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Sekreterare  

 Thomas Andersson 

  

Ordförande  

 Hanna Ershytt 

  

Justerande  

 Olle Iding 

 

  

 ANSLAG/BEVIS 

  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.  

  

Nämnd Tekniska nämnden 

  

Sammanträdesdatum 2017-01-31 

  

Datum då anslaget sätts upp 2017-02-08 Datum då anslaget tas ned 2017-03-02 

  

Protokollets förvaringsplats Kommunhuset, Södergatan 28, Höör 

  

Underskrift  

 Hanna Ershytt 
 

Plats och tid Kommunhuset Översten 

 Tisdagen den 31 januari 2017 kl 18:00–20:20 

  

Beslutande Hanna Ershytt (C), ordförande 

Marianne Ragntoft (S), 1:e vice ordf 

Olle Iding (M), 2:e vice ordf 

Olof Asserfors (S) 

Bo Strandh (M) 

Ismo Pääkkönen (SD) 

Göran Dahlgren (S), tjg ers 

 
 

Övriga närvarande Agne Dahlqvist (V) 

Bo Hansson (M) 

Jan Malmgren (M) 

Rolf Carlsson, Samhällsbyggnadschef 

Susanne Löfström, Gatu- och parkchef 

Anna-Karin Nilsgart, energi- och klimatrådgivare, § 1-4 
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Dnr TN 2017/4 

§ 1 Upprop 

Ärendebeskrivning 
Upprop av nämndens ledamöter och ersättare. Notering av närvaro. Kenneth Kallin (MP) 

är inte närvarande. Göran Dahlgren (S) tjänstgör i hans ställe. 

_____ 
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Dnr TN 2017/4 

§ 2 Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Tekniska nämnden godkänner föredragningslistan med den ändring som ordföranden 

föreslagit. 

Ärendebeskrivning 
Nämndens godkännande av föredragningslista till mötet. Ordförande föreslår ändring, i 

kallelsens lista, av den ordning ärendena behandlas. 

Ismo Pääkkönen (SD) anmäler en punkt på ärendet Övrigt.  

Bo Strandh (M) anmäler en fråga under ärendet Övrigt.  

_____ 
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Dnr TN 2017/4 

§ 3 Val av justerare 

Beslut 
Olle Iding (M) utses att justera mötets protokoll. Justering i Kommunhuset den 8 februari 

klockan 16:30. 

Ärendebeskrivning 
Val av justerare till protokoll för mötet. 

Olle Iding (M) är i tur att justera. 

_____ 
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Dnr TN 2017/4 

§ 4 Energirådgivning - uppföljning 2016 och 

verksamhetsplan 2017 

Beslut 
Tekniska nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Rapportering av energi- och klimatrådgivaren om verksamheten under 2016 och 

verksamhetsplan för 2017. 

Beslutsunderlag 
Bilder presentation 

_____ 
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Dnr TN 2016/156 

§ 5 Föregående protokoll 

Beslut 
Tekniska nämnden lägger tekniska nämndens protokoll 7 december 2016 till 

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Föregående protokoll den 7 december 2016 anmäls. 

_____ 
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Dnr TN 2017/8 

§ 6 Delegerade ärenden 

Beslut 
Tekniska nämnden lägger redovisningen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av beslut i ärenden med av nämnden delegerad beslutsrätt.  

Beslutsunderlag 
Förteckning av beslut tagna med delegerad beslutsrätt  

_____ 
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Dnr TN 2017/17 

§ 7 Anmälningar 

Beslut 
Tekniska nämnden lägger anmälningarna till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Förteckning av anmälda ärenden föreligger. 

Beslutsunderlag 
Anmälda ärende till tekniska nämnden 2017-01-31 

_____ 
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Dnr TN 2017/4 

§ 8 Aktuellt från verksamheten 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att godkänna och fastställa den redovisade ändringen av 

budgeten och lägger i övrigt informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
  

information om verksameten: 

- Integrationsprojektet - medel beviljade från EU:s socialfond för bl a kompetenshöjning 

av anställda för effektivare integration 

- Cykelprojektet - Höör som cykelkommun 

- SAM-enkäten, resultat från den årliga uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet  

- Sanktioner eller andra åtgärder kopplade till grävningsbestämmelserna. 

- Ändringar i tekniska nämndens budget presenteras. 

- Ändringar i organisationen inom gatu- och parkenheten. 

Yrkanden 

Ordföranden föreslår att tekniska nämnden godkänner och fasställer den redovisade 

ändringen av tekniska nämndens budget där medel flyttas från gata-väg till park som en 

följd av uppdrag för skolornas utemiljö. I övrigt att lägga informationen till handlingarna.  

_____ 
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Dnr TN 2017/16 

§ 9 Försköningsbidrag - blomsterurnor med 

medborgarsamverkan  

Beslut 
Tekniska nämnden beviljar samhällsbyggnadssektorns förslag att försköna Höörs 

kommun genom att efter ansökan erbjuda utlåning av sommarblomsurnor som sköts av 

kommunmedborgare. 

Ärendebeskrivning 
Höörs kommuns gatu- och parkenhet arbetar aktivt med olika insatser för att försköna det 

offentliga rummet och erbjuda estetiskt tilltalande utemiljöer. Detta sker på de ytor som 

omfattas av gatu- och parkenhetens uppdrag, dvs på detaljplanelagd allmän platsmark. 

Där sådan saknas föreslås en möjlighet till försköning genom samarbete mellan 

medborgare och kommun. Höörs kommun kommer att iordningsställa urnor med 

sommarblomsplanteringar. Intresserade medborgare kan ansöka om att få en eller flera 

urnor utplacerade på ytor som är lämpliga att försköna. I gengäld förbinder de sig att 

vattna och sköta urnorna under aktuell period. 

Sommarblomsurnor 

Höörs kommun kommer årligen att tillhandahålla tio stycken blomsterurnor. Urnorna 

planteras med sommarblommor i enlighet med aktuellt sommarblomsprogram. Urnorna 

förbereds och planteras av gatu- och parkenheten, varefter de körs ut till överenskommen 

plats i samband med att kommunens övriga urnor sätts på plats.  

För att en plats ska godkännas för utplacering måste den vara belägen så att den är väl 

synlig för ett flertal människor och att det finns en möjlighet att komma nära urnorna för 

att titta på växtmaterialet. Platsen måste vara tillgänglig för gatu- och parkenhetens 

kranbil för lossning och lastning av urna/urnor. 

Under växtsäsongen ansvarar sökanden för tillsyn, skötsel och bevattning av urnorna och 

när sommarsäsongen är slut hämtas urnorna hem i samband med att gatu- och 

parkenheten hämtar hem kommunens övriga urnor. 

Vem kan söka? 

Vem som helst kan ansöka om att få en eller flera blomsterurnor utplacerade på 

överenskommen plats. Ansökningsblanketten måste vara Höörs kommuns gatu- och 

parkenheten tillhanda senast utgången av mars det aktuella året. Ansökan ska innehålla 

uppgifter om den/de som söker samt den kontaktperson som också blir ytterst ansvarig 

för skötseln. Till ansökan bifogas en karta som tydligt visar urnans planerade placering 

samt uppgifter om markägare och markägarens skriftliga godkännande av placeringen.  

Vad krävs? 

En sommarblomsurna kräver olika mycket skötsel beroende på temperatur och väderlek. 
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Då mängden jord är begränsad krävs det att urnorna får ett antal näringsgivor under 

växtsäsong och det innebär också att urnan kan hålla en begränsad mängd vatten. En 

varm, torr och blåsig sommar behöver en blomsterurna vattnas dagligen.  

Om skötsel inte utförs? 

Om sommarblomsurnan inte sköts tillfredställande ger den ett tråkigt och ovårdat intryck. 

Gatu- och parkenheten förbehåller sig då rätten att avsluta utlåningen och hämta tillbaka 

urnan. 

Stort intresse? 

Då detta är ett nytt grepp från gatu- och parkenheten är det svårt att på förhand veta hur 

stort intresset blir. Om antalet sökande överstiger de tio urnorna kommer vi att låta lotten 

avgöra. 

_____ 
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Dnr TN 2017/18 

§ 10 Ärendeplan tekniska nämnden 2017 

Beslut 
Tekniska nämnden godkänner ärendeplanen för 2017. 

Ärendebeskrivning 
Ärendeplan till årets nämndssammanträden 2017 

_____ 
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Dnr TN 2017/19 

§ 11 Investeringsplan 2017 Tekniska nämnden 

Beslut 
Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av planerade investeringar 2017 och tidigare påbörjade projekt som avslutas 

under 2017. 

Beslutsunderlag 
Projektplan TN 2017 

_____ 
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Dnr TN 2017/7 

§ 12 Skolornas utomhusmiljö 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att godkänna samhällsbyggnadssektorns förslag till 

gränsdragningslista och att tekniska nämndens ordförande ska underteckna 

gränsdragningslistan. 

Ärendebeskrivning 
Mot bakgrund av de budgetdiskussioner som har förts tar tekniska nämnden över barn- 

och utbildningsnämndens utemiljöfrågor. Genom att samla driften för kommunens 

offentliga och allmänna ytor förväntas en effektivare resurshushållning där samordning 

och stordrift möjliggör mer kostnadseffektiva arbetssätt. Det ger också möjlighet  att samla 

och stärka kompetensen på utemiljöfrågor. 

I syfte att göra skolgårdarna mer allmännyttiga satsar Höörs kommun på att öppna upp 

dem för allmänheten. Tanken är att skolgårdarna ska bli mer tillgängliga och kunna 

användas även på kvällar och helger. 

Tekniska nämnden ansvarar för och tar beslut kring barn- och utbildningsnämndens 

utemiljöfrågor inom tilldelad budgetram. 

Beslutsunderlag 
Gränsdragningslista för samhällsbyggnadssektorn och barn- och utbildningssektorn 

avseende utemiljön vid skolor 

_____ 
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Dnr TN 2017/4 

§ 13 Lokala trafikföreskrifter vid skolområden 

Beslut 
Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Information om föreskrifter för trafiksäkerhet vid skolor, förskolor mm. 

Beslutsunderlag 
Beslut om lokala trafikföreskrifeer 

_____ 
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§ 14 Övrigt 

Ärendebeskrivning 
Ismo Pääkkönen (SD) efterfrågar åtgärder som ger mer liv år Nya torg de tider då det inte 

är aktiviteter på torget. Som exempel nämns blomsterurnor som placeras centralt på den 

öppna torgytan. 

  

Bo Strandh (M) ställer fråga om de köp av tomter som kommunen genomfört vid Lilys väg. 

_____ 

 


