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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunservice gata/park
Tekniska nämnden

Avtal avseende markskötsel för Hörbybostäder
AB (HBAB) och Hörby kommuns Industrifastighets AB (HIFAB)
Förslag till beslut
Uppdra åt samhällsbyggnadschef och gata/parkchef att teckna avtal
med Hörbybostäder AB och Hörby Industrifastigheter AB.

Sammanfattning av ärendet
Hörbybostäder AB (HBAB) och Hörby Industrifastigheter AB
(HIFAB) har önskemål om att teckna avtal med kommunservice
gata/park avseende markskötsel, ett avtal som grundar sig på
skötselplaner framtagna för respektive bolag
Förslaget innebär ett treårigt (3) avtal med möjlighet till ett (1) års
förlängning som kan sägas upp av båda parter med ett (1) en
uppsägningstid på ett (1) år.
Totalsumman 2018 är för Hörbybostäder AB 1,35 mnkr och för
Hörby Industrifastigheter AB 25 tkr.
Uppräkning av priser görs årsvis, med början 1 juli 2019, i enlighet
med AKI N (arbetare). Konsekvenserna om inte avtal tecknas är att
2-3 man kan bli övertaliga på Kommunservice gata/park.
Tekniska nämnden beslutade 2018-09-20, § 131, informationen är
godkänd och beslut i ärendet på tekniska nämndens
oktobersammanträde.
Konsekvensbeskrivning:
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunservice gata/park
I och med att verksamhetsövergång för HBAB och HIFAB är
beslutade i kommunfullmäktige att gälla fr o m 2019-01-01, är
bemanningen på gata/park berörd. Den fackliga förhandlingen om
verksamhetsövergång bygger på förutsättningar att avtal ska tecknas
mellan HBAB, HIFAB och tekniska nämnden om markskötsel. Om
inte avtal tecknas blir konsekvensen en övertalighet av 2-3
årsarbetare inom gata/park.
Förvaltningens förslag till beslut
Uppdra åt samhällsbyggnadschef och gata/parkchef att teckna avtal
med Hörbybostäder AB och Hörby Industrifastigheter AB.
Beslutsunderlag
Avtal Gata Park markskötsel HBAB
Avtal Gata Park markskötsel HIFAB
Bilaga 1 Skötselplan HIFAB
Bilaga 1 Skötselplan HBAB
Bilaga 2 Ekonomisk sammanställning markskötsel HBAB 2018
Bilaga 2 Ekonomisk sammanställning markskötsel HIFAB 2018
Bilaga 3 Beställningsarbeten.pdf
Tekniska nämndens beslut 2018-09-20, § 131
Beslutet skickas till
Gata/parkchef

Åsa Ratcovich

Anders Jönsson

Samhällsbyggnadsch

Gata/parkchef
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