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§ 73 Upprop 

Ärendebeskrivning 
Närvarokontroll genom upprop av nämndens ledamöter och ersättare. Kenneth Kallin 
(MP) och Ismo Pääkkönen (SD) är inte närvarande och Anna Johnsson (MP) respektive 
Peter Rönngren (SD) tjänstgör i deras ställe. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 74 Godkännande av föredragningslistan och 
val av justerare 

Beslut 
Tekniska nämnden godkänner föredragningslistan för dagens möte. 

Olle Iding utses att justera protokollet från mötet den 15 december 2015. 

Ärendebeskrivning 
Nämndens godkännande av föredragningslista för mötet. 

Val av justerare till mötesprotokollet. 

Olle Iding föreslås justera protokollet från mötet. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr TN 2015/159 

§ 75 Föregående protokoll 

Beslut 
Tekniska nämnden lägger protokollet från mötet den 19 oktober 2015 till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av protokollet från tekniska nämndens möte den 19 oktober 2015. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr TN 2015/163 

§ 76 Delegerade ärenden 

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

Ärendebeskrivning 
Redovisning av beslut i av tekniska nämnden delegerade ärenden. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr TN 2015/170 

§ 77 Anmälningar 

Beslut 
Anmälningarna läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anmälda ärenden: 

TN 2015/174 Utfart till väg 23 från Södra Rörumsvägen 

TN 2015/175 Ansökan om landsbygdsstöd bredband 

TN 2015/177 Gatuträd Södergatan 

TN 2015/178 Upphandling miljöteknisk undersökning västra stationsområdet 

TN 2015/179 Träd på väg att falla, enskild väg 

TN 2015/180 Stöd energirådgivning 2016 

TN 2015/182 Medfinansieringsbidrag Pågatåg nordost 

TN 2015/183 Lösspringande hundar, lekplats Norra Rörum 

TN 2015/186 Synpunkter vinterväghållning november- december 2015 

TN 2015/196 Plan och GIS verksamhetsförändring 

TN 2015/197 Vatten i tunnel, Tjörnarp 

TN 2015/198 Nybyggnad cykelgarage 

TN 2015/199 Uppsägning nyttjande av fiberförbindelse 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr TN 2015/95 

§ 78 Uppföljning av ekonomi och verksamhet 

Beslut 
Tekniska nämnden lägger den redovisade uppföljningen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av tekniska nämndens ekonomi till och med oktober. Prognos för perioden 
föreligger. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 79 Personalrapportering 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Rolf Carlsson redovisar personalsituationen och samhällsbyggnadssektorns sjuktal för 
perioden januari till och med november. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 80 Lägesrapport genomförande av 
Hastighetsplanen 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att nämnden vid kommande sammanträde behandlar frågan 
om behov av revideringar av hastighetsplanen i de delar som rör ändring av begränsning 
till 60 km/tim samt att förslag på skrivelse till Trafikverket med synpunkten att sänka 
hastigheten på sträckan med 70 km på väg 23 förbi Jeppavallen ska utarbetas till nästa 
möte. 

Ärendebeskrivning 
Johan Lavesson informerar.  

- Information om skyltsättning av 40 kilometer i timmen. 

- Information om skyltsättning av 60 kilometer i timmen. 

- Ansvarsfördelning i skyltsättning mellan olika väghållare och definition Tättbebyggt 
Område. 

- Uppföljning och planering av hastighetsplanens genomförande. 

Yrkanden 
Ingemar Kristensson (M) föreslår, med anledning av de ändrade förutsättningar som finns 
beträffande hastighetsbegränsningar, att nämnden vid kommande sammanträde 
behandlar frågan om behov av revideringar av hastighetsplanen i de delar som rör 
ändring till begränsning till 60 km/tim. 

Olle Iding (M) instämmer i Ingemar Kristenssons (M) förslag. 

Ordföranden föreslår som tillägg till Ingemar Kristenssons (M) förslag att en skrivelse till 
Trafikverket med synpunkten att sänka hastigheten på sträckan med 70 km på väg 23 
förbi Jeppavallen ska utarbetas till nästa möte. 

Beslutsordning 
Ordföranden lägger fram Ingemar Kristenssons (M) förslag med tilläggsförslag för beslut 
och finner att det är nämndens beslut. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 81 Utvärdering av tillfälliga trafiköar 
Kvarngatan och Veterinärgatan 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Johan Lavesson informerar om de trafiköar som, på prov, under sommaren placerats ut 
på två platser som ersättning för de hastighetsdämande blomlådor som inte längre kan 
användas. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 82 Sammanträdestider 2016 

Beslut 
Sammanträdestiderna fasställs enligt förslag. 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämndens sammanträdestider 2016. 

Förslag: 

25/1 

14/3 

13/6 

29/8 

17/10 

5/12 

Samtliga möten kl 18.00 utom december som blir kl 15.00. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr TN 2015/195 

§ 83 Inriktningsbeslut för framtagande av 
Policy för gatubelysning i Höörs kommun 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att ge Samhällsbyggnadssektorn i uppdrag att arbeta fram ett 
förslag till Policy för gatubelysning i Höörs kommun. 

Ärendebeskrivning 
Mötet ajourneras för paus 16:50 och återupptas 17:00. 

Inom Höörs kommun finns idag 4 200 st. gatubelysningspunkter. Den årliga kostnaden för 
drift och underhåll av gatubelysningsanläggningen uppgår till ca 4 miljoner kronor. Utöver 
detta tillkommer kostnader för att täcka investeringbehovet i anläggningen, en kostnad 
som varierar mellan 0,5 och 1 miljon kronor per år. 

Höörs kommun har avtal med en upphandlad entreprenör som sköter drift, underhåll och 
förnyelse av gatubelysningsanläggningen. 

Höörs kommun har ansvar och beskostar idag belysningsanläggningar på kommunala 
gator, enskilda vägar och statliga vägar. 

Flertalet anläggningar är i stort behov av upprustning och kostnaden för detta kommer bli 
hög. I flera fall finns fog att se över om belysningen är motiverad att behålla. 

Tekniska nämnden har under senaste åren fått ett antal beslutsärenden att ta ställning till. 
Dessa har gällt reinvesteringar eller nedmontering av belysningsanläggningar. 

Som hjälpmedel för både politiken och förvaltningen behövs ett beslutsstöd med riktlinjer 
för hur kommunens förvaltning och investeringar i gatubelysning ska hanteras. 

Ett utkast till policy för gatubelysning i Höörs kommun föreligger som beslutsunderlag. 

Beslutsunderlag 
Förlag policy för gatubelysning 
Belysning utanför tätort 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr TN 2015/187 

§ 84 Belysning Tjörnarp, Timotejvägen 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att samhällsbyggnadssektorn ersätter den befintliga 
anläggningen med ny anläggning samt lägger till två stolpar söderut mot 
Brönnestadvägen. 

Ärendebeskrivning 
Timotejvägen i Tjörnarp är en kommunal gata och ligger i tätorten Tjörnarp. Efter Rejlers 
rötskade- och underhållsbesiktning år 2015 av 5 stycken trästolpar kan konstateras att 
omedelbara åtgärder krävs. För att hela gatan ska få belysning krävs ytterligare två 
belysningsstolpar söderut mot Brönnestadvägen. I nuläget är Brönnestadvägen belyst 
fram till Timotejvägen men Timotejvägen är inte belyst fram till Brönnestadvägen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Timotejvägen Tjörnarp 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr TN 2015/188 

§ 85 Belysning enskild väg Fogdarp väster 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att de enskilda fastighetsägarna i första hand erbjuds ett 
komplett övertagande av belysningsanläggningen - ägande, drift och underhåll - i 
befintligt skick. I andra hand, om fastighetsägarna inte vill överta belysningsanläggningen, 
avvecklas anläggningen. 

Ärendebeskrivning 
På en enskild väg i Fogdarp, nära E22, finns en gatubelysningsanläggning med 4 stycken 
stålstolpar med natriumarmaturer. Stolparna är placerade på tomtmark på tre fastigheter. 
Det finns ingen lantmäteriregistrerad samfällighetsförening gällande vägen och det söks 
inte heller kommunalt driftsbidrag. 

Fastighetsägarna kan erbjudas möjlighet att överta hela belysningsanläggningen i 
befintligt skick, inklusive ansvar för framtida drift och skötsel. Om de enskilda 
fastighetsägarna inte är intresserade av ett övertagande föreslås att 
samhällsbyggnadssektor upphör att betala elnätsavgift och elförbrukningsavgift och 
monterar ner anläggningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Gatubelysningsanläggning i Fogdarp väster 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr TN 2015/189 

§ 86 Belysning enskild väg Rolsberga 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att de enskilda fastighetsägarna i första hand erbjuds ett 
komplett övertagande av belysningsanläggningen - ägande, drift och underhåll - i 
befintligt skick. I andra hand, om fastighetsägarna inte vill överta belysningsanläggningen, 
upphör samhällsbyggnadssektor att betala elnätsavgift och elförbrukningsavgift. 

Ärendebeskrivning 
På en enskild väg i Rolsberga, nära E22, finns en gatubelysningsanläggning med 3 
stycken stålstolpar med kvicksilverarmaturer. Kvicksilverarmaturer ska fasas ut under 
2015 enligt Ekodesigndirektivet. Stolparna är placerade på tomtmark på tre olika 
fastigheter. Det finns ingen lantmäteriregistrerad samfällighetsförening gällande vägen 
och det söks inte heller kommunalt driftsbidrag. 

De enskilda fastighetsägarna kan erbjudas möjlighet att överta hela 
belysningsanläggningen i befintligt skick, inklusive ansvar för framtida drift och skötsel. 
Om de enskilda fastighetsägarna inte är intresserade av ett övertagande föreslås att 
samhällsbyggnadssektor upphör att betala elnätsavgift och elförbrukningsavgift. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Gatubelysningsanläggning i Rolsberga 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr TN 2015/190 

§ 87 Belysning Tjörnarp Landsvägen södra 
delen 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att samhällsbyggnadssektorn får i uppdrag att montera ner de 
två kvicksilverarmaturerna utan att ersätta dem. 

Ärendebeskrivning 
Landsvägens gamla förlängning övergår i söder till en enskild väg där det finns två 
trästolpar. Rejlers rötskade- och underhållsbesiktning 2015 visade att 1 stolpe är 
rötskadad och att säkringar saknas. Båda stolparna är sambyggda med Mellersta Skånes 
Kraft och ingår i anläggningen på södra belysningscentralen. Det finns ett hushåll på den 
aktuella sträckan där belysningen finns. Höörs kommun har sedan tidigare bekostat drift 
och skötsel av anläggningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Tjörnarp, Landsvägen södra delen 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr TN 2015/191 

§ 88 Belysning Tjörnarp Kyrkstigen 151207 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att ärendet återremitteras till dess belysningspolicyn är 
fasställd. Eventuella akuta åtgärder på belysningsanläggningen vidtas i avvaktan på 
beslut. 

Ärendebeskrivning 
2015 utförde Rejlers rötskade- och underhållsbesiktning av 8 stycken trästolpar på 
Kyrkstigen, varav 7 stycken har kvicksilverarmaturer. Kyrkvägens samfällighetsförening 
kan erbjudas möjlighet att överta belysningsanläggningen i befintligt skick, inklusive 
ansvar för framtida drift och skötsel eller att samhällsbyggnadssektor monterar ner 
kvicksilverarmaturerna. 

Yrkanden 
Ingemar Kristensson (M) föreslår att föreningen erbjuds att överta anläggningen och om 
detta inte accepteras fortsätter kommunen att göra nödvändiga investeringar och sköter 
driften tills vidare. 

Partnerskapet begär att mötet ajourneras 5 minuter för överläggning. Mötet ajourneras 
och återupptas 18:40. 

Anna Johnsson (MP) föreslår att ärendet återremitteras till dess belysningspolicyn är 
fasställd samt att eventuella akuta åtgärder vidtas i avvaktan på beslut. 

Olle Iding (M) instämmer i Ingemar Kristenssons (M) förslag. 

Beslutsordning 
Ordförande konstaterar att det föreligger två förslag till beslut. Förslaget på återremiss 
ställs mot att avgöra ärendet i dag och ordförande finner att ärendet ska avgöras i dag. 

Votering begärs. 

Beslutsordningen med JA-röst för att avgöra ärendet i dag och NEJ-röst för Anna 
Johnsson (MP) förslag godkänns av nämnden. 

Omröstning 
Omröstning genomför med upprop och utfaller med 3 JA-röster och 4 NEJ-röster. 
Nämnden beslutar därför enligt Anna Johnssons (MP) förslag. 

Hanna Ershytt (C) - JA 

Marianne Ragntoft (S) - NEJ 

Ingemar Kristensson (M) - JA 

Olof Asserfors (S) - NEJ 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Olle Iding (M) - JA 

Anna Johnsson (MP) - NEJ 

Peter Rönngren (SD) - NEJ 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Tjörnarp, Landsvägen södra delen 
  
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr TN 2015/192 

§ 89 Belysning Tjörnarp Tegelbruksvägen 
stickvägar 151207 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att de enskilda fastighetsägarna längs med stickvägarna 
erbjuds möjlighet att överta belysningsanläggningen i befintligt skick, inklusive ansvar för 
framtida drift och skötsel. I annat fall monterar samhällsbyggnadssektorn ner 
kvicksilverarmaturerna. 

Ärendebeskrivning 
Efter Rejlers rötskade- och underhållsbesiktning 2015 av 8 stycken trästolpar varav 6 
stycken med kvicksilverarmatur, på stickvägar till Tegelbruksvägen, framkom att 
belysningsanläggningen behöver åtgärdas. Höör kommun har sedan tidigare bekostat 
drift och skötsel av gatubelysningsanläggningen. 

De två stickvägarna till Tegelbruksvägen är enskilda vägar men det finns ingen 
samfällighetsförening som ansvarar för vägarna. Det finns 9 fastigheter i anslutning till 
stickvägarna. 

De enskilda fastighetsägarna längs med stickvägarna kan erbjudas möjlighet att överta 
belysningsanläggningen i befintligt skick, inklusive ansvar för framtida drift och skötsel. 
Alternativt monterar samhällsbyggnadssektor ner kvicksilverarmaturerna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Tjörnarp Tegelbruksvägen stickvägar 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr TN 2015/193 

§ 90 Belysning Tjörnarp Tegelbruksvägen 
stora vägen 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att samfällighetsföreningen Ella-Gunnarp erbjuds möjlighet 
att överta belysningsanläggningen längs med Tegelbruksvägen i befintligt skick, inklusive 
ansvar för framtida drift och skötsel. Om samfällighetsföreningen inte är intresserad av ett 
övertagande av belysningsanläggningen monteras den ner av samhällsbyggnadssektorn. 

Ärendebeskrivning 
Efter Rejlers rötskade- och underhållsbesiktning av 12 stycken trästolpar, med 
kvicksilverarmaturer, på Tegelbruksvägen i Tjörnarp år 2015 framkom att 
belysningsanläggningen behöver åtgärdas omgående. Höörs kommun har sedan tidigare 
bekostat drift och skötsel av gatubelysningsanläggningen. 

Tegelbruksvägen är en enskild väg och det finns en samfällighetsförening, Ella-Gunnarps 
vägsamfällighetsförening, som ansvarar för vägen. Tegelbruksvägen är varken hårt 
trafikerad eller har några farliga korsningar, den har inga allmännyttiga intressen och det 
finns inga hushåll utmed vägen där belysningen finns. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Tjörnarp Tegelbruksvägen stora vägen  
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr TN 2015/194 

§ 91 Belysning Tjörnarp väg 1328, väg 1344 
och stig genom skogen 151207 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att samhällsbyggnadssektorn får i uppdrag att montera ner 
gatubelysningsanläggningen på väg 1328 och 1344. 

Utbyte av stolparna markerade 30 - 37, vid stigen genom Prästbonnaskogen, 
kostnadsberäknas. 

Ärendebeskrivning 
Sammanfattning över rötskador, större och mindre fel samt påpekanden efter Rejlers 
rötskade- och underhållsbesiktning av 42 stycken trästolpar på väg 1328, väg 1344 och 
stig genom skogen. 26 stycken är bestyckade med kvicksilverarmaturer. 16 stycken 
stolpar behöver åtgärdas varav 6 stycken kräver akut åtgärd på grund av rötskador. 
Andra åtgärder som krävs är bland annat korsade kablar, nedledare, främmande föremål i 
stolpe, lutande och knäckta stolpar, hackspettskador, saknad lampa, slakt stag, skadade 
stag, saknade strävor, dåligt utförda skarvar, sned mekanisk belastning på kabel, 
tvinnade kablar, saknad säkring, kabel på mark p.g.a. trädpåfall, myrangrepp, jordtag. 
Höörs kommun har sedan tidigare bekostat drift och skötsel av 
gatubelysningsanläggningen. 

Både väg 1328 och väg 1344 är statliga vägar. Trafikverket bedömer ur 
trafiksäkerhetssynpunkt att gatubelysning inte är nödvändig på dessa vägar. 

Yrkanden 
Olof Asserfors (S) med instämmande av Anna Johnsson (MP) föreslår att 
stolparna markerade 30 - 37 vid stigen genom Prästbonnaskogen, lyfts ut och att utbyte 
av dessa kostnadsberäknas. Övriga delar av liggande förslag kvarstår. 

Beslutsordning 
Ordförande ställer liggande förslag och Olof Asserfors förslag mot varandra och finner att 
nämnden beslutar enligt liggande förslag. 

Votering begärs 

Nämnden godkänner beslutsordningen med JA-röst för liggande förslag och NEJ-röst för 
Olof Asserfors (S) förslag. 

Omröstning 
Omröstning genomförs med upprop och faller ut med 3 JA-röster och 4 NEJ-röster. 
Nämnden beslutar alltså enligt Olof Asserfors (S) förslag. 

Hanna Ershytt (C) - JA 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Marianne Ragntoft (S) - NEJ 

Ingemar Kristensson (M) - JA 

Olof Asserfors (S) - NEJ 

Olle Iding (M) - JA 

Anna Johnsson (MP) - NEJ 

Peter Rönngren (SD) - NEJ 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Tjörnarp väg 1328, väg 1344 och stig genom skogen 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 92 Övrigt 

Ärendebeskrivning 
Ingemar Kristensson tackar för sig meddelar att avser att avsäga sig sitt uppdrag och att 
detta är hans sista möte som ledamot i nämnden. 

Ordförande tackar Ingemar för tiden i nämnden. 

Ordföranden tackar även nämnden för det gångna året och tillönskar en God Jul. 

_____ 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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