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Utses att justera Olle Iding Paragrafer 28 - 45 

  

Justeringens plats och tid Kommunhuset Söderg 28, 2015-06-17 kl 14:00 

  

Sekreterare  

 Thomas Andersson 

  

Ordförande  

 Hanna Ershytt 

  

Justerande  

 Olle Iding 

 

  

 ANSLAG/BEVIS 

  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.  

  

Nämnd Tekniska nämnden 

  

Sammanträdesdatum 2015-06-08 

  

Datum då anslaget sätts upp 2015-06-18 Datum då anslaget tas ned 2015-07-10 

  

Protokollets förvaringsplats Kommunhuset, Södergatan 28, Höör 

  

Underskrift  

 Hanna Ershytt 
 

Plats och tid Kommunhuset, Översten 

 Måndagen den 8 juni 2015 kl 18:00–21:40 
  

Beslutande Hanna Ershytt (C), ordförande 

Marianne Ragntoft (S), 1:e vice ordf 

Olof Asserfors (S) 

Kenneth Kallin (MP) 

Olle Iding (M) 

Bo Strandh (M) 

Jan Malmgren (M) 
 

Övriga närvarande Göran Dahlgren (S) 

Anna Johnsson (MP) 

Agne Dahlqvist (V) 

Lennart Sigleif (C) 

Peter Rönngren (SD) 

Rolf Carlsson, samhällsbyggnadschef 

Susanne Löfström, gatu- och parkchef 

Johan Lavesson, väg- och trafikingenjör 

Trine Strunck, plan- och GISchef 

Kristina Johannesson, tekn handläggare, §§ 28 - 37 

Jesper Sundbärg, projektingenjör, §§ 35 
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§ 28 Upprop 

Ärendebeskrivning 
Upprop av nämndens ledamöter och ersättare enligt lista. Ingemar Kristensson (M) och 

Ismo Pääkkönen (SD) är inte närvarande. Bo Strand (M) och Jan Malmgren (M) tjänstgör i 

deras ställe. 

_____ 
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§ 29 Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns enligt ordförandens förslag. 

Ärendebeskrivning 
Nämndens godkännande av föredragningslista till mötet. Ordföranden föreslår att den i 

kallelsen utskickade föredragningslistan justeras så att de tre sista punkterna blir 5:e till 

7:e punkten (§§ 32 - 34) samt att en punkt ”övrigt” läggs till som sista punkt.  

_____ 
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§ 30 Val av justerare 

Beslut 
Olle Iding (M) utses att justera protokollet. Tid och plats den 17 juni klockan 14:00 i 

Kommunhuset. 

Ärendebeskrivning 
Val av justerare till mötets protokoll. 

Kenneth Kallin (MP) står i tur att justera men meddelar förhinder. Ordföranden föreslår 

Olle Iding (M) som står näst på tur. 

 

_____ 
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Dnr TN 2015/44 

§ 31 Föregående protokoll 

Beslut 
Protokollet läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av protokollet från mötet den 9 mars 2015. 

Protokollet finns tillgängligt på Höörs kommuns hemsida. 

_____ 
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§ 32 Utbetalning av kommunalt driftsbidrag för 

enskilda vägar för år 2014 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att godkänna den redovisade utbetalningen av kommunalt 

driftsbidrag för enskilda vägar för år 2014. 

Ärendebeskrivning 
2010-09-01 antog kommunfullmäktige ändrade bestämmelser för kommunalt bidrag för 

enskilda vägar, att gälla för utbetalning för år 2010. Samtidigt reviderades 

ansökningsblanketten. 

I november 2010 skickades ”Bestämmelser för kommunalt bidrag för enskilda vägar”, 

ansökningsblankett och broschyren ”Klipp häcken” ut till ordföranden i samtliga 

vägföreningar/samfällighetsföreningar. I följebrev står att bidrag söks och betalas ut 

liksom tidigare, i efterskott för föregående år. 

För att bidrag skall erhållas varje år måste föreningen årligen, mellan 1 januari och 31 

mars, lämna ansökningsblankett samt årsmötesprotokoll till Tekniska nämnden. 

Ordföranden i vägföreningen skriver under ansökan och accepterar och ansvarar för att 

blanketten är rätt ifylld och att föreningen uppfyller villkoren i ”Bestämmelser för 

kommunalt bidrag till enskilda vägar”. 

89 vägföreningar har beviljats bidrag för 177 809 m väg = 800 140,50 kr (4,50 kr/m väg).  

12 stycken av dessa – Björkhälls vsf, Böstofta sff, Enskilda vägen, Jonstorps vf, 

Klingstorps vf, Klinta vsf, Kyrkstigens sff, Ljungstorps sff, Ringsborgs sff, Stenskogens sff , 

Torupsvägens vsff och Vf Hänninge Stugväg - har inte sökt bidrag för år 2014 (-15 120 m, 

68 040 kr). 

Klinta vsf och Stenskogens sff har avsagt sig rätten att söka bidrag. Kyrkstigens 

samfällighetsförening har förmodligen ändrad kortare väglängd – ej bidragsberättigad - 

efter ny förrättning. 

77 vägföreningar har lämnat in korrekta ansökningar inom angiven tid och har beviljats 

bidrag för år 2014: 162 689 m = 732 100,50 kr. 

En ny förening, Handlarevägens samfällighetsförening, har bildats 2015 genom 

lantmäteriförrättning, väglängd 510 m, och kan söka kommunalt driftsbidrag för år 2015 

nästa ansökningsperiod. 

De som lämnat in ofullständiga ansökningar, på ogiltig blankett, ofullständigt ifylld blankett 

och/eller där årsmötesprotokoll saknats och där rättelsen kunnat göras så att komplett 

ansökan kommit in inom utsatt tid har getts möjlighet att rätta detta.  

Några vägföreningar har uppgett annan väglängd än vid fjorårets ansökan. 

Kontrollmätning gällande dessa föreningars vägar har därför utförts. Samtliga föreningar 
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som ansökt om bidrag för år 2014 har meddelats beslut per brev om beviljat bidrag.  

 

Budgeterat: 776 000 kr 

Total väglängd: 177 809 m = 800 140,50 kr 

Utbetalt: 162 689 m = 732 100,50 kr 

Ej utbetalt: 776 000 – 732 100,50 = 43 899,50 kr 

_____ 
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Dnr TN 2015/96 

§ 33 Revidering av texter i taxa avseende 

felparkering 

Beslut 
Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta ”Taxa för felparkeringsavgifter i 

Höörs kommun”, att gälla från och med 2016-01-01 samt att uppdra till 

samhällbyggnadssektorn att införa de justeringer i texterna som behövs, med anledning 

av kommande ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter, i det förslag som går vidare till 

kommunfullmäktige för fastställande. 

Ärendebeskrivning 
Parkeringsanmärkningen, som är den avgiftsavi som fästes på fordonet vid en 

överträdelse i samband med uppställning, har textmässigt ändrat utseende till följd av 

Transportstyrelsens föreskrift (TFSF 2012:115). Som en följd av dessa textändringar har 

samhällsbyggnadssektorn reviderat motsvarande text i ”Taxa för felparkeringsavgifter i 

Höörs kommun”. De olika avgiftsbeloppen i taxan är oförändrade.  

Transportstyrelsen har aviserat att ytterligare ändringar kommer att göras i 

Transportstyrelsens föreskrifter. Ändringar som medför behov av justeringar i texterna i 

kommunens taxa. Samhällsbyggnadssektorn föreslår att uppdrag ges till sektorn att införa 

de justeringer i texterna som behövs med anledning av dessa ändringar i föreskrifterna, i 

det förslag som går vidare till kommunfullmäktige för fasställande.  

Tekniska nämnden föreslår att taxan antas i KF samt att gälla från och med 2016-01-01 

Beslutsunderlag 
Förslag till taxa för felparkeringsavgifter i Höörs kommun 

_____ 
  



 

PROTOKOLL 

   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-06-08  10 (22) 
    

TEKNISKA NÄMNDEN    

    

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

  

 

Dnr TN 2014/261 

§ 34 Trafiksäkerhet Industrigatan 

Beslut 
Tekniska nämnden avslår framställan i skrivelsen då föreslagen åtgärd inte finns 

redovisad i Trafikplanen. Åtgärden bedöms inte heller som lämplig.  

Ärendebeskrivning 
Höörs kommuns Tekniska nämnd har mottagit två skrivelser från Tobias Person om att 

skylta genomfartstrafik förbjuden på Industrigatan, se bilagor. Den ena innehåller 

namnunderskrifter. 

Industrigatan har under lång tid haft samma utformning, sträcka och funktion som 

uppsamlingsgata, infartsgata och genomfartsgata. Industrigatan är som namnet antyder 

delvis kantat av industrier men även bostäder. I området finns även ett kommunalt förråd 

samt Merabs återvinningscentral. Befintlig hastighetsbegränsning på Industrigatan är 50 

kilometer i timmen. I Trafikplanens båda delar Hastighetsplan och 

Trafiksäkerhetsprogram finns underlagsmaterial i form av hastighetsredovisning från 

trafikflödesmätningar. Det ena värdet avviker strax över skyltad hastighetsbegränsning. 

Medelhastigheten är 48,7 kilometer i timmen och 85-percentilen är till 53 kilometer i 

timmen. Trafikflödet uppgår till ca 3100 fordon per dygn, varav ca 7 % tung trafik(2012).  

 

Industrigatan har i den kommunala Trafikplanen inte föreslagits för några fysiska åtgärder 

avseende biltrafik. För Cykeltrafik och gångtrafik finns däremot påpekanden om åtgärder. 

Antagen Hastighetsplan föreslår sänkt hastighet till 40 kilometer i timmen, i likhet med 

stora delar av gatunätet i Höörs tätort. 

 

Polisen har beretts tillfälle att yttra sig då det är polisen som övervakar fordon i rörelse, till 

exempel vid kontroll om regelefterlevnad vid ett genomfartsförbud på Industrigatan.  

Polisen har avgett följande yttrande. 

Polisen har ingen erinran mot genomfartsförbud på Industrigatan i Höör. 

Polisära kontroller kommer att bli ytterst sporadiska eftersom fokus för vår  

trafikövervakning är hastighet, användning av skyddsanordning, alkohol/drog påverkade 

förare. 

 

Utöver att genomföra föreslagen skyltning kommer inga andra åtgärder att vidtas 

eftersom det enligt förslagställaren ska vara möjligt för behörig trafik att förbli opåverkade. 

Det innebär för obehöriga förare att de ska följa skyltning. I de fall de inte följer skyltning 

är det polisen som utför övervakning. Polisen har i sitt svar angivit att det kommer bli 
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ytterst sporadiska kontroller. 

Det är stor sannolikhet att skyltning och ytterst sporadisk polisövervakning kommer ha 

minimal påverkan att utestänga otillåten genomfartstrafik. Tidigare erfarenheter i 

kommunen från Fogdarödsvägen, är efterfrågade förbudsskyltar inte verksamma. De 

skyltarna är därför borttagna. 

Överläggning 
Olof Asserfors (S) begär att mötet ajourneras 2 minuter för gruppdiskussion. Nämnden 

beslutar att ajournera mötet i två minuter. 

Yrkanden 

Olof Asserfors (S) yrkar bifall till samhällsbyggnadssektorns förslag. 

_____ 
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Dnr TN 2015/95 

§ 35 Uppföljning av ekonomi och verksamhet 

Beslut 
Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning och prognos för ekonomi och verksamhet under perioden jan - maj 2015. 

_____ 
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§ 36 Personalrapportering 

Beslut 
Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av personalfrågor samt incidenter, tillbud och sjuktal. 

_____ 
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Dnr TN 2015/59 

§ 37 Rötskadebesiktning av trästolpar 

Beslut 
Rapporten läggs till handlingarna och utgör underlag för det fortsatta arbetet med en 

belysningspolicy. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av inventering i rubricerade ärende. 

Beslutsunderlag 
Sammanfattning och besiktningsprotokoll från inventeringen 

_____ 
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§ 38 Försök med trafiköar/refuger på 

bostadsgator sommartid 

Beslut 
Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Johan Lavesson redovisar försök med så kallade trafiköar av betong som, i 

hastighetsdämpande syfte, placerats ut på en gata som alternativ till de ”blomlådor” som 

inte längre kan användas på allmän plats. 

_____ 
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§ 39 Höörs mölla - avsmalning av körbana 

sommartid 

Beslut 
Tekniska nämnden lägger informationen till handingarna. 

Ärendebeskrivning 
Johan Lavesson redovisar åtgärd på Kvarngatan vid Höörs mölla. Så kallade kilar 

placeras ut som skydd för fotgängare utanför en /utgång/entré vid möllan som placerar 

besökare direkt på den passerande gatan. 

_____ 
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§ 40 Lägesrapport om genomförande av 

hastighetsplanen 

Beslut 
Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Johan Lavesson lämnar information om verkställande av insatser enligt hastighetsplanens 

åtgärdsprogram. 

_____ 
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§ 41 Flyttning av fordon 

Beslut 
Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Information av Kristina Johannesson om handläggning av ärenden om flyttning av fordon.  

Beslutsunderlag 
Rutiner för fordonsflytt 

Information till fordonsägare vid felaktigt uppställda fordon. 

_____ 
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§ 42 Lägesrapport om Brännemölladammen 

Beslut 
Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Information från Susanne Löfström om vidtagna åtgärder i Brännemölladammen och 

upphandling av arbete med skötselplan för dammen. 

_____ 
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§ 43 Anmälningar 

Beslut 
Tekniska nämnden lägger anmälningarna till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anmälda ärenden 

 

TN 2014/187 Vägskador Sjötorpsvägen till TN 

TN 2014/206 Inspektion av arbetsmiljöverket 

TN 2015/75 Begäran om inventering samt förslag på riskklassning för hittills kända 

nerlagda deponier 

TN 2015/55 Ersättningsanspråk Nya Torg Julgran 

TN 2015/76 Entreprenad GC-väg Stenskogsvägen, mellan Södergatan – Lärkgatan 

TN 2015/81 Hörselrapport, gatu- och park 2015 

TN 2015/82 Förlängning av hyresavtal, Förrådet 4 

_____ 
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§ 44 Delegerade ärenden 

Beslut 
Tekniska nämnden lägger redovisningen av beslut i delegerade ärende till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Redovisning av beslut i delegerade ärenden. Förteckning av beslut under april och maj 

2015 föreligger. 

_____ 
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§ 45 Övrigt 

Ärendebeskrivning 
Rolf Carlsson informerar om kommande utdelning av läsplattor till nämndens ledamöter 

inför de möten som planerats till hösten. Möteshandlingar och kallelse kommer då att vara 

tillgängliga på portalen Höör 24 dit ledamöter och ersättare kan logga in med e -

legitimation.. Ytterligare information kommer i samband med att läsplattorna delas ut.  

 

Olof Asserfors (S) framför sin uppskattning och tack för samhällsbyggnadssektorns fina 

arbete med blomsterarrangemangen på allmänna platser. 

_____ 

 


