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Föredragningslista
Ärende/Föredragande Dnr

1 Upprop TN 2017/4

2 Godkännande av föredragningslista TN 2017/4

3 Val av justerare TN 2017/4

4 Föregående protokoll TN 2016/156

5 Delegerade ärenden TN 2017/8

6 Anmälningar TN 2017/17

7 Energirådgivning - uppföljning 2016 och verkssamhetsplan 2017

8 Försköningsbidrag - blomsterurnor med medborgarsamverkan TN 2017/16

9 Ärendeplan tekniska nämnden 2017 TN 2017/18
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10 Investeringsplan 2017 Tekniska nämnden TN 2017/19

11 Skolornas utomhusmiljö TN 2017/7

12 Lokala trafikföreskrifter i skolområdet TN 2017/4

13 Aktuellt från verksamheten



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-01-24 3 (16)

TEKNISKA NÄMNDEN

Dnr TN 2017/4

1 Upprop

Ärendebeskrivning
Upprop av nämndens ledamöter och ersättare. Notering av närvaro.

_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-01-24 4 (16)

TEKNISKA NÄMNDEN

Dnr TN 2017/4

2 Godkännande av föredragningslista

Ärendebeskrivning
Nämndens godkännande av föredragningslista till mötet.

_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-01-24 5 (16)

TEKNISKA NÄMNDEN

Dnr TN 2017/4

3 Val av justerare

Ärendebeskrivning
Val av justerare till protokoll för mötet.

Olle Iding (M) är i tur att justera.

 

_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-01-24 6 (16)

TEKNISKA NÄMNDEN

Dnr TN 2016/156

4 Föregående protokoll

Ärendebeskrivning
Föregående protokoll den 7 december 2016 anmäls.

_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-01-24 7 (16)

TEKNISKA NÄMNDEN

Dnr TN 2017/8

5 Delegerade ärenden

Förslag till 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
_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-01-24 8 (16)

TEKNISKA NÄMNDEN

Dnr TN 2017/17

6 Anmälningar

Förslag till beslut
Tekniska nämnden lägger anmälningarna till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förteckning av anmälda ärenden föreligger.

Beslutsunderlag
Anmälda ärende till tekniska nämnden 2017-01-31
_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-01-24 9 (16)

TEKNISKA NÄMNDEN

7 Energirådgivning - uppföljning 2016 och 
verksamhetsplan 2017

Ärendebeskrivning
Rapportering av energirådgivaren.

_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-01-24 10 (16)

TEKNISKA NÄMNDEN

Dnr TN 2017/16

8 Försköningsbidrag - blomsterurnor med 
medborgarsamverkan 

Förslag till beslut
Tekniska nämnden förslås bevilja samhällsbyggnadssektors förslag att försköna Höörs 
kommun genom 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

parkenhet 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. 
Då mängden jord är begränsad krävs det att urnorna får ett antal näringsgivor under 
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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.

 

_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-01-24 12 (16)

TEKNISKA NÄMNDEN

Dnr TN 2017/18

9 Ärendeplan tekniska nämnden 2017

Ärendebeskrivning
Ärendeplan till årets nämndssammanträde 2017

_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-01-24 13 (16)

TEKNISKA NÄMNDEN

Dnr TN 2017/19

10 Investeringsplan 2017 Tekniska nämnden

Förslag till beslut
Redovisning av planerade investeringar 2017 och tidigare påbörjade projekt som avslutas 
under 2017.

_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-01-24 14 (16)

TEKNISKA NÄMNDEN

Dnr TN 2017/7

11 Skolornas utomhusmiljö

Förslag till beslut
Tekniska nämnden förslås godkänna samhällsbyggnadssektors 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
Tjänsteskrivelse - Gränsdragning teknisk sektor/barn- och utbildningssektor avseende 
utemiljö på skolor och förskolor
_____
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TEKNISKA NÄMNDEN

Dnr TN 2017/4

12 Lokala trafikföreskrifter i skolområdet

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

Beslutsunderlag
Beslut om lokala trafikföreskrifeer
_____
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13 Aktuellt från verksamheten

Ärendebeskrivning
 

information om verksameten:

- Integrationsprojektet

- Cykelprojektet

- SAM-enkäten

- Sanktioner kopplade till grävningsbestämmelserna

_____







































ANMÄLNINGSÄRENDEN

Datum Diarienummer Sida
2014-01-01 XXX 2014/999 1 (1)

SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTOR
Avdelning

Anmälda ärende till tekniska nämnden 2017-01-31

Datum 2016-12-07 Diarienr. TN 2016/178 Diariebtkn.  
Motpart    
Ärendemening Utemiljön på kommunens skolgårdar

Datum 2016-12-09 Diarienr. TN 2016/179 Diariebtkn.  
Motpart  
Ärendemening Överklagande Södra Ljungen 1

Datum 2016-12-21 Diarienr. TN 2016/186 Diariebtkn.  
Motpart    
Ärendemening Upphandling vattenrening Höörs badhus

Datum 2017-01-09 Diarienr. TN 2017/3 Diariebtkn.  
Motpart    
Ärendemening Synpunkt halkbekämpning

Datum 2017-01-23 Diarienr. TN 2017/14 Diariebtkn.  
Motpart    
Ärendemening Beställning "Broinspektion Höörs kommun"

Höörs kommun: Samhällsbyggnadssektor • Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
tekniskanamnden@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun



TJÄNSTESKRIVELSE

Datum Diarienummer Sida

2017-01-24 TN 2017/16 1 (2)

SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTOR
Gatu- och parkenheten

Försköningsbidrag - blomsterurnor med 
medborgarsamverkan 

Förslag till beslut
Tekniska nämnden förslås bevilja samhällsbyggnadssektors förslag att försköna Höörs 
kommun genom 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

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun

Tekniska nämnden
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SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTOR
Gatu- och parkenheten

parkenhet 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. 
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.

Susanne Löfström
Gatu- och parkchef
0413-28490
susanne.lofstrom@hoor.se



Datum Sida
1 (3)

SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTOR

Ärendeplan 2017

TN 2017-01-31
 Upprop
 Godkännande av föredragningslistan
 Föregående protokoll
 Beslut i delegerade ärende
 Anmälningar
 Information om verksamhetsplan för 2017 och uppföljning 2016 Energirådgivning – Anna-

Karin Nilsgart
 Försköningsbidrag - Susanne
 Ärendeplan för 2017 - Rolf
 Investeringsplan för 2017, och ej avslutade 2016- tidplan, genomförandetider, ansvarig etc. - 

Rolf
 Aktuellt från verksamheten  – infoärende om: integrationsprojektet, Cykelprojektet, SAM-

enkäten, sanktioner kopplade till grävningsbestämmelserna
 Skrivelse gällande utemiljö BUN – Beslutsärende -Susanne

TN 2017-03-21
 Upprop
 Godkännande av föredragningslistan
 Föregående protokoll
 Aktuellt från verksamheten
 Beslut i delegerade ärende
 Anmälningar
 Ekonomisk uppföljning – Information om bokslut 2016
 Projektuppföljning Bokslut 2016
 Budgetskrivelse TN för 2018 - Beslutsärende.
 Info om beläggningar GC-vägar – Per L
 Begränsad hastighet inom tättbebyggda områden; motivering (Jesper)
 Tidsgränser för hastigheter vid dagis/fritids; permanent 30 vid bl a Ringsjöskolan


TN 2017-06-13
 Upprop
 Godkännande av föredragningslistan
 Föregående protokoll

Höörs kommun: Samhällsbyggnadssektor • Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun

Tekniska nämnden



Datum Sida
2 (3)

SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTOR

 Aktuellt från verksamheten - 
 Beslut i delegerade ärende 
 Anmälningar
 Ekonomisk uppföljning drift och investeringar (projektlistan) l
 Personalrapportering Muntlig info

TN 2017-08-29
 Upprop
 Godkännande av föredragningslistan
 Föregående protokoll
 Aktuellt från verksamheten; fiberutbyggnad
 Beslut i delegerade ärende
 Anmälningar
 Ekonomisk uppföljning 

TN 2017-10-24 
 Upprop
 Godkännande av föredragningslistan
 Föregående protokoll
 Aktuellt från verksamheten – 
 Beslut i delegerade ärende 
 Anmälningar
 Ekonomisk uppföljning – Skriftlig info om delårsbokslut
 Personalrapportering – Munlig info Rolf
 Driftbudget 2018 – Beslut 
 Beslutsattestanter 2018
 Intern kontroll 2018
 Uppföljning Projektplan -Rolf
 Övrigt


TN 2017-12-05 
(med Jullandgång/tallrik) kl 15.00

 Upprop
 Godkännande av föredragningslistan
 Föregående protokoll
 Anmälningar
 Delegationsbeslut
 Ekonomirapport tom november (kolla med Johan)
 Rapport från verksamheten- 
 TN’s förslag till investeringsbudget 2019-2023- Beslutsärende 



Datum Sida
3 (3)

SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTOR

 Tid för sammanträden för 2018 
 Övrigt



Projekt Benämning Budget 2017 Tilläggsb.Tot. Budget Genomför.tid Färdigst.tid Ansvarig

9138 Förnyelse gatubelysning 500

9189 Nya fordon 500

9397 Maglasätevägen 1000

9419 Park- och lekplatsprogrammet 5000

9446 Trafiksäkerhet 250

9447 Tillgänglighetsanpassningar 250

9471 Inventarier 100

9607 Asfalt, underhåll 2000

9608 Asfalt, eftersatt 2400

Asfalt, underhåll g/c-vägar 500

Ombyggnation omklädningsrum Förrådet 4 400

Trapphus Järnvägsgatan 500

13400

Budget 2016

9600 Förnyelse gatubelysning 700
9601 Nya fordon 500
9602 Park och lekplatsprogrammet 1 500
9603 Trafiksäkerhet 250
9604 Tillgänglighetsanpassningar 250
9605 Mer och bättre cykelparkering 250
9606 Inventarier 100
9607 Asfalt, beläggningsunderhåll 2 000
9608 Asfalt, eftersatt underhåll 2 400
9609 Ringjsöskolan diverse 500

8 450



 

TJÄNSTESKRIVELSE 
   
Datum Diarienummer Sida 

2017-01-23 TN 2017/7 1 (4) 
    
SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTOR    
Gatu- och parkenheten    
 

 
 
 
 

Gränsdragning teknisk sektor/barn- och 
utbildningssektor avseende utemiljö på skolor 
och förskolor 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden förslås godkänna samhällsbyggnadssektors förslag till 
gränsdragningslista och att tekniska nämndens ordförande ska underteckna 
gränsdragningslistan.  

Ärendebeskrivning 
Bakgrund 
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.  

Dialog och samverkan  
Modellen för genomförande bygger på en planeringsprocess i dialog mellan gatu- och 
parkenheten och barn- och utbildningssektorn. Det finns olika lösningar för dialogformen, 
där dialogens omfattning styr såväl tidsram som kostnad för processen. Storleken på ett 
specifikt projekt kommer att vara avgörande för dialogens omfattning. Det viktigt att 
poängtera att dialogen sker kring utemiljöns funktioner och att den genomförs i ett tidigt 
skede i processen. I ett senare skede fortsätter samverkansarbetet i form av ett 
informationsflöde.  

Genom en organisationsförändring har gatu- och parkenhetens arbetsledare på 
anläggningssidan fått en ny och utökad roll och titeln Samordnare anläggning. 

Tekniska nämnden 

Höörs kommun: Samhällsbyggnadssektor • Box 53 • 243 21 Höör 
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör 
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41 
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun 
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SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTOR    
Gatu- och parkenheten    
 

Samordnaren kommer att ansvara för planering av samtliga anläggningsarbeten som 
utförs i egen regi på såväl park-, gatu- som fastighetsmark, men kommer också att vara 
samordningsansvarig internt och externt för de projekt på skolor och förskolor som 
genomförs. I arbetsuppgifterna ingår att under 2017 skapa sig en bild av de befintliga 
utemiljöer som finns samt att utifrån detta göra en plan för vilka skolor/förskolor som ska 
omfattas av åtgärder de närmaste åren framöver. Samordnaren har bl.a. följande 
arbetsuppgifter: 

• Samordning och dialog med BUN inför och i samband med utförande av 
investeringsprojekt. Kalla och träffa t ex rektorer, personal och ev. andra berörda i 
uppstartsskede. Ansvara för en löpande information inför genomförande och 
genom hela projektet. 

• Lekplatsbesiktningar; handla upp och vara kontaktperson vid genomförande. 
Planera åtgärder efter rapportering. 

• Budgetansvar för de specifika projekt som hanteras inom ramen för barn- och 
utbildningssektorns utemiljöer. 

• Delta i skyddsronder avseende utemiljö på skolor och förskolor. 
• Informera HFAB om kommande arbeten.  

 
Barn- och utbildningssektorn utser en person med övergripande beslutsmandat att ta de 
övergripande besluten, t ex att godkänna det förslag på årliga åtgärder som kommer att 
presenteras av gatu- och parkenhetens samordnare. I de specifika projekten kommer 
respektive rektor att fungera som huvudkontaktperson.  

Tillsyn och skötsel  
Tillsyn och skötsel är detsamma som den löpande skötseln. Gatu- och parkenheten utför 
framgent de löpande driftmomenten på samma sätt som tidigare. Under 2017 planeras 
framtagande av en skötselplan som förtydligar vilka moment och intervall som omfattas 
av den löpande driften. Skötselplanen kommer att kopplas till det digitaliserade underlag 
som också visar vilka ytor som omfattas och hur de är klassificerade.  

Inom ramen för tillsyn och skötsel ligger reparationer och liknande oplanerade och 
oförutsedda åtgärder samt deltagande i skyddsronder och åtgärder föranledda av dessa. 
Barn- och utbildningssektorn ansvarar för att kalla gatu- och parkenhetens samordnade 
till skyddsronder avseende utemiljöer på skolor och förskolor.   

Ansvaret för såväl löpande drift som reparationer innehas av gatu- och parkenheten och 
detta behöver således inte beställas av barn- och utbildningssektorn.  

Planerat underhåll 
Planerat underhåll har tidigare helt saknats. I framtiden kommer planerat underhåll att 
prioriteras högt för att möjliggöra att kvalitén på utemiljöerna höjs och att tänkta funktioner 
upprätthålls. Ambitionen är att t ex stängsel kommer att bytas istället för att i det oändliga 
lagas, bänkar och papperskorgar byts ut oftare och asfaltsytor/plattytor som satt sig 
kommer att åtgärdas. Samtliga åtgärder inom ramen för det planerade underhållet är 
driftåtgärder och åtgärderna kommer att planeras och utföras utifrån tillgängliga resurser.  

Även ansvaret för åtgärder inom det planerade underhållet innehas av gatu- och park-
enheten och behöver inte beställas av barn- och utbildningssektorn. 
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Investeringar 
Samhällsbyggnadssektor ansvarar för att äska investeringsmedel avseende åtgärder på 
utemiljöer som nyttjas av barn- och utbildningssektorn. Gatu- och parkenheten kommer 
att föreslå investeringsäskande utifrån den kunskap och de behov som tydliggörs under 
arbetet med utemiljöerna. Lekplatsbesiktningar är en del av det underlag som kommer att 
ligga till grund för förslaget, men också den helhetsbild av utemiljöerna och deras 
innehåll, kvalité och funktioner som ansvarig samordnare från gatu- och parkenheten 
kommer att skapa sig. Detta kompletteras med de önskemål om åtgärder som kommer 
ifrån verksamheten.  

Helhetslösningar 
De investeringar som görs planeras så långt det går utifrån en helhetssyn. Vinsterna med 
helhetslösningar är stora på samordningsplanet i alla skeden av processen, oavsett om 
det handlar om planering, projektering eller utförande. Att arbeta övergripande med större 
ytor ger dessutom utrymme och möjlighet för nya lösningar som kan höja kvalitéen på 
utemiljön som utgör en viktig arena för lek, lärande och utveckling för barn och unga. 
Precis som tidigare så kommer punktinsatser att göras i de fall det är nödvändigt eller 
anses tillräckligt.  

Arbetsmiljöansvar 
Ansvaret ur ett arbetsmiljöperspektiv för såväl elever som skolpersonal kvarstår på barn- 
och utbildningsnämnden medan arbetsmiljöansvaret för medarbetare på gatu- och 
parkenheten kvarstår på tekniska nämnden. 

Kompensation för tillkommande ytor 
För tillkommande ytor, dvs. ytor som tillkommer i samband med nybyggnation eller 
utökning av ytor av andra skäl tillämpas samma kompensationsmodell som den som är 
beslutad ska användas på gator/vägar och på parkmark, dvs. en schabloniserad m2-
ersättning. Ersättning för tillkommande ytor delas upp i olika kategorier baserat på 
skötselintensitet. Ersättningen baseras på kostnadsbilden som presenteras i Repab fakta 
2014 men uppräknat till 2017 års nivå. Ersättningen indexeras årligen för att följa 
kostnadsutvecklingen. Ersättningen enligt den schabloniserade ersättningsmodellen är för 
2017 följande: 
 
Gator och vägar: 15 kr/m2 
Parkmark:  5 kr/m2 
Skolor:  27 kr/m2 
Förskolor:  15 kr/m2 
Övriga byggnader: 18 kr/m2  
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Höörs kommun  Höörs kommun  
 
 
 
 
Hanna Ershytt  Björn Andreasson 
Ordf. Tekniska nämnden  Ordf. Barn- och utbildningsnämnden 
 

 
 
 
 
 
Susanne Löfström 
Gatu- och parkchef 
0413-28490 
susanne.lofstrom@hoor.se 
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