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Plats och tid Höörsalen Kommunhuset 
 Måndagen den 25 januari 2016 kl 18:00–20:50 
  
Beslutande Hanna Ershytt (C), ordförande 

Olof Asserfors (S) 
Kenneth Kallin (MP), §§ 1- 11 
Olle Iding (M) 
Ismo Pääkkönen (SD) 
Göran Dahlgren (S), tjg ers 
Anna Johnsson (MP), tjg ers §§ 12 - 14 
Bo Strandh (M), tjg ers 
 

 

Övriga närvarande Jan Malmgren (M) 
Peter Rönngren (SD), §§ 1 - 5 
Rolf Carlsson, samhällsbyggnadschef 
Johan Lavesson, väg- och trafikingenjör 
Trine Strunck, plan- och gischef 

 

  
Utses att justera Ismo Pääkkönen Paragrafer 1 - 15 
  
Justeringens plats och tid Kommunhuset 2016-01-26 
  
Sekreterare  
 Thomas Andersson 
  
Ordförande  
 Hanna Ershytt 
  
Justerande  
 Ismo Pääkkönen 
 
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Nämnd Tekniska nämnden 
  
Sammanträdesdatum 2016-01-25 
  
Datum då anslaget sätts upp 2016-01-27 Datum då anslaget tas ned 2016-02-18 
  
Protokollets förvaringsplats Kommunhuset, Södergatan 28, Höör 
  
Underskrift  
 Hanna Ershytt 
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§ 1 Upprop 
 

Ärendebeskrivning 
Upprop enligt lista och notering av närvaro av nämndens ledamöter och ersättare. 
Marianne Ragntoft (S) är inte närvarande och en ledamot är vakant. Göran Dahlgren (S) 
respektive Bo Strand (M) tjänstgör. Anna Johnsson (MP) tjänstgör när Kenneth Kallin 
lämnar mötet efter § 11. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 2 Godkännande av föredragningslistan och 
val av justerare 

 

Beslut 
Tekniska nämnden godkänner föredragningslistan för mötet. 

  

Ismo Pääkkönen (SD) utses att justera protokollet den 26 januari 2016 i Kommunhuset. 

Ärendebeskrivning 
Godkännande av föredragningslista för mötet. 

  

Val av justerande till mötets protokoll. 

Ismo Pääkkönen (SD) är i tur att justera. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr TN 2015/185 

§ 3 Föregående protokoll 
 

Beslut 
Protokollet från tekniska nämndens sammanträde den 7 december 2015 läggs till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av nämndens protokoll från sammanträdet den 7 dec 2015. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 4 Uppföljning av ekonomi och verksamhet 
 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning från innevarande budgetperiod/er. Det finns vid tiden för mötet inget resultat 
beräknat och en prognos, baserad på överslagsberäkningar, ger vid handen att tekniska 
nämndens resultat kommer att visa överskott. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr TN 2016/3 

§ 5 Anmälningar 
 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att de svar som inkommit angående gatubelysning, biläggs 
ärendet så att nämnden kan ta del av dessa. 

Vid nästa möte ska redovisas hur ärendet, som rör belysningen längs Kyrkstigen i 
Tjörnarp, fortskrider. 

Anmälningarna läggs i övrigt till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anmälda ärenden. 

A. Dnr TN 2015/146 

Trafikverket 

Kommentarer på nämndens remissyttrande. 

  

B. förteckning över anmälda ärenden. 

Yrkanden 
Ordförande föreslår att med utgångspunkt från den diskussion som nämnden fört, 
angående de svar som inkommit rörande gatubelysning, att svaren biläggs ärendet så att 
nämnden kan ta del av dessa. 

Göran Dahlgren (S) föreslår att nämnden vid nästa möte får en redovisning i ärende som 
rör belysningen läng Kyrkstigen i Tjörnarp. 

Beslutsordning 
Ordföranden lägger fram de framförda förslagen för beslut och finner att de får nämndens 
bifall. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr TN 2016/9 

§ 6 Revidering av Grävningsbestämmelser för 
allmän plats i Höörs kommun 

 

Beslut 
Tekniska nämnden antar ”Grävningsbestämmelser för allmän plats i Höörs kommun 
Reviderade 2016-01-12”. 

Ärendebeskrivning 
BAKGRUND 

Revidering av ”Grävningsbestämmelser för allmän plats i Höörs kommun” antagna av TN 
2015-01-19. 

Kvartsit i toppbeläggningar saknas i befintlig version. 

Tjockleken på överbyggnad för huvudgator + industrigator är ej relevanta i förhållande till 
våra gator. 

FÖRSLAG 

Anta ”Grävningsbestämmelser för allmän plats i Höörs kommun Reviderade 2016-01-12” 

Tillägg: ” All toppbeläggning skall utföras med ljus sten, typ kvartsit el likv.” 

Ändring: 

Överbyggnadstyp 1. Huvudgator + industrigator + uppsamlingsgator 

 40 mm ABS/T 11 70/100 
70 mm AG 16/22 70/100 
80 mm Bärlager 
420 mm Förstärkningslager 
Summa 610 mm   

 

Beslutsunderlag 
Förslag grävningsbestämmelser 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 7 Investeringsredovisning 
 

Beslut 
Tekniska nämnden tackar och lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
En modell för kommande redovisningar presenteras (huvudarbetsplanen) av Rolf 
Carlsson. Redovisningen kommer att visas enligt denna modell vid sammanträdet i mars. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 8 Praktikplatser under våren 
 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Praktikplatser till nyanlända för introduktion och språkträning har diskuterats i kommunen. 
Frågan kommer att lyftas i kommunens ledningsgrupp för att se på möjligheter i 
kommunen och frågor som behöver belysas. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 9 Budget för snöröjning och utfallet för 
2015 

 

Beslut 
Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Rolf Carlsson redovisar ekonomisk uppföljning av snöröjningen 2015. Omfattningen har 
varit sådan att alla medel inte behövt användas vilket resulterar i ett överskott på 409 000. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr TN 2016/3 

§ 10 Ärendeplan för nämnden 2016 
 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av ärendeplan för nämndens sammanträden 2016. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr TN 2016/14 

§ 11 Information gällande yttrande över 
granskningsförslag Plan för 
Ringsjöbandet 

 

Beslut 
Tekniska nämnden godkänner yttrandet som sitt. 

Ärendebeskrivning 
Plan för Ringsjöbandet – del av översiktsplan för Höörs kommun tas fram enligt reglerna 
för ändring av översiktsplan. När denna plan är antagen ersätter den Översiktsplan 

2002 för Höörs kommun inom det aktuella planområdet, och den blir en del av 
kommunens gällande översiktsplan. 

Arbete pågår med att ersätta hela Översiktsplan 2002 med en ny kommunövergripande 
översiktsplan. Avsikten är att planen för Ringsjöbandet ska fortsätta gälla som en del av 
den nya översiktsplanen. Kommunen måste dock ta ställning till Ringsjöbandets 
utveckling igen när den nya översiktsplanen antas, och det kan bli aktuellt att justera 
någon del. 

Samhällsbyggnadssektor har deltagit i arbetet med att arbeta fram granskningsförslaget 
men vill med bifogat yttrande till förtydliga vissa detaljer. 

Beslutsunderlag 
FÖP Ringsjöbandet - Yttrande 2015-12-08 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr TN 2016/11 

§ 12 Ändring av hastighetsplan och skrivelse 
till länsstyrelsen om väg 13 

 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att hastighetsplan för Höörs kommun beslutad på TN 2013-06-17 § 60 revideras så att 
föreslagen hastighetsbegränsning 60 kilometer i timmen på väg 13, väg 23, Sätoftavägen 
samt Nya Sätoftavägen utgår och ersätts med gällande hastighetsbegränsningen 50 
kilometer i timmen varmed även krav på åtgärder slopas 

att hastighetsplan för Höörs kommun beslutad på TN 2013-06-17 § 60 revideras så att 
föreslagen hastighetsbegränsning 60 kilometer i timmen på Sanatorievägen och 
Maglasätevägen utförs i samband med införande av 40 kilometer timmen på övrigt vägnät 
och utan krav på åtgärder. 

att väg- och trafikingenjören tillskriver Länsstyrelsen om bibehållande av befintliga 
hastighetgränser på statligt vägnät i samband med att vägsträckor hamnar utanför 
tättbebyggda områden 

att Länsstyrelsen tillskrivs om ansökan om sänkt hastighet på väg 13, med tillägg enligt 
ordförandens förslag till bilagd föreslagen skrivelse 

Ärendebeskrivning 
TN beslutade 2013-06-17 § 60 om hastighetsplan för Höörs kommun. 

Tekniska nämnden beslutade 2015-12-07 § 80 att nämnden vid kommande sammanträde 
behandlar frågan om behov av revideringar av hastighetsplanen i de delar som rör 
ändring av begränsning till 60 kilometer i timmen samt att förslag på skrivelse till 
Länsstyrelsen med synpunkter om att sänka hastigheten på sträckan med 70 kilometer i 
timmen på väg 13 förbi Jeppavallen ska utarbetas till nästa möte. 

  

Det innebär att befintlig gällande hastighetsbegränsning 50 kilometer i timmen på väg 13, 
väg 23, Sätoftavägen samt Nya Sätoftavägen bibehålls. På Sanatorievägen samt 
Maglasätevägen kvarstår föreslagen hastighetsbegränsning 60 kilometer i timmen då det 
resulterar i en sänkning från befintlig 70 kilometer i timmen. Krav på åtgärder tas bort. 

I samband med översyn av tättbebyggda områden kommer vissa områden att revideras. 
På de statliga vägar som berörs av sådan revidering och där tidigare vägsträcka inom 
tättbebyggt område nu hamnar utanför tättbebyggt område behövs framställan utföras till 
Länsstyrelsen om ändrad hastighetsbegränsning. I annat fall leder områdesförändringen 
till ökad hastighetsbegränsning på dessa sträckor(bashastighet). Därvid föreslås i 
förekommande fall ansökas om bibehållande av befintlig hastighetsbegränsning av väg- 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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och trafikingenjören. 

Nämnden framförde vid förra mötet en önskan om sänkning av hastigheten på väg 
13(Ystadsvägen) utmed Jeppavallen eftersom trafiken från och till idrottanläggningen inte 
anses kunna ske trafiksäkert. Därutöver anser man att denna sträcka på väg 13 med 
befintlig hastighetsbegränsning på 70 kilometer i timmen är kort och inte ändamålsenlig. 

Yrkanden 
Ordföranden föreslår att skrivelse som föreligger kompletteras med hänvisning till 
sparsam körning och säkerhetsaspekter samt att åtlydnaden av den efterföljande 
begränsningen till 50 km/tim vid korsning/övergångsställe riskerar att bli sämre. I övrigt 
bifalls liggande förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse till länsstyrelsen 
Karta väg 13 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 13 Tekniska nämndens bokslut 2015 
 

Beslut 
Tekniska nämnden delegerar till ordföranden att fastställa bokslutet för 2015 för inlämning 
till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Nämnden ska fastställa och godkänna bokslut för 2015 som sedan behandlas av 
kommunfullmäktige. Till mötet saknas underlag för nämndens ställningstagande. Eftersom 
bokslutet ska vara lämnat till kommunstyrelsen innan nämnden har sitt nästa möte 
föreslås fastställande av bokslutet delegeras till ordföranden i samråd med sektorchefen. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr TN 2016/17 

§ 14 Delegation att teckna driftavtal 
gatubelysning 

 

Beslut 
Tekniska nämnden ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna driftavtal för 
gatubelysning. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadssektor genomför upphandling av drift och underhåll för kommunens 
gatubelysningsanläggning. Tidigare avtal med Kraftringen har löpt ut per den 2015-12-31 
men har förlängts med tre månader i avvaktan på att nytt avtal träder i kraft. 

Eftersom det sammanlagda värdet på avtalet under avtalsperioden förväntas överstiga 
Samhällsbyggnadschefens beslutade delegationsgräns för avtalstecknande om 3 mkr 
föreslås Tekniska nämndens fatta beslut om att ge utökad delegation i detta ärende. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 15 Övrigt 
 

Ärendebeskrivning 
Olle Iding (M) meddelar att papperskorgen utanför Apoteket är överfull och att skräp 
spridits över området runt den. Ansvaret för tömning och uppstädning efterfrågas. 

  

Bo Strand (M) efterfrågar säkerhetshöjande åtgärder på väg 23 mot bakgrund av 
inträffade olyckor. Förslag att statistik presenteras för nämnden vid marssammanträdet. 
Vidare ställs fråga om vattendom och eventuella åtgärdskrav på dammar i kommunen. 

  

Ordföranden delar ut förtjänstgåva i silver till Göran Dahlgren (S) för 16 år som 
förtroendevald i Höörs kommun. 

_____ 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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