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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-14
Tekniska nämnden

§ 154 Upprop
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Uppropet godkänns.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-10-14
Tekniska nämnden
Dnr TN 2021/001

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


Tekniska nämnden beslutar att utse Peter Johansson (SD) att jämte
ordförande justera dagens protokoll på Kommunhuset, Ringsjövägen
4, Hörby, tisdagen den 19 oktober 2021, kl. 14:30.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har att utse ledamot att jämte ordförande justera dagens
protokoll samt tid och plats för justeringen.
I tur står Lars Lindwall (M) enligt beslutad justeringsordning av tekniska
nämnden 2020-11-12, § 200, men då Lars Lindwall ersatte Stefan Jepson (L)
vid möte 2021-08-19 utses istället Stefan Jepson (L). Stefan Jepson är inte
närvarande idag och i hans ställe utses Mikael Olsson (KD) att justera
protokollet. Mikael Olsson (KD) har inte möjlighet att justera protokollet
föreslaget datum och tid, därför utses istället Peter Johansson (SD).
Yrkanden
Ordförande yrkar att utse Peter Johansson (SD) att jämte ordförande justera
dagens protokoll på Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby, tisdagen den 19
oktober 2021, kl. 14:30.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-14
Tekniska nämnden
Dnr TN 2021/002

§ 156 Initiering av nya ärenden
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Inga nya ärenden initieras.
Yrkanden
Ordförande yrkar att informationen noteras till protokollet.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkanden under proposition och finner att detta
bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-10-14
Tekniska nämnden
Dnr TN 2021/003

§ 157 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

2021-10-14
Tekniska nämnden
Dnr TN 2021/004

§ 158 Protokoll från föregående sammanträde
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Protokoll 2021-09-16 läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Uppföljning av tekniska nämndens protokoll 2021-09-16.
Yrkanden
Ordförande yrkar att tekniska nämndens protokoll 2021-09-16 läggs till
handlingarna.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-09-16
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida

7 (37)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-14
Tekniska nämnden
Dnr TN 2021/008

§ 159 Kurser och konferenser
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Inga aktuella kurser och konferenser.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-10-14
Tekniska nämnden
Dnr TN 2021/016

§ 160 Ekonomisk uppföljning - månadsrapport
2021-09-30
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Godkänna och överlämna månadsrapport - 2021-09-30 - med
prognos till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden redovisar nettokostnader på -23 425 tkr, vilket är 500 tkr
bättre än 2020.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta:


Godkänna och överlämna månadsrapport - 2021-09-30 - med
prognos till kommunstyrelsen.

Yrkanden
Ordförande yrkar att godkänna och överlämna månadsrapport - 2021-09-30 med prognos till kommunstyrelsen.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-10-01-TN
Månadsrapport 2021-09-30
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomichef
Controlleransvarig
Controller/ekonom
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2021-10-14
Tekniska nämnden
Dnr TN 2020/369

§ 161 Intern kontroll 2021
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Godkänna genomförd Intern kontroll 2021 för perioden 2021-05-01 –
2021-09-30 enligt handlingsplan 2021.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden fastställde 2020-12-11, § 222, handlingsplan för nämndens
Intern kontroll 2021. Handlingsplanen beskriver vilka kontrollmoment som
ingår och vem som är ansvarig för genomförandet.
Rapportering av genomförd Intern kontroll 2021 sker till nämnderna i maj
och oktober.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta:


Godkänna genomförd Intern kontroll 2021 för perioden 2021-05-01 –
2021-09-30 enligt handlingsplan 2021.

Yrkanden
Ordförande yrkar att godkänna genomförd Intern kontroll 2021 för perioden
2021-05-01 – 2021-09-30 enligt handlingsplan 2021.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Handlingsplan för Intern kontroll 2021 (TN 2020-12-1, § 221).
Kontrollrapporter Internkontroll 2021 (perioden 2021-05-01 – 2021-09-30).
Tjänsteskrivelse 2021-10-02-TN
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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11 (37)

Sammanträdesdatum

2021-10-14
Tekniska nämnden
Dnr TN 2021/298

§ 162 Sammanträdesdagar 2022
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Godkänna sammanträdesdagar för tekniska nämnden år 2022.

Sammanfattning av ärendet
Förslag sammanträdesdagar för 2022 enligt nedan:
Presidiemöte tisdag

Nämndsammanträde torsdag

2022-01-18 kl. 08.00

2022-01-27 kl. 17:00

2022-02-15 kl. 08:00

2022-02-22 kl. 17:00

2022-03-15 kl. 08.00

2022-03-24 nämndsmöte,
budget- o plan.dagar

2022-04-12 kl. 08.00

2022-04-21 kl. 17:00

2022-05-10 kl. 08.00

2022-05-19 kl. 17:00

2022-06-07 kl. 08.00

2022-06-16 kl. 17:00

2022-08-09 kl. 08.00

2022-08-18 kl. 17:00

2022-09-06 kl. 08:00

2022-09-15 kl. 17:00

2022-10-04 kl. 08.00

2022-10-13 kl. 17:00

2022-11-08 kl. 08.00

2022-11-17 kl. 17:00

2022-12-06 kl. 08.00

2022-12-15 kl. 17:00

Yrkanden
Ordförande yrkar att godkänna sammanträdesdagar för tekniska nämnden år
2022.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-10-01-TN
Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska nämnden
_____
Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2021-10-14
Tekniska nämnden

Dnr TN 2021/280

§ 163 Remiss - detaljplan för del av Hörby 45:1,
Hörby Väster
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Tekniska nämnden har inget att erinra mot planförslaget.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Hörby kommun har tagit fram ett förslag till
detaljplan för del av fastigheten Hörby 45:1 (Hörby Väster). Bygg- och
miljönämnden beslutade den 25 augusti 2021 (BMN § 126) att planen ska
sändas ut på samråd. Planen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap.
plan- och bygglagen (2010:900).
Planens syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse inom planområdets tre delområden. Syftet är också att i stor utsträckning bevara de
befintliga träden genom att dessa fortsatt planläggs som parkmark. Förslaget
gör det möjligt att bygga c:a 18–24 bostäder.
Sammanfattning av planförslaget
Planområdet består av tre delområden som är belägna i de västra delarna av
Hörby tätort. Delområdena omfattar totalt c:a 7 500 kvm och är omgivna av
befintlig bebyggelse. Planområdet består idag av gräsytor med ett antal träd.
Bostadsbebyggelse i form av marklägenheter och/eller radhus föreslås inom
planområdet. Denna bebyggelse avses utgöra ett komplement till den
villabebyggelse som idag helt dominerar området. En exploatering av de tre
föreslagna områdena kan även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv anses
lönsamt då all infrastruktur i form av gator och VA-nät redan finns på plats.
Förslaget innebär inte någon ändring av funktion eller utbredning hos
befintliga gator. Befintliga närbelägna vändzoner ligger utanför planområdet
och påverkas således inte av förslaget. De befintliga träden bedöms utgöra ett
värdefullt inslag inom planområdet och bevaras i stor utsträckning.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta:


Justerande

Tekniska nämnden har inget att erinra mot planförslaget.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-14
Tekniska nämnden

Yrkanden
Ordförande yrkar att tekniska nämnden inte har något att erinra mot
planförslaget.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Planbeskrivning
Plankarta
Primärkarta
Undersökning av betydande miljöpåverkan
Tjänsteskrivelse 2021-10-01
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, Planering & utveckling
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-10-14
Tekniska nämnden
Dnr TN 2020/369

§ 164 Intern kontroll - fördjupning
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Utse de två processerna Kompetensförsörjning och
rekryteringsprocess samt Upphandling och avtal för fördjupad
(detaljerad) granskning.



Återrapportering av fördjupningen sker på majmötet 2022.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden fattade 2021-09-16, § 245, beslut att en till två punkter ska
utses för fördjupad (detaljerad) granskning av den interna kontrollen vid
oktobersammanträdet för att sedan återrapporteras vid sammanträdet i maj
2022 och framåt.
Yrkanden
Ordförande yrkar att:


Utse de två processerna Kompetensförsörjning och
rekryteringsprocess samt Upphandling och avtal för fördjupad
(detaljerad) granskning.



Återrapportering av fördjupningen sker på majmötet 2022.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Handlingsplan för Intern kontroll 2021 (TN 2020-12-10, § 222)
Beslut Tekniska nämnden 2021-09-16 § 145
Tjänsteskrivelse 2021-10-01
Beslutet skickas till
Förvaltningschef
Administrativt ansvarig
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-10-14
Tekniska nämnden
Dnr TN 2018/144

§ 165 Dataskyddsombud för tekniska nämnden
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Utse Anne Lindelöf, ArkivIT AB (organisationsnummer 556854–
0883), till dataskyddsombud för tekniska nämnden.



Tekniska nämndens tidigare beslut 2020-05-19 § 103 gällande
dataskyddsombud upphävs.

Sammanfattning av ärendet
En myndighet som behandlar personuppgifter ska utse en person i
organisationen som har till särskild uppgift att bevaka dataskyddsfrågor. Varje
nämnd är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dataskyddsförordningen följs. Tekniska nämnden måste utse ett dataskyddsombud och
nuvarande dataskyddsombud på ArkivIT ersätts av Anne Lindelöf, ArkivIT.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta:


Utse Anne Lindelöf, ArkivIT AB (organisationsnummer 556854–
0883), till dataskyddsombud för tekniska nämnden.



Tekniska nämndens tidigare beslut 2020-05-19 § 103 gällande
dataskyddsombud upphävs.

Yrkanden
Ordförande yrkar att:


Utse Anne Lindelöf, ArkivIT AB (organisationsnummer 556854–
0883), till dataskyddsombud för tekniska nämnden.



Tekniska nämndens tidigare beslut 2020-05-19 § 103 gällande
dataskyddsombud upphävs.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-10-01-TN

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-14
Tekniska nämnden

Beslutet skickas till
Integritetsskyddsmyndigheten
Kommunfullmäktige
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-10-14
Tekniska nämnden
Dnr TN 2021/271

§ 166 Parkeringsförbud Slåttervägen
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Ge förvaltningschef i uppdrag att ta fram en lokal trafikföreskrift.



Trafikföreskriften ska innefatta förbud för fordon att parkera i den
särskilt anordnade vändplanen på den västra änden av Slåttervägen i
Osbyholm.

Sammanfattning av ärendet
På Slåttervägen, i den västra änden, finns en vändplats där bilar parkerar. De
parkerade bilarna skapar ett trångt utrymme som gör det svårt för andra bilar
att svänga runt och vändplatsen fyller därmed inte sin funktion.
Ett införande av förbud för fordon att parkera i vändplatsen skulle öka
framkomligheten för bilar som ska vända.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta:


Ge förvaltningschef i uppdrag att ta fram en lokal trafikföreskrift.



Trafikföreskriften ska innefatta förbud för fordon att parkera i den
särskilt anordnade vändplanen på den västra änden av Slåttervägen i
Osbyholm.

Yrkanden
Ordförande yrkar att:


Ge förvaltningschef i uppdrag att ta fram en lokal trafikföreskrift.



Trafikföreskriften ska innefatta förbud för fordon att parkera i den
särskilt anordnade vändplanen på den västra änden av Slåttervägen i
Osbyholm.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-09-03-TN
Kartbild

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-14
Tekniska nämnden

Beslutet skickas till
Trafikplanerare gata/park
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-10-14
Tekniska nämnden
Dnr TN 2021/084

§ 167 Stoppförbud del av Verkstadsgatan
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


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



Trafikföreskriften ska innefatta förbud för fordon att stanna eller
parkera längs Verkstadsgatans nordvästra sida, från korsningen
Fabriksgatan till korsningen Svarvaregatan.

Reservation mot beslutet
Muntlig reservation från Mikael Olsson (KD).

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden tog 2021-02-18 beslut om ett förbud för fordon att stanna
eller parkera längs med den norra sidan av Verkstadsgatan i Hörby. Beslutet
togs under den tidsperiod som det fanns ett fel i lagtexten. Därför måste ett
nytt beslut tas för att föreskriften ska vara gällande.
Längs Verkstadsgatans norra sida parkerar ofta privatpersoner sina bilar.
Detta försvårar framkomlighet för räddningstjänstens fordon och för
busstrafiken.
Tidigare har Besikta Bilprovning haft en öppen gräsyta intill Verkstadsgatan
som bilister använt som ”på- och avstigningszon”. Företaget har nu satt upp
ett staket för att förhindra bilister att köra på gräset. Detta har resulterat i att
bilar står längre ut på körbanan och blockerar upp trafiken för bussar och
utryckningsfordon.
Räddningstjänsten har varit i kontakt med Hörby kommun och lyft frågan om
parkeringsförbud utanför deras portgrind på Verkstadsgatan, eftersom det
finns en risk att den blockeras av en parkerad bil.
Kommunservice gata/park bedömer att ett stoppförbud på Verkstadsgatans
norra sida, från korsningen Fabriksgatan till korsningen Svarvaregatan bäst
löser problematiken med framkomligheten för bussar, utryckningsfordon
samt risk för blockering av grind.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta:

Justerande



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



Trafikföreskriften ska innefatta förbud för fordon att stanna eller
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-10-14
Tekniska nämnden

parkera längs Verkstadsgatans norra sida, från korsningen
Fabriksgatan till korsningen Svarvaregatan.
Yrkanden
Ordförande yrkar att:


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



Trafikföreskriften ska innefatta förbud för fordon att stanna eller
parkera längs Verkstadsgatans nordvästra sida, från korsningen
Fabriksgatan till korsningen Svarvaregatan.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-09-09-TN
Tekniska nämnden 2021-02-18 (2021-02-18 TN §30)
Kartbild
Foto
Beslutet skickas till
Trafikplanerare gata/park
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-10-14
Tekniska nämnden
Dnr TN 2021/272

§ 168 Parkeringsförbud Krooksgatan
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Ge förvaltningschef i uppdrag att ta fram en lokal trafikföreskrift.



Trafikföreskriften ska innefatta förbud för fordon att parkera längs
Krooksgatans norra sida, mellan korsningen Georgshillsvägen och
korsningen Hillsgatan.

Sammanfattning av ärendet
Mittemot Georgshillsskolan, längs med Georgshillsvägen, ligger ett
villaområde. I området finns det problem med trafiksäkerheten för de gående.
För att de gående ska komma ut från bostadsområdet måste de gå längs med
Krooksgatan. Längs med Krooksgatan parkerar bilar på båda sidor av gatan
vilket medför att de gående måste gå ut i körbanan. De boende upplever det
som obehagligt eftersom det kan vara svårt för de fordon som svänger från
Georgshillsvägen att upptäcka de gående.
Ett införande av ett förbud mot att parkera längs Krooksgatans norra sida,
mellan korsningen Georgshillsvägen och Korsningen Hillsgatan, skulle öka
trafiksäkerheten för de gående. För att ytterligare öka trafiksäkerheten
kommer gata/park att måla en heldragen linje längs med gatan för att skapa
en gångbana för de gående.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta:


Ge förvaltningschef i uppdrag att ta fram en lokal trafikföreskrift.



Trafikföreskriften ska innefatta förbud för fordon att parkera längs
Krooksgatans norra sida, mellan korsningen Georgshillsvägen och
korsningen Hillsgatan.

Yrkanden
Ordförande yrkar att:

Justerande



Ge förvaltningschef i uppdrag att ta fram en lokal trafikföreskrift.



Trafikföreskriften ska innefatta förbud för fordon att parkera längs
Krooksgatans norra sida, mellan korsningen Georgshillsvägen och
korsningen Hillsgatan.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-14
Tekniska nämnden

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-09-03-TN
Foton
Kartbild
Beslutet skickas till
Trafikplanerare gata/park
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-10-14
Tekniska nämnden
Dnr TN 2021/292

§ 169 Förbud för parkering och stannande
Syregatan
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Ge förvaltningschef i uppdrag att ta fram en lokal trafikföreskrift.



Trafikföreskriften ska innefatta förbud för fordon att stanna eller
parkera längs Syregatans östra sida, mellan korsningen Parkgatan och
korsningen Bangatan.

Sammanfattning av ärendet
Längs med Syregatan i Hörby, mellan korsningen Parkgatan och korsningen
Bangatan, är det idag tillåtet att parkera bilar på båda sidor av vägen. Detta
gör det svårare för bilister att upptäcka de cyklister som kommer från den
anslutande cykelvägen.
Ett införande av förbud för fordon att stanna eller parkera längs den östra
sidan av Syregatan, mellan korsningen Parkgatan och korsningen Bangatan,
möjliggör för en ökad trafiksäkerhet på sträckan.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta:


Ge förvaltningschef i uppdrag att ta fram en lokal trafikföreskrift.



Trafikföreskriften ska innefatta förbud för fordon att stanna eller
parkera längs Syregatans östra sida, mellan korsningen Parkgatan och
korsningen Bangatan.

Yrkanden
Ordförande yrkar att:


Ge förvaltningschef i uppdrag att ta fram en lokal trafikföreskrift.



Trafikföreskriften ska innefatta förbud för fordon att stanna eller
parkera längs Syregatans östra sida, mellan korsningen Parkgatan och
korsningen Bangatan.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-14
Tekniska nämnden

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-09-22-TN
Kartbild
Beslutet skickas till
Trafikplanerare gata/park
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-10-14
Tekniska nämnden
Dnr TN 2021/156

§ 170 Parkeringsförbud Bangatan delen
Norregatan - Syregatan.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Ge förvaltningschef i uppdrag att ta fram en lokal trafikföreskrift.



Trafikföreskriften ska innefatta förbud för fordon att stanna eller
parkeras längs Bangatans södra sida, mellan korsningen Syregatan och
korsningen Norregatan

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden tog 2021-05-20 beslut om ett förbud för fordon att stanna
eller parkera längs med den södra sidan av Bangatan i Hörby. Beslutet togs
under den tidsperiod som det fanns ett fel i lagtexten. Därför måste ett nytt
beslut tas för att föreskriften ska vara gällande.
Längs Bangatans södra sida, mellan korsningen Syregatan och korsningen
Norregatan, står besökare till badhuset ofta parkerade med sina bilar. Detta
skapar ett trångt utrymme på gatan och sämre framkomlighet.
Ett införande av förbud för fordon att stanna eller parkeras längs denna
sträcka möjliggör bättre framkomlighet för bilister och räddningstjänst.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta:


Ge förvaltningschef i uppdrag att ta fram en lokal trafikföreskrift.



Trafikföreskriften ska innefatta förbud för fordon att stanna eller
parkeras längs Bangatans södra sida, mellan korsningen Syregatan och
korsningen Norregatan

Yrkanden
Ordförande yrkar att:

Justerande



Ge förvaltningschef i uppdrag att ta fram en lokal trafikföreskrift.



Trafikföreskriften ska innefatta förbud för fordon att stanna eller
parkeras längs Bangatans södra sida, mellan korsningen Syregatan och
korsningen Norregatan

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-14
Tekniska nämnden

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-09-10-TN
Foton
Kartbild
Beslutet skickas till
Trafikplanerare gata/park
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-10-14
Tekniska nämnden
Dnr TN 2021/155

§ 171 Parkeringsförbud Frostagatan delen
Vallmogatan-Violgatan
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Ge förvaltningschef i uppdrag att ta fram en lokal trafikföreskrift.



Trafikföreskriften ska innefatta förbud för fordon att stanna eller
parkera längs Frostagatans östra sida, mellan korsningen Vallmogatan
och korsningen Violgatan.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden tog 2021-05-20 beslut om ett förbud för fordon att stanna
eller parkera längs med den östra sidan av Frostagatan i Hörby. Beslutet togs
under den tidsperiod som det fanns ett fel i lagtexten. Därför måste ett nytt
beslut tas för att föreskriften ska vara gällande.
Längs Frostagatan i Hörby, mellan korsningen Vallmogatan och korsningen
Violgatan, är det idag tillåtet att parkera bilar på båda sidor av vägen. Detta
skapar ett trångt utrymme och sämre framkomlighet på sträckan. Skolbussar
har svårt att ta sig fram och promenerande skolelevers säkerhet minskar.
Även besökare till närliggande lekplats berörs.
Ett införande av förbud för fordon att stanna eller parkeras längs den östra
sidan, mellan korsningen Vallmogatan och korsningen Violgatan, möjliggör
bättre framkomlighet för bilister, skolbussar och räddningstjänst.
Efter att förbudet trätt i kraft, kommer gata/park måla en heldragen linje på
sträckan och således skapa en gångbana för fotgängare.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta:

Justerande



Ge förvaltningschef i uppdrag att ta fram en lokal trafikföreskrift.



Trafikföreskriften ska innefatta förbud för fordon att stanna eller
parkera längs Frostagatans östra sida, mellan korsningen Vallmogatan
och korsningen Violgatan.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-10-14
Tekniska nämnden

Yrkanden
Ordförande yrkar att:


Ge förvaltningschef i uppdrag att ta fram en lokal trafikföreskrift.



Trafikföreskriften ska innefatta förbud för fordon att stanna eller
parkera längs Frostagatans östra sida, mellan korsningen Vallmogatan
och korsningen Violgatan.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-09-09-TN
Tekniska nämnden 2021-05-20 (2021-05-20 TN §87)
Kartbild
Foto
Beslutet skickas till
Trafikplanerare gata/park
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-10-14
Tekniska nämnden
Dnr TN 2021/273

§ 172 Hastighetssänkning Sätofta
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Ge förvaltningschef i uppdrag att ta fram en lokal trafikföreskrift.



Trafikföreskriften ska innefatta högsta tillåtna hastighet om 50 km/h
på Fulltoftavägen, motsvarande sträckan från kommungräns fram till
området tättbebyggt område Ludvigsborg.



Trafikföreskriften ska börja gälla fr o m 1 november 2021 under
förutsättning att Höörs kommun har tagit motsvarande beslut för
deras del av sträckan.

Sammanfattning av ärendet
Gata/park har under 2021, i ett samarbetsprojekt med Höörs kommun, anlagt
en ny gång- och cykelväg längs Sätoftavägen, precis intill kommungränsen
mot Höör. Gång- och cykelvägen förbinder de båda kommunerna och ökar
tryggheten för cyklister och fotgängare. Sträckan har tidigare också pekats ut
som en brist i Hörby kommuns Gång- och cykelvägsplan 2019.
Högsta tillåtna hastighet på Sätoftavägen är idag 70 km/h längs den aktuella
sträckan, på båda sidor av kommungränsen. Vägsträckan är smal, krokig och
kuperad vilket medför försämrad sikt och kräver varsam framfart.
Vägsträckan har även en cykelpassage och utfarter från enskilda fastigheter.
För att höja trafiksäkerheten bör därför hastigheten sänkas på Fulltoftavägen,
motsvarande sträckan från kommungräns fram till tättbebyggt område i
Ludvigsborg (där 40 km/h börjar gälla).
Gata/park har i dialog med Höörs kommun kommit överens om att
gemensamt föreslå hastighetssänkning i respektive kommun med
genomförandedatum 1 november 2021. Den nya hastighetsbegränsningen
föreslås vara 50 km/h då Höörs kommun redan har denna
hastighetsbegränsning längre in på vägen mot Höör tätort.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta

Justerande



Ge förvaltningschef i uppdrag att ta fram en lokal trafikföreskrift



Trafikföreskriften ska innefatta högsta tillåtna hastighet om 50 km/h
på Fulltoftavägen, motsvarande sträckan från kommungräns fram till
området tättbebyggt område Ludvigsborg



Trafikföreskriften ska börja gälla fr o m 1 november 2021 under

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-10-14
Tekniska nämnden

förutsättning att Höörs kommun har tagit motsvarande beslut för
deras del av sträckan.
Yrkanden
Ordförande yrkar att:


Ge förvaltningschef i uppdrag att ta fram en lokal trafikföreskrift.



Trafikföreskriften ska innefatta högsta tillåtna hastighet om 50 km/h
på Fulltoftavägen, motsvarande sträckan från kommungräns fram till
området tättbebyggt område Ludvigsborg.



Trafikföreskriften ska börja gälla fr o m 1 november 2021 under
förutsättning att Höörs kommun har tagit motsvarande beslut för
deras del av sträckan.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-09-27-TN
Kartbild
Beslutet skickas till
Förvaltningschef
Projektledare gata/park
Trafikplanerare gata/park
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-10-14
Tekniska nämnden
Dnr TN 2021/009

§ 173 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 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
2021-09-01 – 2021-09-30.
Förvaltningschef, dnr TN 2021/029.008
Beslut fattade under perioden 2021-09-01 – 2021-09-30.
Enligt delegationsförteckning – Personalärenden (P.1) och tecknande av avtal
(E5).
Administratör/Handläggare, dnr TN 2021/028.009
Beslut fattade under perioden 2021-09-01 – 2021-09-30.
Enligt vidaredelegationsförteckning - Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
(Tr.4).
Arbetsledare, dnr TN 2021/301.001
Beslut fattade under perioden 2021-09-01 – 2021-09-30.
Enligt vidaredelegationsförteckning – Personalärenden (P.1).
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta:


Slutredovisningen av delegationsärenden godkänns.

Yrkanden
Ordförande yrkar att slutredovisningen av delegationsärenden godkänns.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-14
Tekniska nämnden

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-10-01-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
2021-09-01 – 2021-09-30.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-10-14
Tekniska nämnden
Dnr TN 2021/006

§ 174 Uppföljning av förvaltningens arbete
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningens arbete för:
Planering & Utveckling
Rekrytering av planarkitekt för översiktsplanering pågår.
Kommunservice gata/park
Lösning har tagits fram gällande parkeringssituationen på Georgshillsskolan.
Kommunservice fastighet
Renovering av Lundegården planeras.
Kommunservice lokalvård
Rekrytering av ny pooltjänst pågår.
Kommunservice måltider
Matråd för äldreboenden och skola är under uppstart.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta:


Informationen noteras till protokollet.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att informationen noteras till protokollet.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-10-01-TN
Uppföljning av förvaltningens arbete 2021-10-14
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-14
Tekniska nämnden
Dnr TN 2021/010

§ 175 Meddelanden
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Godkänna redovisningen av meddelanden till tekniska nämnden.

Sammanfattning av ärendet
Dnr TN 2021/096.019
Skyddskommittémöte 2021-09-08.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden beslut:


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

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-10-14
Tekniska nämnden
Dnr TN 2021/007

§ 176 Medborgarnas synpunkter
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Under medborgarnas synpunkter redovisas synpunkter som har kommit till
förvaltningen under september 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 2021-10-01-TN
Medborgarnas synpunkter september 2021
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-10-14
Tekniska nämnden
Dnr TN 2021/011

§ 177 Information från förvaltningschef
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Information av förvaltningschef Peter Siilak.
Tekniska nämnden har fått i uppdrag från barn- och utbildningsnämnden att
se över möjligheten att bygga ut förskolan Skogsgläntan, Ludvigsborg.
Yrkanden
Ordförande yrkar att informationen noteras till protokollet.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-14
Tekniska nämnden
Dnr TN 2021/012

§ 178 Tekniska nämndens ordförande
informerar
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden har ingen aktuell information.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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