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§ 34 Upprop 

Ärendebeskrivning 
Upprop och notering av närvaro av nämndens ledamöter och ersättare enligt lista. 

Kenneth Kallin (MP) är inte närvarande och Anna Johnsson (MP) tjänstgör i hans ställe.  

_____ 
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§ 35 Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Tekniska nämnden godkänner föredragningslistan efter att en punkt ”Övrigt” lagts till 

listan. 

Ärendebeskrivning 
Nämndens godkännande av föredragningslista till mötet. 

_____ 
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§ 36 Val av justerare 

Beslut 
Tekniska nämnden utser Olle Iding (M) att justera protokollet. Justering i Kommunhuset 

den 23 juni 2016 klockan 7:30. 

Ärendebeskrivning 
Val av justerare till mötets protokoll. 

Olle Iding (M) står i tur att justera. 

_____ 
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Dnr TN 2016/35 

§ 37 Föregående protokoll 

Beslut 
Tekniska nämnden lägger protokollet från mötet den 14 mars 2016 till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Anmälan av tekniska nämndens protokoll från möte den 14 mars 2016.  

_____ 
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Dnr TN 2016/37 

§ 38 Delegerade ärenden 

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

Ärendebeskrivning 
Redovisning av ärenden med delgerad beslutsrätt. Förteckning över ärenden föreligger.  

_____ 
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Dnr TN 2016/3 

§ 39 Anmälningar 

Beslut 
Tekniska nämnden lägger anmälningarna till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Förteckning över anmälda ärenden föreligger. 

_____ 
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Dnr TN 2016/28 

§ 40 Uppföljning av ekonomi och budget 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadssektorn går igenom uppföljning/prognos och projektuppföljning för 

innevarande budgetperiod till och med maj. Projektplan föreligger. 

_____ 
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Dnr TN 2016/43 

§ 41 Information - Aktuellt från verksamheten 

Beslut 
Informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Gatu- parkenheten tar upp följande punkter 

- Invigning av Höghults lekplats föregående vecka. 

- Pocketpark Fogdaröd. Guidad växttur den 21 juni. 

- Invigning av Tallbackens lekplats 5 juli. 

- Sommarblomsprogram 2016 - 2 500 plantor. 

- Beläggningsunderhållet bilvägar - dagens status. Nästa år dags för ny 

beläggningsinventering. 

- Konsultavtal för trafikingenjörstjänster. 

- Aktuella gatubelysningsärenden. 

_____ 
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§ 42 Information - Aktuellt från verksamheten - 

Plan- och GIS-enheten 

Beslut 
Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Från Plan- och GIS-enheten rapporteras om följande punkter. 

- Behov att öka bemanningen på enheten. 

- Funktioner i webkartan på hemsidan. 

- Uppföljning av enheten med utgångspunkten i fokusområden. 

_____ 
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§ 43 Personalrapportering 

Beslut 
Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Information om rekryteringar och sjukfrånvaro inom tekniska sektorn.  

_____ 
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§ 44 Medarbetarundersökning 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Rolf Carlsson rapporterar om resultatet för samhällsbyggnadssektorn från genomförd 

medarbetarundersökning. 

_____ 
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Dnr TN 2016/90 

§ 45 Buskörning Midgård och Norrevärn 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att samhällsbyggnadssektorn ges i uppdrag ta fram kostnad 

för att förse parkeringen vid Midgård med en robusta fasta avskiljande konstruktioner som 

avdelar parkeringen i mindre ytor. 

Ärendebeskrivning 
Två ärenden rörande buskörning har inkommit; det ena ärendet rör parkeringen vid 

Midgård och det andra ärendet rör Norrevärnsgatan. Parkeringen vid Midgårds nyttjas 

som racing/driftingbana med betydande störningar i form av oljud för de som bor i 

närheten. Norrevärnsgatan nyttjas av en boende i dess närhet för att testa diverse bilar i 

hög hastighet. Båda ärendena avslutas med önskemål om åtgärder för  att förhindra 

beteendet. 

Midgårds parkering har under olika perioder varit ett tillhåll för bilburen ungdom. För ett 

par år sedan investerades i avstängningsbommar för att dela in parkeringsytan i mindre 

partier och på så vis försvåra buskörningen. Då många av bilägarna inte är så rädda om 

sina fordon kördes bommarna sönder och vid ett par tillfällen bogserades de även bort. 

När bommarna var obrukbara pga att de körts sönder togs de bort och ersattes ej.  

Trafikövervakning är en polisiär fråga och vid dylika problem uppmanas våra medborgare 

alltid att kontakta polisen. Att vidta åtgärder i form av avspärrningar, farthinder eller andra 

hinder är kostsamma. Om åtgärder vidtas på en yta/gata riskerar man att flytta problemet 

någon annanstans. För att agera konsekvent måste då åtgärder vidtas även där. 

Samhällsbyggnadssektor önskar i detta läge att få ta del av tekniska nämndens inställning 

och synpunkter i den aktuella frågan. 

Yrkanden 

Göran Dahlgren (S) föreslår att samhällsbyggnadssektorn ges i uppdrag att beräkna 

kostnaden för att förse parkeringen vid Midgård med en robusta fasta avskiljande 

konstruktioner som avdelar parkeringen i mindre ytor. 

Beslutsordning 

Ordföranden lägger fram Göran Dalgrens (S) förslag för beslut och finner att nämnden 

bifaller förslaget. 

_____ 
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Dnr TN 2015/191 

§ 46 Tjörnarp Kyrkstigen - återremiss 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att Kyrkstigen ska anses vara en del av Tjörnarps tätort och 

att kommunen därför tar hela ansvaret för gatubelysningsanläggningen, trots att 

kommunen inte är huvudman för den aktuella delen av Kyrkstigen.  

Ärendebeskrivning 
Kyrkstigen är en enskild väg från vändplan vid stationsområdet till vägens slut. 

Kyrkstigens samfällighetsförening har ansvar för vägen medan Höörs kommun sedan 

tidigare bekostat drift av gatubelysningsanläggningen. 

2015-12-07 återremitterade Tekniska nämnden ärendet om Kyrkstigen tills dess att 

riktlinjer för gatubelysning i Höörs kommun fastställts. Samhällsbyggnadssektor fick 

samtidigt i uppdrag att åtgärda de akuta brister som framkommit i samband med Rejlers 

underhållsutredning 2015. De akuta åtgärderna är nu utförda till en kostnad av 23 tkr.  

Med hänvisning till Riktlinjer för gatubelysning i Höörs kommun föreslås kommunen vara 

huvudman för gatubelysningsanläggningen trots att kommunen inte är huvudman för den 

aktuella delen av Kyrkstigen, då Kyrkstigen numera bör ses som en del av den 

sammanhängande tätorten. 

Yrkanden 

Olle Iding (M) bifaller samhällsbyggnadssektorns förslag. 

Beslutsunderlag 
Belysning Tjörnarp Kyrkstigen, beslut i tekniska nämnden 2015-12-07. 

Riktlinjer för gatubelysning i Höörs kommun, antagna av tekniska nämnden 2016-03-14. 

_____ 
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Dnr TN 2015/194 

§ 47 Tjörnarp stig genom skogen - återremiss 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att markägarens/markägarnas intresse att överta 

belysningsanläggning och drift ska efterfrågas. Om intresse inte finns att överta 

anläggning och drift ska anläggningen monteras ner. 

Ärendebeskrivning 
2015-12-07 återremitterades den del av ärendet som avser stigen genom skogen och 

samhällsbyggnadssektor fick i uppdrag att göra en kostnadsberäkning på de åtgärder 

som krävs för att belysningsanläggningen ska vara ändamålsenligt och uppfylla 

utlösningskrav samt ekodesigndirektivet. Kostnaden för att ersätta den befintliga 

belysningen genom skogen är ca 160 tkr. 

De privata markägare som berörs av en eventuell ombyggnation har kontaktats och de 

har lämnat sitt medgivande till en ny belysningsanläggning längs sträckan. För att få 

besked av Länsstyrelsen krävs en dispensansökan från Höörs kommun. Då denna är 

förenad med en kostnad har samhällsbyggnad valt att avvakta med ansökan tills beslut 

om ev. åtgärder är taget. 

Samhällsbyggnadssektor finner dock inte att de av tekniska nämnden beslutade 

riktlinjerna för gatubelysning i Höörs kommun, antagna av tekniska nämnden 2016-03-14, 

strider mot det förslag till beslut som framställdes 2015-12-07 och därmed kvarstår detta.  

Yrkanden 

Olof Asserfors (S) föreslår att markägarens/markägarnas intresse att överta anläggning 

och drift efterfrågas. Om intresse inte finns att överta anläggning och drift ska 

anläggningen monteras ner. 

Beslutsordning 

Ordförande lägger fram Olof Asserfors förslag för beslut och konstaterar att nämnden 

beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 
Tjörnarp väg 1328, väg 1344 och stig genom skogen, beslut i tekniska nämnden 2015-12-

07. 

_____ 
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Dnr TN 2016/76 

§ 48 Ansökan om särskilt bidrag till drift av 

enskild väg - Trulstorps vägsamfällighet 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att avslå Trulstorp vägsamfällighets ansökan om särskilt 

driftsbidrag då medel för detta saknas i budgeten. 

Ärendebeskrivning 
Trulstorp vägsamfällighet har inkommit med ansökan om särskilt bidrag för enskild väg för 

att kunna genomföra broreparationer. Åtgärden innebär att ersätta ålderstigna och 

skadade broräcken på två broar för att kunna säkerställa trafiksäkerheten.  

Trulstorp vägsamfällighet har via underhållsbidrag fått 70 % av kostnaden beviljad ifrån 

Trafikverket och ansöker nu om resterande summa, ca 330 tkr, från Höörs kommun. 

Rambudgeten för bidrag till enskilda vägar täcker endast kostnaderna för det ordinarie 

driftbidrag och det saknas i dagsläget medel för den typ av särskilt driftbidrag som 

ansökan avser. 

Alternativet för att i framtiden kunna tillgodose önskemål av denna typ skulle vara en 

generell höjning av driftsbidraget för att ge samfälligheterna en möjlighet att fondera 

medel för större investeringar. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om särskilt bidrag till drift av enskild väg, broreparation 

_____ 
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Dnr TN 2016/89 

§ 49 Nästa steg i Får Jag Lov 

Beslut 
Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Information gällande Samhällsbyggnadssektors aktiva insatts i ”Får Jag Lov?”  steg 2 i 

Vinnova utlysning Utmaningsdriven innovation. 

Höörs kommun bjuder in med två 2 resurser 20 % vardera. 

Resurserna består av Hans Magnusson IT-Strateg, samt Trine Nykjär Strunck Plan- och 

GISchef. 

 

_____ 
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§ 50 Information om pågående och kommande 

upphandlingar 

Beslut 
Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadssektorn redovisar pågående upp handlingar för nämnden.  

  

- Upphandling av utbyggnad av bredband till landsbygden. 

- Ramavtal finns med entreprenörer för fiberutbyggnad. 

- Upphandling av VA-konsulter 

- Upphandling för omskyltning av hastighet. 

- Upphandling för inventering av nedlagda deponier tillsammans med Eslöv och Hörby.  

_____ 
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Dnr TN 2016/27 

§ 51 Ändring i tekniska nämndens reglemente 

Beslut 
Tekniska Nämnden lägger informationen om ändringarna i reglementet till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
§ 4 i Tekniska nämndens och övriga av Höörs kommuns nämnders regelmenten har 

ändrats. Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar har införts i reglementet genom 

Kommunfullmäktiges beslut. Med ändringarna ska nämndernas reglementen stämma med 

arbetsmiljölagens krav och bidra till att skapa goda arbetsplatser. 

Samhällsbyggnadssektorn redovisar vad ändringen innebär. 

Beslutsunderlag 
Beslut Kommunfullmäktige Höörs kommun 2016-01-27 

_____ 
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Dnr TN 2016/66 

§ 52 Utökad delegation för beläggningsavtal 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att utöka delegationen för driftingenjör att omfatta 

beställningar av beläggningsavtal inom budget i fastställd investeringsplan.  

Ärendebeskrivning 
Då det sammanlagda värdet på avrop för beläggningsunderhåll årligen kommer att 

överstiga driftingenjörens beslutade delegationsgräns på 100 tkr föreslås en utökad 

delegation för att ge möjlighet att verkställa dessa avrop. Den utökade delegationen 

föreslås avse beställningar på beläggningsavtal. 

Yrkanden 

Olle Iding (M) föreslår att till liggande förslag införa ”inom fasställd investeringsplan”.  

Beslutsordning 

Ordföranden lägger fram Olle Idings (M) förslag för beslut och finner att det får nämndens 

bifall. 

_____ 
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Dnr TN 2016/88 

§ 53 Delegation att teckna avtal 

vinterväghållning 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att lyfta ur ärendet. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadssektor genomför upphandling av vinterväghållning. Tidigare avtal med 

VA-gruppen löper ut 2016-10-31. 

Eftersom det sammanlagda värdet på avtalet under avtalsperioden förväntas överstiga 

samhällsbyggnadschefens beslutade delegationsgräns för avtalstecknande om 3 mkr 

föreslås Tekniska nämnden fatta beslut om att ge utökad delegation i detta ärende.  

Yrkanden 

Olle Iding (M) föreslår att tekniska nämnden beslutar att lyfta ur ärendet eftersom 

beslutsrätten i fråga ryms inom delegeringsordningen. 

Beslutsordning 

Ordföranden lägger fram Olle Idings (M) förslag för beslut och finner att nämnden beslutar 

enligt förlaget. 

_____ 
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§ 54 Budgetskrivelse 2017 

Ärendebeskrivning 
Information om tekniska nämndens budgetskrivelse för 2017. Skrivelsen ska vara 

undertecknad av ordföranden och inlämnad till kommunstyrelsen den 15 augusti.  

Några punkter som tas upp: 

- Drift och underhåll av utemiljön på skolor och förskolor.  

- Skötsel av Bännemölladammen 

- Ogräsbekämpning utan kemiska preparat. 

- Tillkommande skötselytor. 

- Personalförstärkning på plan- och GIS-enheten. 

- Digitalisering av detaljplaner till webkarta. 

_____ 
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Dnr TN 2016/92 

§ 55 Kommunala driftbidrag till enskilda vägar 

2015 

Beslut 
Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna. 

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”. 

De samfällighetsföreningar och vägföreningar som tidigare beviljats bidrag men inte 

lämnat någon ansökan om kommunalt bidrag för enskilda vägar för år 2015 senast 2016-

03-31 eller som inte lämnat sin ansökan på blankett som gäller fr.o.m. 2010 eller där 

årsmötesprotokoll inte bifogats ansökan har förverkat sin rätt till kommunal t bidrag för 

enskilda vägar för år 2015, varför bidrag inte utbetalas till dessa.  

_____ 
  



 

PROTOKOLL 

   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-06-13  25 (25) 
    

TEKNISKA NÄMNDEN    

    

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 56 Övrigt 

Ärendebeskrivning 
Anna Jonsson (MP) ställer fråga till samhällsbyggnadssektorn om nedtagning av 30-

skyltar vid skola under sommaren trots att verksamheten med fritidsverksamhet bedrivs 

där även under sommaren. Samhällsbyggnadssektorn meddelar att man kontrollerar och 

återkommer med besked till nämnden. 

  

Ismo Pääkkönen (M) meddelar att han får lovord om blomarrangemangen i kommunen 

och framför sitt tack till gatu- och parkenheten för väl genomfört arbete. 

  

Olof Asserfors (S) efterfrågar möjligheten för fler blomsterarrangemang på orter i 

ytterområden. 

_____ 

 


