
•

Protokoll 2022-08-18 läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Uppföljning av tekniska nämndens protokoll 2022-08-18.
Yrkanden
Ordförande yrkar att protokoll 2022-08-18 läggs till handlingarna.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Protokoll 2022-08-18
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-09-15
Tekniska nämnden
Dnr TN 2022/008

§ 135 Kurser och konferenser
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att:
•

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Ordförande informerar om avtals- och livsmedelsmässa med tema Hållbarhet
och Agenda 2030 och FN:s globala mål som Lunds kommun anordnar
tillsammans med samverkanskommunerna Eslöv, Höör, Hörby, Kävlinge och
Svalöv. Inbjudan skickas ut till nämndsledamöterna.
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

2022-09-15
Tekniska nämnden
Dnr TN 2022/013

§ 137 Budget 2023 - reviderad budgetskrivelse
och planer 2024-2025
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att:
•

Godkänna och överlämna informationen till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige godkände 2021-11-29, § 237, budgetförslag för 2022 och
planer för 2023–2032. I budgeten anges en investeringsbudget för flertalet
projekt som berör Kommunservice.
I nuläget anser Kommunservice att majoriteten av projekten ska kunna
genomföras enligt plan och ser inget behov av att ändra det godkända
budgetförslaget med undantag av projekt enligt följande:
•

Omfördelning av 20 mkr från LSS-byggnation till Tillbyggnad av
Älvdalsskolan 2022/2023.
(Fotnot 1 i Budget 2022 och planer 2023–2032)

•

Omfördelning 4 mkr från SÄBO-byggnation och 3 mkr från Om/nybyggnation av Frostaskolan till Tillbyggnad av Skogsgläntans
förskola.
(Fotnot 2 i Budget 2022 och planer 2023–2032)

•

Oavsett om detaljplanen för Stattena Östra antas 2022 eller överklagas
kan finansiering för byggnation av förskola behöva tidigareläggas ett
år, till 2023.
(Fotnot 3 i Budget 2022 och planer 2023–2032)

•

Frostaskolan – renovering/nybyggnation kommer att kunna påbörjas
först 2024 varför finansieringen behöver justeras ett år framåt.
(Fotnot 4 i Budget 2022 och planer 2023–2032)

Ytterligare projekt kan komma att behöva justeras då Kommunservice inte
varit involverad i framtagandet av budgeten för de olika investeringsprojekten. Avdelningen ser i nuläget inga investeringsbehov utöver det som
redan återfinns i den godkända budgeten för 2022 och planer 2023–2032.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta:
•

Justerande

Godkänna och överlämna informationen till kommunstyrelsen.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-09-15
Tekniska nämnden

Yrkanden
Ordförande yrkar att godkänna och överlämna informationen till
kommunstyrelsen.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-09-01-TN
Kommunfullmäktige 2021-11-29 § 237
Budget 2022 och planer 2023–2032 Hörby kommun med noter för ändringar
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomichef
Controller
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-09-15
Tekniska nämnden
Dnr TN 2022/017

§ 138 Uppföljning av systematiskt
arbetsmiljöarbete 2022 - Kommunservice
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
•

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Inom Hörby kommun ska uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
genomföras årligen inom perioden 1 juli–30 juni. En enkät om arbetet
besvaras på arbetsplatsnivå/samverkansgrupp. Syftet med den årliga
uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt
föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete. Med hänvisning till respektive
paragraf i arbetsmiljölagen skall frågorna besvaras.
Förvaltningschefen ansvarar för sammanställningen på förvaltningsnivå.
Avvikelser analyseras. Systemförbättrande åtgärder anges i en handlingsplan.
Ingen enkät har genomförts sedan 2019, enligt besked från HR så har
ledningsgruppen beslutat att enkäten preliminärt skickas ut under hösten
2022.
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 2022-09-01-TN
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-09-15
Tekniska nämnden
Dnr TN 2022/283

§ 139 Laddinfrastruktur i Hörby kommun
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att:
•

Godkänna förslag till att öka tillgängligheten av publik
laddinfrastruktur i Hörby kommun

•

Godkänna föreslagna placeringar av laddinfrastruktur.

Sammanfattning av ärendet
Hörby kommun har ett behov av att uppmärksamma tillgängligheten till
publik laddinfrastruktur. För att kunna tillgodose det ökade behovet av
laddningsmöjligheter för elbilar för våra invånare och besökare, föreslås att
kommunen publicerar tillgängliga platser för laddinfrastruktur genom Hörby
kommuns hemsida. Detta innebär att intressenter kan anmäla intresse för att
utveckla laddinfrastrukturen inom kommunen.
Varje intressent/entreprenör får själva stå för kostnaden av utförande och
underhåll av laddinfrastruktur. Kommunen garanterar upplåtelse av mark på
de angivna platserna utifrån bifogat nyttjandeavtal. Bifogade kartor visar
förslag till platser inom och utanför tätorten.
Förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta att:
•

Godkänna förslag till att öka tillgängligheten av publik
laddinfrastruktur i Hörby kommun

•

Godkänna föreslagna placeringar av laddinfrastruktur.

Yrkanden
Ordförande yrkar att:
•

Godkänna förslag till att öka tillgängligheten av publik
laddinfrastruktur i Hörby kommun

•

Godkänna föreslagna placeringar av laddinfrastruktur.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-15
Tekniska nämnden

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-08-30-TN
Kartmaterial
Nyttjanderättsavtal
Villkor för laddinfrastruktur
Beslutet skickas till
Karolina Allu, vik miljöstrateg
Linus Owman, chef för strategi och utveckling
Per Wester, enhetschef gata/park
Annika Meynert, trafikplanerare gata/park
Peter Siilak, avdelningschef Kommunservice
Tekniska nämnden
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2022-09-15
Tekniska nämnden
Dnr TN 2022/249

§ 140 Kopparslagerigatan - LTF (lokala
trafikföreskrifter)
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att:
•

Ge avdelningschefen i uppdrag att ta fram tre nya lokala
trafikföreskrifter.

•

Trafikföreskrifterna ska innefatta parkering på Kopparslagerigatan,
väjningsplikt på Kopparslagerigatan och förbud att parkera på
Kopparslagerigatan.

Sammanfattning av ärendet
Nya flerbostadshus håller på att uppföras på Pugerup 37 och i nästa etapp ska
hus även byggas på Pugerup 36. Till det nya bostadsområdet har kommunen
anlagt en lokalgata, Kopparslagerigatan (första etappen). För att reglera
parkering och väjning på gatan krävs lokala trafikföreskrifter.
Den skyltsättning som projektören har tagit fram kräver tre lokala
trafikföreskrifter från och med gatans färdigställande (någon gång under
september/oktober 2022):
Förbud mot att parkera på Kopparslagerigatans nordöstra sida för att
möjliggöra god framkomlighet för sopbilar.
Väjningsplikt mot Industrigatan för att tydliggöra trafiksituationen i
korsningen.
Alla parkeringsplatser längs med gatan tidsbegränsas till 3 timmar med p-skiva
08:00–20:00 under vardagar och 08:00–16:00 under vardag före sön- eller
helgdag. Tidsbegränsning leder till god rotation på parkeringsplatserna och
därmed bättre tillgänglighet.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta:

Justerande

•

Ge avdelningschefen i uppdrag att ta fram tre nya lokala
trafikföreskrifter.

•

Trafikföreskrifterna ska innefatta parkering på Kopparslagerigatan,
väjningsplikt på Kopparslagerigatan och förbud att parkera på
Kopparslagerigatan.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-15
Tekniska nämnden

Yrkanden
Ordförande yrkar att:
•

Ge avdelningschefen i uppdrag att ta fram tre nya lokala
trafikföreskrifter.

•

Trafikföreskrifterna ska innefatta parkering på Kopparslagerigatan,
väjningsplikt på Kopparslagerigatan och förbud att parkera på
Kopparslagerigatan.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-07-26-TN
Utformningsplan
Beslutet skickas till
Trafikplanerare gata/park
Tekniska nämnden
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-09-15
Tekniska nämnden
Dnr TN 2022/139

§ 141 Hörbyförslag om en mer välkomnande
rondell
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att:
•

Förnya rondellen till nästkommande år i samråd med Trafikverket.

•

Uppdra till avdelningschef för Kommunservice att genomföra
förändringen under förutsättning att förändringen kan finansieras
genom budget för 2023.

•

Hörbyförslaget anses besvarat.

Sammanfattning av ärendet
Hörbyförslag har 2022-03-31 inkommit till tekniska nämnden gällande en mer
välkomnande rondell.
Förslagsställaren föreslår att i stora rondellen vid ICA istället sätta t.ex. en stor
skottkärra med ljus undertill för en mer välkomnande rondell med mer liv.
Gata/parks svar:
Gata/park har sedan tidigare uppmärksammat att det finns ett behov av
uppfräschning av rondellen i korsningen mellan väg 13 och Ringsjövägen.
Gata/park ser därmed positivt på en förändring och kommer att planera för
detta i samråd med Trafikverket som är väghållare för cirkulationsplatsen
inför nästkommande år.
Förvaltningens förslag till beslut

Justerande

•

Föreslå tekniska nämnden besluta:

•

Förnya rondellen till nästkommande år i samråd med Trafikverket.

•

Uppdra till avdelningschef för Kommunservice att genomföra
förändringen under förutsättning att förändringen kan finansieras
genom budget för 2023.

•

Hörbyförslaget anses besvarat.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-15
Tekniska nämnden

Yrkanden
Ordförande yrkar att:
•

Förnya rondellen till nästkommande år i samråd med Trafikverket.

•

Uppdra till avdelningschef för Kommunservice att genomföra
förändringen under förutsättning att förändringen kan finansieras
genom budget för 2023.

•

Hörbyförslaget anses besvarat.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-09-01-TN
Hörbyförslag daterat 2022-02-03
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Avdelningschef för Kommunservice
Enhetschef gata/park
Tekniska nämnden
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2022-09-15
Tekniska nämnden
Dnr TN 2022/140

§ 142 Hörbyförslag om blomsterarrangemang vid
infarter till Osbyholm
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att:
•

Blomsterarrangemang ska ställas ut vid infarter till Osbyholm från och
med 2023.

•

Uppdra till avdelningschef för Kommunservice att genomföra
förändringen under 2023.

•

Hörbyförslaget anses besvarat.

Sammanfattning av ärendet
Ett Hörbyförslag har inkommit till tekniska nämnden 2022-03-31.
Förslagsställaren föreslår att det ställs ut blomsterarrangemang vid infarter till
Osbyholm.
Gata/parks svar:
Gata/park ställer sig positiv till förslaget. Blomsterarrangemang kommer att
placeras ut nästa år, 2023.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta att:
•

Blomsterarrangemang ska ställas ut vid infarter till Osbyholm från och
med 2023.

•

Uppdra till avdelningschef för Kommunservice att genomföra
förändringen under 2023.

•

Hörbyförslaget anses besvarat.

Yrkanden
Ordförande yrkar att:

Justerande

•

Blomsterarrangemang ska ställas ut vid infarter till Osbyholm från och
med 2023.

•

Uppdra till avdelningschef för Kommunservice att genomföra
förändringen under 2023.

•

Hörbyförslaget anses besvarat.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-15
Tekniska nämnden

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-09-01-TN
Hörbyförslag daterat 2022-03-21
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Avdelningschef för Kommunservice
Enhetschef gata/park
Tekniska nämnden
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2022-09-15
Tekniska nämnden
Dnr TN 2022/135

§ 143 Hörbyförslag om Upprustning och
iordningställande av den gamla banvallen
från Ekeboda till Satserup samt Satserup
till Hörby
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att:
•

Genomföra upprustning av banvallen fram till kommungränsen under
2023 under förutsättning att medel beviljas.

•

Uppdra till avdelningschef för Kommunservice att genomföra
förändringen under förutsättning att igångsättningstillstånd beviljas av
kommunstyrelsens arbetsutskott.

•

Hörbyförslagen anses besvarade.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att:
•

Bevilja medel om 2,5 mkr ur kommunstyrelsens investeringsbudget
för upprustning.

•

Tillföra 100 tkr årligen till gata/park på Kommunservice för ökade
driftskostnader för fortsatt underhåll.

Sammanfattning av ärendet
Två Hörbyförslag har inkommit till tekniska nämnden, det första ankom
2022-03-28 och det andra ankom 2022-05-19.
Förslagsställarna föreslår att den gamla banvallen mellan Ekeboda och
Satserup samt Satserup och Hörby upprustas och iordningställs för att gynna
bland annat gång- och cykeltrafikanter.
Gata/parks svar:
Gata/park ställer sig positiv till förslaget. Kommunservice ser helst att hela
banvallen fram till kommungränsen upprustas. Sträckan är även utpekad i
kommunens gång- och cykelvägsplan (antagen av kommunfullmäktige 201912-16 § 261) där detta prioriterade regionala stråk uppges vara i behov av
upprustning. Sträckan ingår numera även i den regionala cykelleden Ystad–
Båstad. Projektledarna för det projektet har gett synpunkter på att leden är
väldigt bristfällig och önskar att Hörby kommun rustar upp leden. Tidigare
ansökningar av medel för upprustning hos Trafikverket har fått avslag.

Justerande
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Sammanträdesdatum

2022-09-15
Tekniska nämnden
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta att:
•

Genomföra upprustning av banvallen fram till kommungränsen under
2023 under förutsättning att medel beviljas.

•

Uppdra till avdelningschef för Kommunservice att genomföra
förändringen under förutsättning att igångsättningstillstånd beviljas av
kommunstyrelsens arbetsutskott.

•

Hörbyförslagen anses besvarade.

Föreslå tekniska nämnden besluta föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att:
•

Bevilja medel om 2,5 mkr ur kommunstyrelsens investeringsbudget
för upprustning.

•

Tillföra 100 tkr årligen till gata/park på Kommunservice för ökade
driftskostnader för fortsatt underhåll.

Yrkanden
Ordförande yrkar att tekniska nämnden beslutar att:
•

Genomföra upprustning av banvallen fram till kommungränsen under
2023 under förutsättning att medel beviljas.

•

Uppdra till avdelningschef för Kommunservice att genomföra
förändringen under förutsättning att igångsättningstillstånd beviljas av
kommunstyrelsens arbetsutskott.

•

Hörbyförslagen anses besvarade.

Ordförande yrkar att tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens
arbetsutskott att:
•

Bevilja medel om 2,5 mkr ur kommunstyrelsens investeringsbudget
för upprustning.

•

Tillföra 100 tkr årligen till gata/park på Kommunservice för ökade
driftskostnader för fortsatt underhåll.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-09-01-TN
Hörbyförslag daterat 2022-03-31
Hörbyförslag daterat 2022-01-27

Justerande
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Sammanträdesdatum

2022-09-15
Tekniska nämnden

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Ekonomichef
Redovisningsansvarig
Controlleransvarig
Controller
Avdelningschef för Kommunservice
Enhetschef gata/park
Tekniska nämnden
_____

Justerande
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Sammanträdesdatum

2022-09-15
Tekniska nämnden
Dnr TN 2021/206

§ 144 Taxa för grävning i allmän platsmark revidering
Beslut
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige:
•

Godkänna förslag till reglering av Taxa för ersättning vid grävning i
allmän platsmark som förvaltas av Hörby kommun att gälla fr o m
2023-01-01.

•

”Taxa för ersättning vid grävning i allmän platsmark som förvaltas av
Hörby kommun” beslutad av kommunfullmäktige 2021-12-20, § 267,
upphör att gälla från och med 2023-01-01.

Sammanfattning av ärendet
I taxan för ersättning vid grävning i allmän platsmark som antogs av tekniska
nämnden 2021-09-16, § 142, och av kommunfullmäktige 2021-12-20 § 267,
framgår det att taxan ska regleras årligen inför nästkommande år. Ett förslag
på reglering har därför tagits fram.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden föreslå kommunfullmäktige:
•

Godkänna förslag till reglering av Taxa för ersättning vid grävning i
allmän platsmark som förvaltas av Hörby kommun att gälla fr o m
2023-01-01.

•

”Taxa för ersättning vid grävning i allmän platsmark som förvaltas av
Hörby kommun” beslutad av kommunfullmäktige 2021-12-20, § 267,
upphör att gälla från och med 2023-01-01.

Yrkanden
Ordförande yrkar att tekniska nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige
att:

Justerande

•

Godkänna förslag till reglering av Taxa för ersättning vid grävning i
allmän platsmark som förvaltas av Hörby kommun att gälla fr o m
2023-01-01.

•

”Taxa för ersättning vid grävning i allmän platsmark som förvaltas av
Hörby kommun” beslutad av kommunfullmäktige 2021-12-20, § 267,
upphör att gälla från och med 2023-01-01.
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Sammanträdesdatum

2022-09-15
Tekniska nämnden

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-09-02
Förslag till reglering av taxa för grävning i allmän platsmark som förvaltas av
Hörby kommun, daterad 2022-09-01.
Förslag till reglering av taxa för grävning i allmän platsmark som förvaltas av
Hörby kommun, daterad 2022-09-01, visar förändringar.
Kommunfullmäktiges beslut 2021-12-20 § 267 ”Taxa vid grävning i allmän
platsmark”.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
_____

Justerande
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Sammanträdesdatum

2022-09-15
Tekniska nämnden
Dnr TN 2022/006

§ 145 Uppföljning av avdelningens arbete
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
•

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Avdelningens arbete för:
Demokrati och ledningsstöd
Rutinen för post, registrering och arkivering uppdateras för att förbättra
arkiveringstakten.
Lokalvård
Uppstart av Vallgården i kommunal regi den 1/9, riskbedömning klar.
Måltider
• Livsmedelspriserna fortsätter att stiga till rekordnivå, påverkas gör såväl
offentligt avtal som konsumentpriser.
•

Matsvinnsmätningar genomförs under hösten med tätare frekvens.

•

Leverantör av kolonialvaror har from 2022-10-01 aviserat om ett
bränsletillägg pga. kraftigt höjda priser av bränsle. Kostnadskontroll hur
det tillkomna priset påverkas oss kommer att genomföras under hösten.

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 2022-09-01-TN
Uppföljning av avdelningens arbete 2022-09-15
_____

Justerande
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Sammanträdesdatum

2022-09-15
Tekniska nämnden
Dnr TN 2022/007

§ 146 Medborgarnas synpunkter
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
•

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Under medborgarnas synpunkter redovisas synpunkter som har kommit till
avdelningen via appen Tipsa Hörby kommun. Kommunen har sagt upp
avtalet med den nuvarande appleverantören och har övergått till en ny
leverantör. Ny rapportering kommer att ske när den nya tjänsten tagits i drift.
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 2022-09-01-TN
_____

Justerande
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Sammanträdesdatum

2022-09-15
Tekniska nämnden
Dnr TN 2022/065

§ 147 Trygghetshöjande åtgärder skolväg
Älvdalsskolan
Beslut
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå
kommunstyrelsen besluta att:
•

Bevilja Kommunservice gata/park medel om 500 000 kr för
trygghetshöjande åtgärder längs Vallmogatans norra sida för en
säkrare skolväg till Älvdalsskolan, samt bevilja igångsättningstillstånd.

•

Ge kompensation för ökade kapitalkostnader till Kommunservice
gata/park.

•

Åtgärderna finansieras genom att 500 000 kr av de totalt 1 mkr kronor
som satsades på trygghetsskapande åtgärder i budgeten för 2022 tas i
anspråk.

•

Gata/park kompenseras för ökade driftskostnader för skötsel med
20 tkr årligen.

Sammanfattning av ärendet
I Hörby kommuns trafikplan (antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25)
pekas Vallmogatan ut som skolväg och har en hög prioritet. Genom
anläggande av en ny gång- och cykelväg längs Vallmogatan norra sida ökar
säkerheten för fotgängare och cyklister.
I ett delegationsbeslut från tekniska nämnden 2019-08-15 ansökte
Kommunservice gata/park igångsättningstillstånd hos kommunstyrelsens
arbetsutskott för ett samarbetsprojekt med Trafikverket. Projektet avsåg
trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs Vallmogatan och beslut om
medfinansiering från Trafikverket med 50% av de totala utgifterna (dock
högst 817 tkr). Projektet skulle finansieras inom tekniska nämndens
investeringsanslag 2019 för ”Trafikåtgärder och GC-vägar ram”.
Åtgärdspaketet innefattade bland annat:
•

omfördelning av vägrummet på Vallmogatan, sträckan KungsgatanÄlvdalsskolan, där en ny gång- och cykelbana skulle anläggas på
norrsidan av Vallmogatan

•

ny beläggning på delar av Vallmogatan

•

nya belysningsarmaturer med ledbelysning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-10-02 (2019-10-02 KSAU
§355) att avslå tekniska nämndens ansökan om igångsättningstillstånd, och

Justerande
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Sammanträdesdatum

2022-09-15
Tekniska nämnden
projektet avbröts.

Kommunservice gata/park vidhåller dock att åtgärder bör göras för
skolelevernas säkerhet och föreslår därför en mindre åtgärd för gång- och
cykelbanan längs Vallmogatan.
Åtgärderna innefattar:
•

en breddning av gång- och cykelvägen längs Vallmogatans norra sida
motsvarande sträckan korsning Vallmogatan/Frostagatan till korsning
Vallmogatan/Floragatan. Kantstenen på gång- och cykelvägen
kommer flyttas ut mot körbanan och asfaltsbeläggning kommer läggas
på den nya breddade delen av gång- och cykelbanan.

•

trafiksäkerhetshöjande åtgärder i form av t ex målning, pollare, sänkt
kantsten utmed befintlig gång- och cykelvägen längs Vallmogatans
norra sida - motsvarande sträckan korsning Kungsgatan/Vallmogatan
till korsningen Frostagatan/Vallmogatan.

Åtgärderna beräknas uppgå till 500 000 kr där ökande kapitalkostnader
tillkommer.
Det finns avsatta medel hos kommunstyrelsen för trygghetshöjande åtgärder
2022 för att nyttja för detta ändamål.
Notering: Även ett medborgarförslag har inkommit till kommunen 2021-11-11
med förslag om trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs Vallmogatan (TN
2022/065). Förslagsställaren önskar säkrare skolväg för de elever som tar sig
till och från Älvdalsskolan i Hörby. Detta genom att anlägga en ny gång- och
cykelväg längs Vallmogatan.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå
kommunstyrelsen besluta:

Justerande

•

bevilja Kommunservice gata/park medel om 500 000 kr för
trygghetshöjande åtgärder längs Vallmogatans norra sida för en
säkrare skolväg till Älvdalsskolan, samt bevilja igångsättningstillstånd

•

kompensation för ökade kapitalkostnader till Kommunservice
gata/park

•

åtgärderna finansieras genom att 500 000 kr av de totalt 1 mkr kronor
som satsades på trygghetsskapande åtgärder i budgeten för 2022 tas i
anspråk.
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Sammanträdesdatum

2022-09-15
Tekniska nämnden

Yrkanden
Ordförande yrkar att tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta att:
•

Bevilja Kommunservice gata/park medel om 500 000 kr för
trygghetshöjande åtgärder längs Vallmogatans norra sida för en
säkrare skolväg till Älvdalsskolan, samt bevilja igångsättningstillstånd.

•

Ge kompensation för ökade kapitalkostnader till Kommunservice
gata/park.

•

Åtgärderna finansieras genom att 500 000 kr av de totalt 1 mkr kronor
som satsades på trygghetsskapande åtgärder i budgeten för 2022 tas i
anspråk.

•

Gata/park kompenseras för ökade driftskostnader för skötsel med
20 tkr årligen.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-08-24-TN
Beslut Kommunstyrelsen arbetsutskott 2019-10-02 (2019-10-02 KSAU §355)
Foto Vallmogatan
Kartbild
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomichef
Redovisningsansvarig
Controller
Avdelningschef Kommunservice
Enhetschef gata/park Per Wester
Tekniska nämnden
_____

Justerande
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Sammanträdesdatum

2022-09-15
Tekniska nämnden
Dnr TN 2022/287

§ 148 Projektering och ombyggnad av lokaler för
IFO - Hörby 42:16
Beslut
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:
•

Bevilja medel om 15 mkr ur kommunstyrelsens investeringsbudget
eller motsvarande för projektering och ombyggnad av lokaler för IFO,
Hörby 42:16, och samtidigt bevilja igångsättningstillstånd.

•

Drifts- och kapitalkostnader regleras i hyreskostnaden.

•

Uppdra till avdelningschef för Kommunservice att genomföra
projektet.

Sammanfattning av ärendet
Individ- och familjeomsorg hyr idag lokaler på Slagtoftavägen 11. Lokalerna
är bristfälliga. Verksamheten ser fördelar med att kunna sitta närmare sina
andra enheter och förslag finns nu om att bygga om del av Hörby 42:16, d.v.s.
gamla Aptitens kök. Samtal kring utformning och planering har förts mellan
Sektor Omtanke, ekonomichefen och Kommunservice.
Då köket i lokalen är gammalt krävs större saneringsarbeten och ombyggnad
samt att hela ventilationen behöver bytas ut. Totalt uppskattas arbetet till en
kostnad om 15 miljoner kronor, varav 1 miljon för projektering och sanering
med avsikt att användas under 2022, resterande summa under 2023.
Ekonomiska konsekvenser:
•

Beräknad kostnad för projektet: 15 mkr

•

Drifts- och kapitalkostnader regleras i hyreskostnaden.

Handläggare i ärendet: Marcus Landerup, fastighetsförvaltare
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta föreslå kommunfullmäktige besluta:

Justerande

•

Bevilja medel om 15 mkr ur kommunstyrelsens investeringsbudget
eller motsvarande för projektering och ombyggnad av lokaler för IFO,
Hörby 42:16, och samtidigt bevilja igångsättningstillstånd.

•

Drifts- och kapitalkostnader regleras i hyreskostnaden.

•

Uppdra till avdelningschef för Kommunservice att genomföra
projektet.
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Sammanträdesdatum

2022-09-15
Tekniska nämnden

Yrkanden
Ordförande yrkar att tekniska nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige
besluta att:
•

Bevilja medel om 15 mkr ur kommunstyrelsens investeringsbudget
eller motsvarande för projektering och ombyggnad av lokaler för IFO,
Hörby 42:16, och samtidigt bevilja igångsättningstillstånd.

•

Drifts- och kapitalkostnader regleras i hyreskostnaden.

•

Uppdra till avdelningschef för Kommunservice att genomföra
projektet.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-09-14
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ekonomichef
Redovisningsansvarig
Controlleransvarig
Controller Helena Schön
Avdelningschef Kommunservice
Förvaltare Marcus Landerup
Tekniska nämnden
_____

Justerande
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Sammanträdesdatum

2022-09-15
Tekniska nämnden
Dnr TN 2022/009

§ 149 Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att:
•

Slutredovisningen av delegationsärenden godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Förteckning över beslut fattade enligt tekniska nämndens delegationsordning
beslutad av tekniska nämnden 2021-05-20, § 83 samt förteckning över beslut
fattade enligt vidaredelegation till befattningshavare inom tekniska nämndens
verksamhetsområde beslutad av förvaltningschef, tekniska nämnden 2021-0528.
Rapportlistor delegations- och vidaredelegationsbeslut för
2022-07-01–2022-08-31.
Tekniska nämndens ordförande, TN 2022/146
Beslut fattade under perioden 2022-08-01 – 2022-08-31.
Beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan
avvaktas. (A.1)
Avdelningschef, dnr TN 2022/034
Beslut fattade under perioden 2022-08-01 – 2022-08-31.
Ekonomi (E.5)
Arbetsledare, dnr TN 2022/097
Beslut fattade under perioden 2022-08-01 – 2022-08-31.
Enligt vidaredelegationsordning – Personalärenden (P.1)
Administratör/Handläggare, dnr TN 2022/062
Beslut fattade under perioden 2022-08-01 – 2022-08-31.
Enligt vidaredelegationsordning – Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
(Tr.4).
Handläggare, dnr TN 2022/247
Beslut fattade under perioden 2022-07-01 – 2022-08-31.
Enligt vidaredelegationsordning – Upplåtelse av offentlig platsmark (U.1c)
Handläggare, dnr TN 2022/237
Beslut fattade under perioden 2022-08-01 – 2022-08-31.
Enligt vidaredelegationsordning – Upplåtelse av offentlig platsmark (U.1c)
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta:
•

Justerande

Slutredovisningen av delegationsärenden godkänns.
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Tekniska nämnden

Yrkanden
Ordförande yrkar att slutredovisningen av delegationsärenden godkänns.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-09-01-TN
Tekniska nämndens delegationsordning beslutad av tekniska nämnden
2021-05-20, § 83.
Vidaredelegation till befattningshavare inom tekniska nämndens
verksamhetsområde beslutad av Peter Siilak, förvaltningschef, tekniska
nämnden 2021-05-28.
Rapportlistor delegations- och vidaredelegationsbeslut för
2022-08-01–2022-08-31.
_____

Justerande
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Sammanträdesdatum

2022-09-15
Tekniska nämnden
Dnr TN 2022/010

§ 150 Meddelanden
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
•

Godkänna redovisningen av meddelanden till tekniska nämnden.

Sammanfattning av ärendet
Dnr TN 2022/288
Sammanträdesdagar och tider för kommunstyrelsens arbetsutskott,
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige år 2023
Dnr TN 2022/219
Ansökan om medel och igångsättningstillstånd för samlokalisering av
gata/park och fastighet på Gåsevadholm 1.
Dnr TN 2022/189
Ansökan om medel och igångsättningstillstånd för reparation av sviktande
tegelbalkar vid fönster, Östraby skola.
Dnr TN 2022/191
Ansökan om medel och igångsättningstillstånd för förbättrad ytterbelysning
på flera skolor och förskolor.
Dnr TN 2022/190
Ansökan om medel och igångsättningstillstånd för byte av låssystem till
driftrum i kommunens fastigheter.
Dnr TN 2022/188
Ansökan om medel och igångsättningstillstånd för byte av entrédörrar samt
dörrautomatik, Kulturskolan, O-byggnad.
Dnr TN 2022/195
Ansökan om medel och igångsättningstillstånd för åtgärder och markarbeten
för bussterminal Hörby 45:9.
Dnr TN 2022/187
Ansökan om medel och igångsättningstillstånd för byte av tak och fönster,
Kulturskolan, K-byggnad.
Dnr TN 2022/186
Ansökan om medel och igångsättningstillstånd för belysning etapp 2,
Älvdalsskolan.
Dnr TN 2022/212
Ansökan om medel och igångsättningstillstånd för inköp av tankar för bränsle
till reservkraftverk och fordon för kommunal beredskap.

Justerande
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Tekniska nämnden

Dnr TN 2022/184
Ansökan om medel och igångsättningstillstånd för byte av takfönster och
montering av trappa till tak, Georgshillsskolan.
Dnr TN 2022/090
Ansökan om medel och igångsättningstillstånd för ombyggnad av lokal till
fackförening, Hörby 42:16.
Dnr TN 2022/213
Ansökan om medel och igångsättningstillstånd för byte av passagesystem på
Frostaskolan, hus M och L.
Dnr TN 2022/217
Ansökan om medel och igångsättningstillstånd för installation av kyla på
Sagolandet.
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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-15
Tekniska nämnden
Dnr TN 2022/011

§ 151 Information från avdelningschef
Sammanfattning av ärendet
Avdelningschef Peter Siilak är inte närvarande vid dagens möte.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-09-15
Tekniska nämnden
Dnr TN 2022/012

§ 152 Tekniska nämndens ordförande informerar
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämndens ordförande har ingen information att delge vid dagens
sammanträde.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

