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§ 94 Upprop 

Ärendebeskrivning 
Upprop av nämndens ledamöter och ersättare. Notering av närvaro. Kenneth Kallin (MP) 
träder i tjänst vid § 94 och Ismo Pääkkönen (SD) är inte närvarande. Anna Johnsson (MP) 
respektive Göran Dahlgren (S) tjänstgör i deras ställe. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 95 Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Tekniska nämnden godkänner föredragningslistan 

Ärendebeskrivning 
Föredragningslista till mötet ska fastställas av nämnden. 4 punkter anmäls under rubriken 
övrigt. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 96 Val av justerare 

Beslut 
Tekniska nämnden utser Marianne Ragntoft (S) som justerare till mötets protokoll. 
Justering i Kommunhuset den 12 december 2016 klockan 8:15. 

Ärendebeskrivning 
Val av justerare till mötets protokoll. 

Ismo Pääkkönen (SD) är i tur att justera. Marianne Ragntoft (S) förslås som nästa på tur 
efter frånvarande Ismo Pääkkönen (SD). 

 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr TN 2016/136 

§ 97 Föregående protokoll 

Beslut 
Tekniska nämnden lägger protokollet från mötet den 17 oktober till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av protokollet från föregående möte den 17 oktober 2016. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens protokoll 17 oktober 2016 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr TN 2016/37 

§ 98 Delegerade ärenden 

Beslut 
Tekniska nämnden lägger redovisningen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av beslut i ärenden med delgerad beslutsrätt. Förteckning av beslutade 
ärenden föreligger. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr TN 2016/3 

§ 99 Anmälningar 

Beslut 
Anmälningarna läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Förteckning över anmälda ärenden föreligger. 

Energirådgivaren kommer att delta på nästa möte med information om rådgivningen. 

Motionen om investeringar i externa lokaler från M behandlas på nämndens möte i januari 
2017. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr TN 2016/28 

§ 100 Uppföljning av ekonomi och budget 

Beslut 
Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Ekonomisk uppföljning av innevarande budgetperiod. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr TN 2016/156 

§ 101 Aktuellt från verksamheten 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

1. Samhällsbyggnadssektorn uppdras att ta fram förslag på sanktioner när grävning sker i 
strid mot Trafikanordningsplan för vägarbete och Grävningsbestämmelser för allmän plats 
i Höörs kommun. 

2. I övrigt läggs informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Informationspunkter: 

- ”Pantrör” - för uppsamling av returflaskor/burkar 

- Invigning av lekpark - invigningen var lyckad och välbesökt. 

- Snöröjning 

- Fiberutbyggnaden (se handling) 

- Eventuellt om dagvattenpolicyn 

- Omskyltningen till 40 (se handlingar) - tidplanen följs, omskyltningen ska vara klar till 
Jul. 

- Grävningstillstånd 

Yrkanden 
Olof Asserfors (S) föreslår Tekniska nämnden besluta: 

Samhällsbyggnadssektorn uppdras att ta fram förslag på sanktioner när grävning sker i 
strid mot Trafikanordningsplan för vägarbete och Grävningsbestämmelser för allmän plats 
i Höörs kommun. 

Beslutsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag från Olof Asserfors (S). Ordföranden 
frågar Tekniska nämnden om förslaget bifalls och finner att så sker. 

Ordföranden frågar Tekniska nämnden om övrig information läggs till handlingarna och 
finner att så sker. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr TN 2016/168 

§ 102 Balans i uppdrag inom detaljplanering 
och resurser. 

Beslut 
Tekniska beslutar: 

Informationen översänds till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Under 2016 har det varit en stor ökning i antal detaljplaneuppdrag både de internt 
initierade och de externt initierade detaljplanerna. Efterfrågan på tomtmark har ökat, både 
inom bostadsbyggande och verksamhetsområde. En del av dessa detaljplaner är av hög 
komplexitet. I slutet av 2015 gjordes bedömningen att vi inte skulle få någon ökad mängd 
uppdrag, snarare att mängden planuppdrag fortsatt skulle vara relativt låg. Mot bakgrund 
av detta lämnades en personalresurs över till Planerings- och utvecklingsenheten som 
hade brist på personal. 

  

För att lösa; dels de aktuella- samt kommande uppdrag, dels arbetet med digitalisering av 
detaljplanebestämmelserna (för att öka tillgängligheten mot allmänheten), bedömer vi att 
det finns ett behov av att ta in en personalresurs 2017; och med det finns en risk att den 
personalresursen inte ryms fullt ut inom den befintliga budgetramen.   

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr TN 2016/176 

§ 103 Tekniska nämndens 
investeringsbudget 2018 -- 2022 

Beslut 
Tekniska nämndens investeringsbudget 2018 och VEP 2019-2022 godkänns och 
överlämnas till budgetberedningen. 

Ärendebeskrivning 
Förslag föreligger till tekniska nämndens investeringsbudget 2018 och VEP 2019 - 2022. 

Beslutsunderlag 
Förslag 2016-11-25 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr TN 2016/169 

§ 104 Uppföljning av Tekniska nämndens 
interna kontroll 2016 

Beslut 
Tekniska nämnden godkänner den redovisade uppföljningen av den interna kontrollen för 
2016 och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med budgetanvisningarna beslutade tekniska nämnden inför verksamhetsåret 
2016 om en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. 

Den interna kontrollplanen för 2016 har följande uppföljningsområden: 

Uppföljning av sjukfrånvarostatistik 

Uppföljning mot budget 

Efterlevnad av delegationsordningen 

Meddelanden till nämnden 

Planering och rapportering 

Samtliga punkter har vid bestämda nämndsmöten avrapporterats enligt intern 
kontrollplan. 

Gällande punkt 3 om delegationsordningens efterlevnad har särskild kontroll genomförts 
2016-11-22 (se bilaga). 57 grävningstillstånd har behandlats och 44 parkeringstillstånd 
har beviljats till dags dato. 

Tre stycken upphandlingar genomförda under året har kontrollerats gentemot 
delegationsordningen. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr TN 2016/170 

§ 105 Intern kontrollplan för Tekniska 
nämnden 2017 

Beslut 
Förslaget till intern kontrollplan för 2017 godkänns och överlämnas till ekonomikontoret. 

Tekniska nämnden kommer under 2017 att delta i det kommunövergripande 
utvecklingsarbetet kring den interna kontrollen med fokus på risk- väsentlighetsanalys. 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med budgetanvisningarna ska nämnderna inför varje verksamhetsår besluta om 
en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. 

Vid sammanträdet 2016-10-17 beslutade tekniska nämnden att åtterremittera ärendet om 
intern kontrollplan för 2017 för att åter tas upp för beslut när resultatet för 2016 års interna 
kontroll redovisas för nämnden. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr TN 2016/174 

§ 106 Sammanträdesdagar för tekniska 
nämnden 2017 

Beslut 
Tekniska nämnden fasställer föreslagna sammanträdesdagar för 2017. 

Ärendebeskrivning 
Efter avstämning mot utskickade tider för budgetprocessen under 2017 
föreslås följande sammanträdestider för 2017: 

31/1 kl 18.00 

21/3 kl 18.00 

13/6 kl 18.00 

29/8 kl 18.00 

24/10 kl 18.00 

5/12 kl 15.00 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr TN 2016/178 

§ 107 Skolgårdar utemiljö uppdrag till 
tekniska nämnden 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

Samhällsbyggnadssektorn uppdras att till nästa nämndsmöte upprätta en skrivelse där 
Tekniska nämndens syn på ansvarsfördelningen mellan Tekniska nämnden och Barn- och 
utbildningsnämnden klargörs och ambitionsnivån för skolgårdarnas skötsel klargörs. 
Skrivelsen ska kommuniseras med barn- och utbildningssektorn och presenteras på nästa 
nämndsmöte. 

Ärendebeskrivning 
Gatu- och parkchefen informerar om tekniska nämndens ansvar för skolornas utemiljö. 

Den samlade kostnaden för tillsyn, skötsel och beställningsarbeten uppgick 2015 till 1,5 
miljoner kronor för utemiljöerna på skolor och förskolor inom Höörs kommun. Baserat på 
Repab fakta 2014 borde den förväntade kostnaden för planerat underhåll samt tillsyn och 
skötsel på de aktuella utemiljöerna för år 2015 ha uppgått till 5,1 miljoner kronor. 
Differensen på 3,6 miljoner kronor ger en fingervisning om den enorma underhållsskuld 
som idag är en verklighet när det gäller utemiljöerna inom BUN:s ansvarsområde. 

Underhållsskulden är ett resultat av avsaknaden av planerat underhåll i kombination med 
en sedan lång tid tillbaka lågprioriterad löpande drift. 

Förslaget för att komma tillrätta med ovanstående är, vid sidan av kraftigt utökad budget 
för såväl investerings- som driftsåtgärder, en organisatorisk förändring där samtliga medel 
för att anlägga, underhålla och sköta BUN:s utemiljöer ligger på tekniska nämnden där de 
förvaltas av gatu- och parkenheten. 

Förändringen innebär i korthet ett totalt övertagande där tekniska nämnden äger 
utemiljöfrågorna med fullt beslutsmandat. Detsamma gäller de för uppdraget avsedda 
drifts- samt investeringsbudgetarna. 

Yrkanden 
Hanna Ershytt (MP) föreslår Tekniska nämnden att besluta: 

Samhällsbyggnadssektorn uppdras att till nästa nämndsmöte upprätta en skrivelse där 
Tekniska nämndens syn på ansvarsfördelningen mellan Tekniska nämnden och Barn- och 
utbildningsnämnden klargörs och ambitionsnivån för skolgårdarnas skötsel klargörs. 
Skrivelsen ska kommuniseras med barn- och utbildningssektorn och presenteras på nästa 
nämndsmöte. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 108 Inventering av avfallsdeponier 

Beslut 
Den lämnade informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Information om pågående arbete med inventering av nedlagda deponier för avfall. En 
slutrapport kommer att presenteras under andra halvan av 2017. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 109 Övrigt 

Ärendebeskrivning 
Övriga frågor som ledamöter önskar ta upp. Punkter som ska tas upp anmäls under 
ärendet ”fastställande av föredragningslistan”. 

1. Det gick inte ut något kallelsemail till detta möte. 

2. Mer information om MERAB eftersöks. 

3. 30-gräns vid fritids begränsat till 17 men verksamheten är öppen till 18:30. 

4. Man får alltid god service från sektorn. 

5. julklappar delas ut. 

_____ 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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