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Sammanträdesdatum

2022-11-17
Tekniska nämnden

§ 175 Upprop
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att:
•

Uppropet godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Vid dagens sammanträde deltar fem (5) ledamöter, en (1) tjänstgörande
ersättare och en (1) ersättare, se protokollets första sida.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-11-17
Tekniska nämnden
Dnr TN 2022/001

§ 176 Val av justerande och tid för justering
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att utse Bo Lilja (KD) att jämte ordförande
justera dagens protokoll på Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby,
måndagen den 21 november 2022, kl 15:00.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har att utse ledamot att jämte ordförande justera dagens
protokoll samt tid och plats för justeringen.
I tur står Patrik Karlsson (C) enligt beslutad justeringsordning av tekniska
nämnden 2021-11-11 § 194, då Patrik Karlsson (C) anmält förhinder och
utsedd ersättare Stefan Jepson (L) också är frånvarande utses istället Bo Lilja
(KD) att justera dagens protokoll.
Yrkanden
Ordförande yrkar att Bo Lilja (KD) utses att jämte ordförande justera dagens
protokoll på Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby, måndagen den
21 november 2022, kl. 15:00.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-11-17
Tekniska nämnden
Dnr TN 2022/002

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-11-17
Tekniska nämnden
Dnr TN 2022/003

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

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att:
•

Godkänna föredragningslistan och att ärende ”Handlingsplan för
intern kontroll”, TN 2022/323, utgår.

Sammanfattning av ärendet
Godkänna föredragningslistan.
Yrkanden
Ordförande yrkar att godkänna föredragningslistan och att ärende
”Handlingsplan för intern kontroll”, TN 2022/323, utgår.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida

6 (40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-11-17
Tekniska nämnden
Dnr TN 2022/004

§ 179 Protokoll från föregående sammanträde
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att:
•

Protokoll 2022-10-13 läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Uppföljning av tekniska nämndens protokoll 2022-10-13.
Yrkanden
Ordförande yrkar att tekniska nämndens protokoll 2022-10-13 läggs till
handlingarna.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Protokoll 2022-10-13
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-11-17
Tekniska nämnden
Dnr TN 2022/008

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

Godkänna informationen.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har fått inbjudan för informationsmöte hos
kommunstyrelsen 2023-03-13, 2023-06-07 och 2023-09-11. Mallar med vilken
information som ska lämnas ska fyllas i inför mötena.
Yrkanden
Ordförande yrkar att godkänna informationen.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-11-01-TN
Beslut av kommunstyrelsen 2022-10-10 § 187
Årshjul 2023 - Kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-11-17
Tekniska nämnden
Dnr TN 2022/016

§ 181 Ekonomisk uppföljning - månadsrapport
2022-10-31
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att:
•

Godkänna och överlämna månadsrapport – 2022-10-31 – med
prognos till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Periodens resultat
Tekniska nämnden visar ett resultat som är 8 584 tkr sämre än förra årets
resultat i samma period.
De största skillnaderna ser vi i personalkostnader (lönerevision 2022),
kostnader för underhållsmaterial samt ny enhet Kund- och Servicecenter.
Fastighet
Höga kostnader för anläggning/underhållsmaterial, samt driftskostnader
tenderar att öka jämfört med förra året. Tillkommande försäkringskostnader.
Utrangering av modulerna på Äpplegårdens förskola och larm på
Frostaskolan medför en kostnad på ca 900 tkr för perioden.
Kund- och servicecenter
Kund- och servicecenter har tillkommit (uppstart nov-21), vilket ger en
negativ avvikelse i driftsredovisningen jämfört mot 2021, totala kostnader
t.o.m. oktober 3 463 tkr. TN har inte fått någon finansiering för denna
verksamhet, utan detta är en tillkommande kostnad för 2022.
Kost/Måltider
Ökade livsmedelskostnader och kostnader för transport av livsmedel.
Oktober månad hade högst kostnader hittills i år. Delvis beroende av
eftersläpning i fakturering, men även p.g.a. de ökade livsmedelspriserna.
Möts av lägre personalkostnader.
Lokalvård
Visar fortsatt ett positivt resultat.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-11-17
Tekniska nämnden

Gata/park
Högre personalkostnader (slutlön tidigare enhetschef), kostnader för
underhållsmaterial, drivmedelspriser samt en faktura avseende VA tillhörande
2021.

Helårsprognos
Prognosen är baserad på utfallet jan-okt 2022, samt föregående års utfall novdec. Justering för en ökning av livsmedelspriser med 30% har gjorts.
Vinterväghållningen nov-dec 2021 uppgick till ca 2 000 tkr. Beroende av hur
vädret kommer bli i år kommer detta att påverka utfallet.
Riktvärdet är baserat på 2020 års resultat.
Tekniska nämnden visar en prognos på helår som ligger 9 904 tkr sämre än
riktvärdet för 2022.
Skillnaden kan sammanfattas i;
Extraordinära intäkter 2020 (Hörbybostäder 2100,
försäljning maskiner 800, Teleservice 1700)
Underhållsmaterial
Ökade livsmedelskostnader
Lönerevision 2022
Kund o servicecenter
Utrangeringar - 900 tkr
Återföring avsättning tvist
Differens

-4 600 tkr
-1 700 tkr
- 600 tkr
-1 300 tkr
-4 100 tkr
+3 000 tkr
-9 900 tkr

Fastighet
Ökade byggmaterialpriser ger ökade kostnader och en negativ avvikelse mot
riktvärdet.
Kund- och servicecenter
Vi har i prognosen räknat med en ökning på 30 % av livsmedelspriserna på
resterande del av året. Måltidsverksamheten har även ett
kostnadstak/internfaktureringstak för 2022. Prognosen för internfakturering
på måltider visar att vi kommer att internfakturera i linje med kostnadstaket.
Dock visar prognosen att kostnaderna kommer att överstiga intäkterna och
att måltidsverksamheten kommer att visa ett negativt helårsresultat.
Kost/Måltider
Vi har i prognosen räknat med en ökning på 30 % av livsmedelspriserna på
resterande del av året. Måltidsverksamheten har även ett
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-11-17
Tekniska nämnden

kostnadstak/internfaktureringstak för 2022. Prognosen för internfakturering
på måltider visar att vi kommer att internfakturera i linje med kostnadstaket.
Dock visar prognosen att kostnaderna kommer att överstiga intäkterna och
att måltidsverksamheten kommer att visa ett negativt helårsresultat.
Lokalvård
Prognosen för lokalvården visar en negativ trend. Höghöjdsstädning har
tillkommit och utförs av extern leverantör vilket medför ökade kostnader.
Gata/park
2020 hade Gata/Park intäkter från Hörbybostäder vilket ger en negativ
avvikelse mot riktvärdet. Gata/park hade även extraordinära intäkter från
Teleservice på 1 700 tkr (grävning fiber 2019) samt intäkt från försäljning av
maskiner 850 tkr. Detta medför att Gata/Park har ett för lågt riktvärde i
förhållande till faktiska kostnader.

Åtgärdsplan
Fastighet
Arbete med att vädersäkra alla byggnader.
Arbetet med att gå igenom alla internhyror är slutfört. En ny process kommer
att införas nästa år, bl.a. förändring av interndebitering.
Köpta underhållskostnader visar på en fördubbling av kostnader. För att möta
detta har en snickare och en servicetekniker anställts. En genomgång av
organisationens struktur har gjorts och förslag på förändringar har tagits fram.
Under 2023 kommer en översyn av fastighetsbeståndet att göras och
eventuella avyttringar genomföras.
Kund- och servicecenter
Ingen åtgärdsplan i dagsläget.
Kost/Måltider
Arbete med att anpassa verksamheten till den givna kostnadsramen på 29 mkr
pågår. Mycket osäkert läge med de ökade livsmedelspriserna.
Lokalvård
Ingen ytterligare åtgärdsplan är aktuell i dagsläget.
Gata/park
Reinvestering för asfaltgator är framtagen, beslutad och efterföljs.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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2022-11-17
Tekniska nämnden

Tillkommande ytor (från exploateringsverksamhet) kompenseras ej.

Väsentliga händelser
Världssituationen påverkar framförallt måltidsverksamheten men även
fastighet i form av ökade priser, brist på varor samt problem att finna
entreprenörer trots ramavtal. Gata/park påverkas i form av ökade
bränslepriser.
Tekniska nämnden har ett stort antal projekt som påbörjats eller kommer att
påbörjas.
Fastighet
• Förvärv av fastigheten Prostgatan, Hasslarp 2, för skapande av nytt
kulturhuset.
•

Förvärv av fastigheten Killhult 1:76 för ombyggnad till förskola.

•

Förändring av parkeringssituation på Georgshillsskolan samt säker
bussangöring.

•

Allhall i Ludvigsborg för att möta det ökade behovet av fritids- och
hälsoaktiviteter. Pågår.

•

Tillbyggnad Älvdalsskolan för avlastning av befintlig skola. Pågår.

•

Tillbyggnad Skogsgläntans förskola påbörjad p.g.a. ökat behov av
förskoleplatser.

Gata/park
Reinvesteringar ny asfalt på kommunens vägar utifrån framtagen
underhållsplan.
Arbetet för åtgärder för f d deponier har påbörjats och fortgår.
En miljöteknisk mark- och grundvatten-undersökning är genomförd för
fastigheten Slättäng 5 (f d brandövningsplats). Nya krav har ställts på
undersökning av tillsynsmyndigheten. Eventuella åtgärder är helt beroende på
resultatet från undersökningen.
Kund- och servicecenter
Inget att kommentera i dagsläget.
Kost/Måltider
Från september har kommunen tagit över Vallgården, som är ett vårdboende
med 30 platser.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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2022-11-17
Tekniska nämnden

Ny privat förskola har öppnat under hösten, vilket kan komma att påverka
platsantalet i kommunala förskolorna.
Kommer bli väsentligt högre livsmedelskostnader 2022.
Lokalvård
Medicinska kontroller på all städpersonal gällande handintensivt arbete
medför ökade kostnader, dels på grund av undersökningen, men även
beroende av resultatet av kontrollerna.
Generellt
Ökade kostnader samt brist på vissa varor på grund av den rådande
situationen.
Investeringar
Investeringsbudget för tekniska nämnden 2022 uppgår till 84 mkr,
igångsättningstillstånd har beviljats med 57 300 tkr.
Av reinvesteringsbudgeten på 20 000 tkr finns det igångsättningstillstånd på
19 860 tkr per 2201031. Överförda projekt från 2021 uppgår till 25 127 tkr.
Projekt 9315 G-Hill parkering amt 9395 Ombyggnad BVC-lokal finansieras
genom minskat rörelsekapital. Projekt 9511 Faunapassage har omfördelats
från den budget som avsatts till att behålla dammarna enligt budget 2022.
Projekt 9329 Toaletter Karnas backe, 9509 parkering Nya torg och 9314
Trygghetshöjande åtgärder har också omförts från andra investeringsanslag.
Totalt 12 950 tkr.
Sex projekt finansieras genom KS Budget, totalt 2 180 tkr.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta:
•

Godkänna och överlämna månadsrapport – 2022-10-31 – med
prognos till kommunstyrelsen.

Yrkanden
Ordförande yrkar att godkänna och överlämna månadsrapport – 2022-10-31
– med prognos till kommunstyrelsen.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-11-01-TN
Månadsrapport 2022-10-31
Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-11-17
Tekniska nämnden

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomichef
Controlleransvarig
Controller
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-11-17
Tekniska nämnden
Dnr TN 2022/305

§ 182 Måltider - redovisning av resultat av enkät
för gäster inom skola
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att:
•

Godkänna informationen.

Sammanfattning av ärendet
Måltids- och lokalvårdschef och biträdande måltidschef redovisar resultat av
enkäter till matgäster inom skolan.
Det finns flera saker som påverkar matupplevelsen för matgäster inom skolan,
bl.a. vem som befinner sig i matsalen, en undran över vem man kan sitta
med, eventuella glåpord samt stress över att hinna från eller till en lektion
såväl som om det är en trivsam miljö i matsalen eller inte.
Måltider i skolan har gått från det som kallades matbespisning till att
omnämnas som skolrestaurang idag. Idag får eleverna alltså själva ta av maten,
så kallad självbetjäning, och det finns även salladsbuffé.
För Hörby kommuns skolor finns det åtta tillagningskök och sju
mottagningskök. Specialkost serveras utifrån det behov som finns. Måltider
ser att det finns ett ökat behov av ”ej blandad kost” och erbjuder därför
numera detta i större utsträckning.
Resultat
Enkäten som Måltider gjort har delats ut till 1 500 elever och 1 162 svar har
inkommit vilket utgör 77 %. Enkäten har delats ut i skolan och fyllts i under
skoltid.
Gällande frågan om maten smakar gott så har de lägre årskurserna i större
utsträckning svarat att maten ofta smakar gott, och de i högre årskurser har i
högre utsträckning svarat att maten sällan smakar gott.
På frågan om eleven äter i matsalen så har högstadiet i större utsträckning
svarat att de ofta inte äter i matsalen, detta förekommer även ner till årskurs
sex. Detta innebär ett stort matsvinn då mat lagas till alla elever.
I enkäten ställdes även fråga om varför eleven inte äter i matsalen och på den
frågan finns det många varierande svar, några exempel på svar är att man
ibland inte tycker om maten, att det ibland är skrikigt i matsalen, att man
ibland inte har tid och att maten ibland är godare på närliggande gatukök. I
enkäten har det framkommit väldigt många olika skäl till varför maten inte
smakar gott, det kan t.ex. vara att man önskar mer kryddad mat, att man
önskar mindre kryddad mat, att man önskar bättre tillagad mat, att man

Justerande

Utdragsbestyrkande
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2022-11-17
Tekniska nämnden
önskar mat från olika länder m.m.

Favoriträtterna är tacos, hamburgare, fiskburgare och spaghetti och
köttfärssås. Tacos serveras inte och i övrigt innebär servering av
favoriträtterna ett stort matsvinn då matgästerna i större utsträckning då tar
upp för mycket mat.
Åtgärder
Måltider diskuterar olika vägar framåt tillsammans med Sektor Bildning för att
förbättra måltidssituationen för eleverna. En oroväckande hög andel elever i
de högre årskurserna väljer bort skollunchen. En framtidsvision att diskutera
vidare för möjligheten att schemalägga lunchen, det vill säga att hela klassen
med lärare går och äter tillsammans i matsalen, som en lektion.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta att:
•

Godkänna informationen.

Beslutet skickas till
Måltids- och lokalvårdschef
Biträdande måltidschef
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
Dnr TN 2022/288

§ 183 Sammanträdestider
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att:
•

Utse alternativ två med justering av sammanträdesdatumet i januari
2023 till 26 januari.

Sammanfattning av ärendet
Förslag av sammanträdesdagar för 2023, två olika alternativ har tagits fram.
Alternativ ett har som fokus att samordna sammanträdestiderna så att de
infaller kort innan beredning hos kommunstyrelsen, d.v.s. för att göra
handläggningen av de ärenden som behöver hanteras hos kommunstyrelsen
eller kommunfullmäktige mer effektiv. Alternativ två har som fokus att
samordna sammanträdestiderna så att nämnden erhåller information om
ekonomiska situationen i nära anslutning till periodens slut.
Yrkanden
Ordförande yrkar att utse alternativ två med justering av
sammanträdesdatumet i januari 2023 till 26 januari.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-11-01-TN
Sammanträdestider, förslag
Beslutet skickas till
Styrning och ledning
Tekniska nämnden
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
Dnr TN 2022/093

§ 184 Grävningsbestämmelser
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att:
•

Godkänna förslag till ”Grävningsbestämmelser för Hörby kommun”
att gälla från och med 2023-01-01.

•

”Grävningsbestämmelser för Hörby kommun” beslutad av tekniska
nämnden 2014-08-21, § 118 upphör att gälla från och med 2023-0101.

Sammanfattning av ärendet
Gator, parker och annan platsmark används till anläggningar som är till nytta
för kommunens invånare. Såväl gator och parker som dessa anläggningar är
en förutsättning för ett fungerande samhälle.
Trafiken ska flyta utan störningar liksom den tekniska försörjningen genom
kablar och ledningar. För att tydliggöra kraven och för att minimera
framkomlighetsproblem, sättningar, skador på växtlighet, miljöproblem etc
samt att berörda parter får information om planerade och pågående arbeten
har grävningsbestämmelser sedan tidigare tagits fram, dessa fastställdes av
tekniska nämnden 2014-08-21.
För att aktualisera bestämmelserna och få en likformighet med taxan för
grävning i allmän platsmark som förvaltas av Hörby kommun, som antogs
2021-12-20 av kommunfullmäktige, har ett nytt förslag för
grävningsbestämmelser tagits fram.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta att:

Justerande

•

Godkänna förslag till ”Grävningsbestämmelser för Hörby kommun”
att gälla från och med 2023-01-01.

•

”Grävningsbestämmelser för Hörby kommun” beslutad av tekniska
nämnden 2014-08-21, § 118 upphör att gälla från och med 2023-0101.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2022-11-17
Tekniska nämnden
Yrkanden
Ordförande yrkar att:
•

Godkänna förslag till ”Grävningsbestämmelser för Hörby kommun”
att gälla från och med 2023-01-01.

•

”Grävningsbestämmelser för Hörby kommun” beslutad av tekniska
nämnden 2014-08-21, § 118 upphör att gälla från och med 2023-0101.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-11-01
Grävningsbestämmelser för Hörby kommun, förslag
Grävningsbestämmelser för Hörby kommun, beslutad av tekniska nämnden
2014-08-21, § 118
Tekniska nämndens beslut 2014-08-21 § 118 ” Grävningsbestämmelser för
Hörby kommun
Taxa vid grävning i allmän platsmark som förvaltas av Hörby kommun,
beslutad av kommunfullmäktige 2021-12-20 § 267
Beslutet skickas till
Enhetschef för gata/park
Avdelningschef
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2022-11-17
Tekniska nämnden
Dnr TN 2022/323

§ 185 Handlingsplan för Intern kontroll
Beslut
Ärendet utgår då nya instruktioner inkommit från kommunfullmäktige (202210-31, § 197).
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2022-11-17
Tekniska nämnden
Dnr TN 2022/324

§ 186 Plan för medborgardialog
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att:
•

Återuppta byavandringar enligt tidigare beslut 2020-01-23 § 19 och
Plan för medborgardialog, antagen 2020-01-23.

Sammanfattning av ärendet
Tidigare samhällsbyggnadsförvaltningen har innan pandemin inträffade under
flera år genomfört byavandringar som en metod för att hålla en levande dialog
mellan boende, tjänstemän och politiker.
Vidare antog tekniska nämnden en plan för medborgardialog för 2020 (202001-23 § 19) som en vidareutveckling av dialogen. Förändringarna bestod bl.a.
av att öka upptagningsområdet samt att bjuda in tjänstemän och politiker från
andra verksamheter för att kunna svara på medborgarnas frågor inom fler
ansvarsområden. På grund av pandemin realiserades dock aldrig planen.
Avdelningen vill väcka frågan om återupptagande av byavandringar samt hur
formerna kring dessa ska se ut.
Förvaltningens förslag till beslut
Avdelningen föreslår tekniska nämnden:
•

Besluta om återupptagande av byavandringar och formerna för dessa.

Yrkanden
Ordförande yrkar att besluta om återupptagande av byavandringar enligt
tidigare beslut 2020-01-23 § 19 och Plan för medborgardialog, antagen 202001-23.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-11-01-TN
Tekniska nämndens beslut 2020-01-23 § 19
Plan för medborgardialog, antagen 2020-01-23

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-11-17
Tekniska nämnden
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommundirektör
Bygg- och miljönämnden
Kommunikatör, Ledning och styrning
Avdelningschef
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida

22 (40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2022-11-17
Tekniska nämnden
Dnr TN 2019/377

§ 187 Begäran om extra debitering för
asfaltsbeläggningar och
anläggningsarbeten
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att:
•

Avslå begäran av extra medel.

Sammanfattning av ärendet
Skrivelse har inkommit från upphandlad leverantör för asfaltsbeläggning och
anläggningsarbeten med en begäran om att få debitera en extra
indexuppräkning på utförda arbeten under 2022 p.g.a. rådande världssituation
med ökade priser. Uppräkningen avser ökningen av index från januari 2022
till utförandemånaden för en del av kommunens projekt. Den totala
kostnaden för indexregleringen är 718 408,67 kr exkl. moms
Avdelningen vill avvisa begäran då den inte har någon rättslig grund.
Förvaltningens förslag till beslut
Avdelningen föreslår tekniska nämnden besluta att:
•

Avslå begäran av extra medel.

Yrkanden
Ordförande yrkar att avslå begäran av extra medel.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-11-01-TN
Beslutet skickas till
Avdelningschef
Enhetschef gata/park
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2022-11-17
Tekniska nämnden
Dnr TN 2022/277

§ 188 Vändplats Skomakaregatan - lokal
trafikföreskrift
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att:
•

Ge avdelningschefen i uppdrag att ta fram en lokal trafikföreskrift.

•

Trafikföreskriften ska innefatta förbud att parkera på den särskilt
anordnade vändplatsen i östra änden av Skomakaregatan.

Sammanfattning av ärendet
I den östra änden av Skomakaregatan finns en särskilt anordnad vändplats.
Den är idag skyltad med vägmärket för vändplats samt förbud mot att
parkera, det saknas dock en lokal trafikföreskrift för detta.
Ärendet återremitterades för att utreda om gatunamnet på vägskyltningen
stämmer överens med gatans riktiga namn. Kontroll på platsen visade att det
skyltade gatunamnet är korrekt.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta:
•

Ge avdelningschefen i uppdrag att ta fram en lokal trafikföreskrift.

•

Trafikföreskriften ska innefatta förbud att parkera på den särskilt
anordnade vändplatsen i östra änden av Skomakaregatan.

Yrkanden
Ordförande yrkar att:
•

Ge avdelningschefen i uppdrag att ta fram en lokal trafikföreskrift.

•

Trafikföreskriften ska innefatta förbud att parkera på den särskilt
anordnade vändplatsen i östra änden av Skomakaregatan.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-08-24-TN
Kartbild
Föreskrift-INF 2022 17-2022-08-23
Bild

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-11-17
Tekniska nämnden

Beslutet skickas till
Trafikplanerare gata/park
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2022-11-17
Tekniska nämnden
Dnr TN 2022/299

§ 189 Vändplats Idas gata - lokal trafikföreskrift
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att:
•

Ge avdelningschefen i uppdrag att ta fram en lokal trafikföreskrift.

•

Trafikföreskriften ska innefatta förbud att parkera på den särskilt
anordnade vändplatsen i sydvästra änden av Idas gata.

Sammanfattning av ärendet
I den sydvästra änden av Idas gata finns en särskilt anordnad vändplats. För
att vändplatsen ska fylla sin funktion behöver den märkas ut och skyltas med
parkeringsförbud.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta:
•

Ge avdelningschefen i uppdrag att ta fram en lokal trafikföreskrift.

•

Trafikföreskriften ska innefatta förbud att parkera på den särskilt
anordnade vändplatsen i sydvästra änden av Idas gata.

Yrkanden
Ordförande yrkar att:
•

Ge avdelningschefen i uppdrag att ta fram en lokal trafikföreskrift.

•

Trafikföreskriften ska innefatta förbud att parkera på den särskilt
anordnade vändplatsen i sydvästra änden av Idas gata.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-10-03-TN
Kartbild
Lokal trafikföreskrift om förbud att parkera på Idas gata
Beslutet skickas till
Trafikplanerare gata/park
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2022-11-17
Tekniska nämnden
Dnr TN 2022/239

§ 190 Vägvisningsplan Hörby kommun
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att:

•

Ärendet återremitteras, tillsammans med ärende Vägvisning som ska
tas bort eller förändras, 2022-11-17 § 191, för vidare utredning av
strategi och utveckling för ev. diskussion med företagare i kommunen.

Sammanfattning av ärendet
Den nuvarande vägvisningsplanen för Hörby kommun antogs av tekniska
nämnden den 2009-05-19 § 108. Vid arbetet med planen inventerades
vägvisningen i Hörby tätort och därefter togs förslag på förändringar i
vägvisningen fram. I stort sett har alla åtgärder genomförts och vägvisningen
är därför i grunden bra. Planen ger dock inga strategiska verktyg för hur
vägvisningen ska utvecklas.
Med bakgrund i detta påbörjades arbetet med att ta fram en ny
vägvisningsplan för Hörby kommun. Syftet med planen är att ge vägledning
vid beslut om vägvisning. På så sätt skapas ett enhetligt och sammanhängande
system.
I planen beskrivs de regelverk som styr vägvisningen samt vilka principer som
finns för vägvisning. Översiktligt redogörs även för vägvisningen i Hörby.
Avslutningsvis beskrivs hur ansökningar om vägvisningar ska bedömas.
I samband med antagande av Vägvisningsplan för Hörby kommun kommer
en blankett för ansökan om vägvisning att publiceras på Hörby kommuns
hemsida.
Den nya planen ersätter tidigare antagen plan.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta:
•

Godkänna Vägvisningsplan för Hörby kommun.

•

Upphäva tidigare godkänd vägvisningsplan antagen 2009-05-19, § 108.

Yrkanden
Ordförande yrkar att ärendet återremitteras, tillsammans med ärende
Vägvisning som ska tas bort eller förändras, 2022-11-17 § 191, för vidare
utredning av strategi och utveckling för ev. diskussion med företagare i
kommunen.

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-11-17
Tekniska nämnden

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-10-10-TN
Vägvisningsplan
Vägvisningsplan för Hörby kommun
Beslutet skickas till
Trafikplanerare gata/park
Näringslivschef, strategi och utveckling.
Avdelningschef
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2022-11-17
Tekniska nämnden
Dnr TN 2022/306

§ 191 Vägvisning som ska tas bort eller förändras
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att:
•

Ärendet återremitteras, tillsammans med ärende Vägvisningsplan,
2022-11-17 § 190, för vidare utredning av strategi och utveckling för
ev. diskussion med företagare i kommunen.

Sammanfattning av ärendet
Det finns en stor del vägmärken som har satts upp av privata aktörer i
kommunen, särskilt i Hörby tätort. Gata/park har genomfört en mindre
inventering av vägvisningen i kommunen.
Dagens vägvisning har bedömts utifrån kraven i vägvisningsplanen. De brister
som observerats och vilka åtgärder som bör vidtas finns sammanställda i
Åtgärder-sammanställning.
Innan några vägvisningsmärken plockas ner kommer det att publiceras
information på hemsidan om att kommunen kommer att plocka ner
vägvisning som inte uppfyller kraven i vägvisningsplanen.
Förvaltningens förslag till beslut
Förslå tekniska nämnden besluta:
•

Godkänna åtgärder enligt framtaget förslag.

•

Ge avdelningschef Kommunservice i uppdrag att genomföra
åtgärderna enligt sammanställningen.

Yrkanden
Ordförande yrkar att ärendet återremitteras, tillsammans med ärende
Vägvisningsplan, 2022-11-17 § 190, för vidare utredning av strategi och
utveckling för ev. diskussion med företagare i kommunen.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutet skickas till
Trafikplanerare gata/park
Näringslivschef, strategi och utveckling.
Avdelningschef
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2022-11-17
Tekniska nämnden
Dnr TN 2022/083

§ 192 Medborgarförslag om Publik snabbladdare
för elbilar
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att:
•

Medborgarförslaget anses besvarat.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen 2021-12-14 med förslag
om anläggande av publika snabbladdare för elbilar.
Kommunfullmäktige har beslutat 2022-01-31 § 252:
•

Medborgarförslaget skickas till tekniska nämnden för beredning och
beslut.

Avdelningens svar:
Förslagsställaren önskar publika snabbladdare för elbilar i Hörby kommun.
Kommunen har inte möjlighet att etablera egna laddstolpar, däremot arbetar
kommunen på andra sätt för att bidra till utvecklingen av laddinfrastrukturen.
Tekniska nämnden beslutade 2022-09-15 (2022-09-15 TN §139) att öka
tillgängligheten av publik laddinfrastruktur i kommunen. Genom att upplåta
kommunala parkeringsplatser för externa aktörer möjliggörs utvecklingen av
laddinfrastrukturen i kommunen. Inom en snar framtid kommer vissa utvalda
tillgängliga parkeringsplatser att publiceras på hemsidan och privata aktörer
kommer få möjlighet att lämna anbud på allmän platsmark.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta:
•

Medborgarförslaget anses besvarat.

Yrkanden
Ordförande yrkar att medborgarförslaget anses besvarat.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-09-28-TN
Medborgarförslag daterat 2021-12-14

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-11-17
Tekniska nämnden

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Trafikplanerare gata/park
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2022-11-17
Tekniska nämnden
Dnr TN 2022/007

§ 193 Medborgarnas synpunkter
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att:
•

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 2022-11-01-TN
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2022-11-17
Tekniska nämnden
Dnr TN 2022/006

§ 194 Uppföljning av avdelningens arbete
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att:
•

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Avdelningens arbete för:
Demokrati och ledningsstöd
Förberedelser pågår inför övergång till det nya dokument- och
ärendehanteringssystemet som ska ersätta W3D3 i april 2023.
Förändringar i kodplanen och kring hur vi hanterar den interna ekonomin.
Kund- och servicecenter
Ny medarbetare har nu påbörjat sin anställning som receptionist.
Pre- och offboarding startar nu för hela kommunhuset från och med 1
november, efter pilot med Kommunservice.
Lokalvård
Frågeställningar kring gränsdragning, om vad som ingår i uppdraget och vad
som är ett mervärde.
Måltider
Aktivt arbete kring frågeställningar om vem som är vår kund.
Hörby kommun måltider ingår i projektet ”Goda lokala
livsmedelsproducenter”.
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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-11-17
Tekniska nämnden

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-11-01-TN
Uppföljning av avdelningens arbete 2022-11-17
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2022-11-17
Tekniska nämnden
Dnr TN 2022/009

§ 195 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
2022-10-01–2022-11-09.
Avdelningschef, dnr TN 2022/034
Beslut fattade under perioden 2022-10-01–2022-11-09.
Enligt delegationsordning – Ekonomi (E.1, E.5 och E.6), Personalärenden
(P.1)
Måltids- och lokalvårdschef, dnr TN 2022/298
Beslut fattade under perioden 2022-10-01–2022-10-31.
Enligt vidaredelegationsordning – Personalärenden (P.1)
Enhetschef gata/park, dnr TN 2022/149
Beslut fattade under perioden 2022-10-01–2022-10-31.
Enligt vidaredelegationsordning – Personalärenden (P.1)
Administratör/Handläggare, dnr TN 2022/062
Beslut fattade under perioden 2022-10-01–2022-10-31.
Enligt vidaredelegationsordning – Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
(Tr.4)
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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-11-17
Tekniska nämnden

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-11-01-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
2022-10-01–2022-11-09.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-11-17
Tekniska nämnden
Dnr TN 2022/010

§ 196 Meddelanden
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att:
•

Godkänna redovisningen av meddelanden till tekniska nämnden.

Sammanfattning av ärendet
Dnr TN 2022/287
Beslut gällande ansökan om medel och igångsättningstillstånd för projektering
och ombyggnad av lokaler för IFO (Hörby 42:16).
Dnr TN 2022/313
Årshjul 2023 för kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen samt
inbjudningar till nämnder enligt kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
Dnr TN 2022/288
Sammanträdesdagar och sammanträdestider för kommunstyrelsens
arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2023.
Dnr TN 2022/064
Minnesanteckningar skyddskommittémöte 2022-09-07.
Dnr TN 2022/064
Minnesanteckningar skyddskommittémöte 2022-10-19.
Dnr TN 2022/326
Revidering av reglemente för intern kontroll.
Dnr TN 2022/228
Redovisning av obesvarade medborgarförslag.
Dnr TN 2022/228
Redovisning av obesvarade motioner.
Dnr TN 2022/016
Delårsrapport 2022-08-31 för Hörby kommun.
Dnr TN 2022/089
Beslut gällande ansökan om medel och igångsättningstillstånd för investering
Ombyggnad av lokal till barnavårdscentral - Hörby 42:16.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta:
•

Justerande

Godkänna redovisningen av meddelanden till tekniska nämnden.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-11-17
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

2022-11-17
Tekniska nämnden
Dnr TN 2022/011

§ 197 Information från avdelningschef
Sammanfattning av ärendet
Avdelningschefen har ingen ny information.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2022-11-17
Tekniska nämnden
Dnr TN 2022/012

§ 198 Tekniska nämndens ordförande informerar
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämndens ordförande har ingen aktuell information
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

