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Plats och tid Kommunhuset Höörsalen 
 Måndagen den 29 augusti 2016 kl 18:00 
  
Beslutande Hanna Ershytt (C), ordförande 

Marianne Ragntoft (S), 1:e vice ordf 
Olle Iding (M), 2:e vice ordf 
Olof Asserfors (S) 
Kenneth Kallin (MP) 
Bo Strandh (M) 
Ismo Pääkkönen (SD) 

 

Övriga närvarande Göran Dahlgren (S) 
Lennart Sigleif (C) 
Peter Rönngren (SD) 
Rolf Carlsson, samhällsbyggnadschef 
Susanne Löfström, gatu- och parkchef 
 

 
   

  
Utses att justera Olof Asserfors Paragrafer 71 
  
Justeringens plats och tid Justeras omedelbart 
  
Sekreterare  
 Thomas Andersson 
  
Ordförande  
 Hanna Ershytt 
  
Justerande  
 Olof Asserfors 
 
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Nämnd Tekniska nämnden 
  
Sammanträdesdatum 2016-08-29 
  
Datum då anslaget sätts upp 2016-08-30 Datum då anslaget tas ned 2016-09-21 
  
Protokollets förvaringsplats Kommunhuset, Södergatan 28, Höör 
  
Underskrift  
 Hanna Ershytt 
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Plats och tid Kommunhuset Höörsalen 
 Måndagen den 29 augusti 2016 kl 18:00–21:35 
  
Beslutande Hanna Ershytt (C), ordförande 

Marianne Ragntoft (S), 1:e vice ordf 
Olle Iding (M), 2:e vice ordf 
Olof Asserfors (S) 
Kenneth Kallin (MP) 
Bo Strandh (M) 
Ismo Pääkkönen (SD) 
 

 

Övriga närvarande Göran Dahlgren (S) 
Lennart Sigleif (C) 
Rolf Carlsson, samhällsbyggnadschef 
Susanne Löfström, gatu- och parkchef 
Per Lindgren, driftingenjör, §§ 57 - 65 

  
Utses att justera Olof Asserfors Paragrafer 57-70, 72-75 
  
Justeringens plats och tid Kommunhuset Söderg 28, 2016-09-05 
  
Sekreterare  
 Thomas Andersson 
  
Ordförande  
 Hanna Ershytt 
  
Justerande  
 Olof Asserfors 
 
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Nämnd Tekniska nämnden 
  
Sammanträdesdatum 2016-08-29 
  
Datum då anslaget sätts upp 2016-09-05 Datum då anslaget tas ned 2016-09-27 
  
Protokollets förvaringsplats Kommunhuset, Södergatan 28, Höör 
  
Underskrift  
 Hanna Ershytt 
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§ 57 Upprop 

Ärendebeskrivning 
Upprop och notering av närvaro av nämndens ledamöter och ersättare. Samtliga 
ledamöter är närvarande. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 58 Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Tekniska nämnden godkänner föredragningslistan med föreslagna förändringar. 

Ärendebeskrivning 
Nämndens godkännande av föredragningslistan för sammanträdet. Ordföranden föreslår 
att punkterna 14 och 15 i den utskickade listan byter plats till 7 och 8 samt att en punkt 
”övrigt” läggs till. Kenneth Kallin (MP) och Olle Iding (M) anmäler ärenden under punkten 
”övrigt”. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 59 Val av justerare 

Beslut 
Tekniska nämnden utser Olof Asserfors (S) att justera protokollet. Justering i 
Kommunhuset den 5 september 2016 klockan 8:00. 

Ärendebeskrivning 
Val av justerare till mötets protokoll. 

Olof Asserfors (S) är i tur att justera. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr TN 2016/43 

§ 60 Föregående protokoll 

Beslut 
Tekniska nämnden lägger protokollet den 13 juni 2016 till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av protokollet från föregående möte den 13 juni 2016. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr TN 2016/37 

§ 61 Delegerade ärenden 

Beslut 
Redovisningen av delegerade ärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av beslut i delegerade ärenden. Förteckning över redovisade beslut 
föreligger. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr TN 2016/3 

§ 62 Anmälningar 

Beslut 
Tekniska nämnden lägger anmälningarna till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anmälningarna redovisas för nämnden.  

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr TN 2016/121 

§ 63 Upphandling av vinterväghållning 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Information från samhällsbyggnadssektorn om upphandling för vinterväghållning och de 
avtal som tecknats. 

Beslutsunderlag 
Tilldelningsbeslut 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr TN 2016/95 

§ 64 Underhållsutredning GC-vägar 2015 

Beslut 
Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Information om genomförd underhållsutredning av gång- och cykelvägar. Rapport 
föreligger. 

Beslutsunderlag 
Sammanfattande teknisk redovisning gc-väg 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr TN 2016/95 

§ 65 Aktuellt från verksamheten 

Beslut 
Tekniska nämnden lägger Informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Informationspunkter 

- Åtgärder på belysningsanläggningar enligt plan 

- Beläggningsarbeten 2016 - 2017. 

- Arbetsmiljöarbete gatu-parkenheten 

- Åtgärder på parkeringen vid Midgård 

- Fiberutbyggnad 

- Inventering av gamla deponier 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 66 Ekonomisk uppföljning 

Beslut 
Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Rolf Carlsson ger, mot bakgrund av det inom kort stundande delårbokslutet, en kort 
sammanfattning av tekniska nämndens ekonomi för innevarande budgetperiod. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr TN 2016/131 

§ 67 Tekniska nämndens budgetskrivelse 2017 

Beslut 
Tekniska nämnden lägger budgetskrivelsen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Förslag på budgetskrivelse för tekniska nämnden 2017 föreligger. Skrivelsen har med 
nämndens godkännande tidigare lämnats till kommunstyrelsen. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr TN 2016/115 

§ 68 Plan för delaktighet och jämlikhet för 
personer med funktionsnedsättning 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att ställa sig bakom Samhällsbyggnadssektorns yttrande och 
överlämna det till Kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Ärendebeskrivning 
Social sektor har arbetat fram en ny plan för delaktighet och jämlikhet för personer med 
funktionsnedsättning. För att få en högre svarsfrekvens önskar socialnämnden att 
kommunstyrelsen remitterar planen till berörda nämnder och intresseorganisationer. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-06-28 att Plan för delaktighet och 
jämlikhet för personer med funktionsnedsättning remitteras till samhällsbyggnadssektorn, 
tekniska nämnden, miljö- och byggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, HFAB 
och HSOSkåne för yttrande till kommunstyrelsen senast den 30 september 2016. 

Samhällsbyggnadssektor har tagit del av förslaget som ligger i linje med insatser som 
görs vid investeringar och driftinsatser och har inget att yttra. 

Beslutsunderlag 
Förslag på plan ”Delaktighet för alla” 
KSau beslut § 229 2016 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr TN 2016/124 

§ 69 Förslag om försköningsbidrag 

Beslut 
Tekniska nämnden ger samhällsbyggnadssektorn i uppdrag att ta fram exempel på 
riktlinjer för försköningsbidrag. 

Ärendebeskrivning 
Information om skrivelse, från Byalag Södra Munkarp, avseende förslag om att Höörs 
kommun kan inrätta ”försköningsbidrag” som kan ansökas om. Från 
samhällsbyggnadssektorn föreslås att nämnden kan ge sektorn i uppdrag att ta fram 
riktlinjer för hur ett sådant bidrag skulle kunna hanteras. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 
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§ 70 Rapport om tillbud/olyckor i korsningen 
väg 23 och Industrigatan 

Beslut 
Tekniska nämnden bordlägger ärendet till nästa sammanträde. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av olyckor och incidenter kopplade till korsningen av väg 23 och 
Industrigatan. 

Yrkanden 
Ordföranden föreslår att ärendet bordläggs till nästa sammanträde. 

Beslutsordning 
Ordförandens förslag läggs fram för beslut och befinns få nämndens bifall. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr TN 2016/95 

§ 71 Ansökan om statlig medfinansiering till 
regionala kollektivtrafikåtgärder 

Beslut 
Tekniska nämnden godkänner de prioriterade åtgärdslistorna till Skånetrafiken och 
Trafikverket avseende ansökan om statlig medfinansiering. 

Omedelbar justering 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendebeskrivning 
Som förberedelse till Trafikverkets och Skånetrafikens verksamhetsplanering för 2017-
2019 har kommuner och trafikhuvudmän getts möjlighet att komplettera tidigare insända 
prioriterade åtgärdslistor och ansökningar om statlig medfinansiering. 

Sedan 2015 sker samordnat utskick av ansökan för både Skånetrafiken och Trafikverket. 
De prioriterade åtgärdslistorna insänds därefter i två delar beroende på mottagare, dvs för 
kollektivtrafikåtgärder samt trafiksäkerhethöjande- och miljöförbättrande åtgärder. 

Föregående år behandlades åtgärdslistorna vid nämndens sammanträde 2015-08-31. 
Samhällsbyggnadssektorns budget för VEP 2017-2019 är och kommer att samordnas 
med de prioriteringar som görs i ansökan om statlig medfinansiering till Trafikverket och 
Skånetrafiken. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 72 Hastighetsplan 

Beslut 
Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Lägesrapport om hastighetsplanens genomförande. Upphandling för omskyltning är 
genomförd och arbetet är igång och bedöms vara slutförd i samtliga 17 orter i slutet av 
oktober. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr TN 2016/95 

§ 73 Prioriteringar i Trafikplanen 

Beslut 
Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Information om prioriteringar inom Trafikplanen. 

Beslutsunderlag 
Prioriteringslista 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr TN 2016/102 

§ 74 Remiss Gemensam dagvattenpolicy för 
Hörby och Höörs kommun 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att godkänna samhällsbyggnadssektors yttrande och 
överlämna det till VA/GIS-nämnden. 

Tekniska nämnden beslutar även att man önskar få möjlighet att yttra sig över förslaget 
när remissinstansernas synpunkter vägts in 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden har fått möjlighet att yttra sig över förslag till Gemensam 
dagvattenpolicy för Hörby och Höörs kommun 

  

Utöver kommentarer nedan finns anteckningar i bilagda förslaget. 

Synpunkter på förslaget 

s. 12; ansvarsfördelningen. Underhåll och skötsel av öppna dagvattenanläggningar; vad 
avses med öppna dagvattenanläggningar och vilka är det? Ska det finnas en specificerad 
lista över dem som bilaga? Vissa dammar är kanske egentligen inte vårt ansvar att betala 
t ex dammskötsel för de är från början en dagvattenanläggning. Enebacken har nämnts 
som en sådan. Räknas åar och bäckar in eller bara en del av dem? 

 s. 12; ansvarsfördelningen. Ansvar för dagvattenanläggning tillhörande kommunens 
gator och vägar- ska det finnas en specificerad lista över dem som bilaga? Finns det 
dokumenterat var dessa finns? Lärkparken och Åhusparken antar vi är med här, men 
dessa har väl tillkommit pga MittSkåne Vattens ledningsnät ej klarar av dessa 
vattenmängder, dagvattenbrunnarna är ju proppade längs med Lärkgatan bl a. 

 s. 13; förslag på hållbara dagvattenlösningar. Figur nr. 5 är inte hållbar! Det är stenlagda 
diken som det under redan första året växer stora ogräs i. Dessa är sedan helt omöjliga 
att rensa bort. Det är en typ av lösning som vi absolut inte vill se. 

s. 12, hantering av översvämningsärenden vid ytligt rinnande vatten där kommunen är 
väghållare eller huvudman för allmän platsmark; hantering av ärenden gör väl inte 
automatiskt att det är gatu- och parkenheten som står för dem ekonomiskt, gäller väl bara 
själva hanteringen, eller? 

Yrkanden 
Hanna Ershytt (C) föreslår att nämnden som tillägg meddelar att man önskar få möjlighet 
att yttra sig över förslaget när remissinstansernas synpunkter vägts in. 

Beslutsordning 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Ordförande lägger fram sitt förslag för beslut och finner att nämnden bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommentarer i förslag till dagvattenpolicy. 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 75 Övrigt 

Ärendebeskrivning 
Kenneth Kallin (MP) lämnar förslag att samhällsbyggnadssektorn ser över möjligheten att 
komplettera kommunens papperskorgar utomhus med panthållare där kärl med pant kan 
placeras utan att hamna bland soporna. 

Olle Iding (M) ställer fråga om kommunen har någon roll i de bilder som publiceras i 
Google Maps. 

_____ 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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