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§ 33 Upprop 

Ärendebeskrivning 
Mötet inleds med information om användningen av applikationen Meetings+ för 
nämndens möteshantering, varefter upprop och notering av närvaro av nämndens 
ledamöter och ersättare genomförs. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2017-06-13  4 (21) 
    
TEKNISKA NÄMNDEN    
    
 

 

§ 34 Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Tekniska nämnden godkänner föredragningslistan. 

Ärendebeskrivning 
Nämndens godkännande av föredragningslista till mötet. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 35 Val av justerare 

Beslut 
Tekniska nämnden utser Bo Strand (M) till justerare. Justering i Kommunhuset den 16 
juni 2017 klockan 7:30. 

Ärendebeskrivning 
Val av justerare till mötets protokoll. 

Kenneth Kallin (MP) är i tur att justera men är inte närvarande. Bo Strand (M) är nästa i 
tur och föreslås som justerare. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr TN 2017/6 

§ 36 Föregående protokoll 

Beslut 
Protokollet läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av protokollet från föregående möte. 

Beslutsunderlag 
Protokoll tekniska nämnden 2017-03-21 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr TN 2017/8 

§ 37 Delegerade ärenden 

Beslut 
Tekniska nämnden lägger redovisningen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av beslut fattade med delegerad beslutsrätt. Besluten redovisas i separat 
förteckning. 

Beslutsunderlag 
Förteckning över fattade beslut mars - maj 2017 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 38 Anmälningar 

Beslut 
Tekniska nämnden lägger anmälningarna till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
 

Anmälda ärenden 

TN 2017/103  

2017-03-24 Missiv   för yttrande - Granskning av intern kontroll i Höörs kommun 2016 

  

TN 2017/143  

2017-04-06 Yttrande   transportdispens Ringvägen - Åhusgatan 

  

TN 2017/147  

2017-04-12 Åtgärdsvalsstudie   cykelpassage Nybykorset 

  

TN 2017/150  

2017-04-13 Avtal   Tömning av rännstensbrunnar i Höörs kommun 170401 - 190331 

  

TN 2017/151  

2017-04-13 Hastighetsbegränsning   på väg 13 (Frostavallsvägen) 

  

TN 2017/160  

2017-05-05 Synpunkt   angående ån bakom Jeppavallen 

  

TN 2017/168  

2017-05-12 Ombyggnad   av hållplatser Mejerigatan och Ringsjö värdshus 

  

TN 2017/170  

2017-05-19 SAMRÅD_   Ändring av detaljplan för del av Höör 57:17, kv Koriandern, 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Höörs kommun 

  

TN 2017/169  

2017-05-19 Granskningsutställning_   Detaljplan för Sätofta 18:54 m fl._Ny förskola vid 
Sätoftaskolan 

  

TN 2017/171  

2017-05-23 Fråga   angående cykelstig längs väg 1315 genom Ormanäs och Stanstorp 

  

TN 2017/176  

2017-05-29 Meddelande   om beslut i Kommunstyrelsen 2017-05-15, KS §130 i Höörs 
kommun.   Organisationsöversyn för Samhällsbyggnadsfrågor 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr TN 2017/92 

§ 39 Rapport från brobesiktningar 

Beslut 
Tekniska nämnden läger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av rapporter från brobesiktningar. Per Lindgren presenterar en kort 
sammanfattning av resultaten. 

Beslutsunderlag 
Broliggare 
Summering av inspektioner av broar 
Summering av inspektionen av vägtrummor 
Kostnader broar 
Kostnader vägtrummor 
3 Inspektionsrapporter 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr TN 2017/92 

§ 40 Byten av belysningsarmaturer 

Beslut 
Tekniska nämnden fastställer planen för byte av belysningsarmaturer. 

Ärendebeskrivning 
Information om planering för förnyelse av armaturer för gatubelysning. Per Lindgren 
redovisar planen för Höörs tätort sam att Norra Rörum är i tur för inventering. 

Yrkanden 
Hanna Ershytt (C) föreslår att nämnden fastställer planen för byte av belysningsarmaturer 
i gatlyktor enligt den presenterade planen. 

Beslutsunderlag 
Områdeskarta med planering 2016 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr TN 2016/80 

§ 41 Åtgärder för att säkerställa infarten till 
Gudmuntorps skola 

Beslut 
Tekniska nämnden översänder ärendet vidare till Trafikverket i den del som avser 
vägbredd på väg in mot Gudmuntorps skola och belysning eller andra åtgärder för 
tydlighet i vägvisning avseende bandyklubba (spansk sväng). 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden har erhållit skrivelse från BUN, Dnr 2016/118, § 58 Åtgärder för att 
säkerställa infarten till Gudmuntorps skola från riksväg 23. 

I andra beslutssatsen står att TN ombedes behandla densamma. Därefter nämns att 
ärendet bör tillsändas Trafikverket, med begäran om åtgärder för att skapa en tryggare 
trafikmiljö vid Gudmuntorps skola. 

Tekniska nämnden har tidigare erhållit en skrivelse från Maria och Knud Skov Pedersen i 
nära nog samma ärende. Därför har Trafikverkets svar efterfrågats på deras skrivelse, se 
bilagor. I svaret från Trafikverket till Maria och Knud Skov Pedersen, kan utläsas en del 
svar även på BUNs skrivelse till TN. 

Men några svar saknas: 

-        belysning i bandyklubban. 

-        bredare väg in mot skolan. 

  

Om belysning ska användas som markör för bandyklubban(spansk sväng), är nog 
vägmålning, pollare och förberedande skyltning/vägvisning tydligare samt mest 
kostnadseffektivt eftersom Trafikverket i övrigt prioriterar åtgärder inom tättbebyggt 
område. 

Ökad vägbredd och andra åtgärder eller ev. belysning återstår i så fall för trafikverket att 
besvara såsom väghållare. 

Beslutsunderlag 
- skrivelse till Trafikverket(begäran om att ta del av Trafikverkets svar till Maria och Knud 
Skov Pedersen samt övrigt underlag till detta ärende) 
- skrivelse från Trafikverket (svar till Maria och Knud Skov Pedersen) 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr TN 2017/179 

§ 42 Taxa felparkeringsavgifter 2017 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att anta ny ”Taxa för 
felparkeringsavgifter i Höörs kommun”, att gälla från och med 2018-01-01. 

Ärendebeskrivning 
Parkeringsanmärkningen, som är den avgiftsavi som fästes på fordonet vid en 
överträdelse i samband med uppställning, har textmässigt ändrat utseende till följd av 
Transportstyrelsens föreskrift (TFSF 2016:116). Som en följd av dessa textändringar har 
samhällsbyggnadssektorn reviderat motsvarande text i ”Taxa för felparkeringsavgifter i 
Höörs kommun”. 

De olika avgiftsbeloppen i taxan föreslås även förändras. De nya avgifterna höjs för varje 
enskild överträdelsepunkt med 200 kr, och inbördes är skillnaden i de 3 avgiftsnivåerna 
oförändrad sedan tidigare. Nivåerna är dock lägre i förhållande till det nya maxbeloppet 
för möjlig höjning(1300kr) än för det äldre maxbeloppet(1000kr). Med de nya föreslagna 
taxorna erhålls dels en bibehållen regelefterlevnad av parkeringsregler i förhållande till 
nya maxbelopp men även en taxejustering över tid då taxorna inte ändrats på nära 10 år. 

Beslutsunderlag 
-Föreslagen Taxa för felparkeringsavgifter i Höörs kommun 
-Antagen taxa för felparkeringsavgifter 20151125 
-TSFS 2016:116 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr TN 2017/180 

§ 43 Begäran om upprättande av detaljplan 
Nybyvägen/Styrmansvägen 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen bevilja planuppdrag för 
närområdet i korsningen Nybyvägen/Styrmansvägen. 

Ärendebeskrivning 
Trafiksituation i korsningen Nybyvägen/Styrmansvägen kan förbättras. 

Tekniska nämnden har sedan tidigare anlagt en busshållplats åtskilt från korsningen. Man 
ville få bort den från den direkta korsningen men utan att anlägga gångbanor. 

Eftersom utrymmet var begränsat togs Nybyvägen i anspråk för avsmalningen. 

I samma korsning är ett övergångsställe beläget. Det används av många skolbarn i 
området, bl.a. till och från Sätoftaskolan, för att nå Styrmansvägen och bakomliggande 
villagator. 

Övergångsstället saknar anslutande gångbana på södra sidan till följd av platsbrist. 

Hela korsningen är inte optimal ur sikthänseende, då Styrmansvägen saknar sikttrianglar. 
Det innebär att både fotgängare och cyklister, men även bilister har dålig sikt ut i 
korsningen. 

För att nå en trafiksäkrare korsning, inkluderat flyttad busshållplats och övergångsställe 
samt gångbana, behövs att närliggande kvartersmark tas i anspråk för allmän platsmark 
med kommunal väghållning. Det föranleder upprättande av detaljplan.  Tekniska nämnden 
begär av denna anledning att kommunstyrelsen beviljar ett planuppdrag för att få 
markåtkomst för ovan anläggningar. 

Gällande byggnadsplan redovisar mindre hörnavskärningar som inte räcker för 
sikttrianglar och gångbana. Dessa sikttrianglar har inte blivit fastighetsreglerade. 

Beslutsunderlag 
Översikt baskarta 
Foto vägkorsning 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr TN 2017/172 

§ 44 Kommunala driftbidrag för enskilda vägar 
för år 2016 

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 lämnat ansökan om kommunalt bidrag 
för enskilda vägar för år 2016 senast 2017-03-31 och uppfyller villkoren får bidrag 
utbetalt. 

De samfällighetsföreningar och vägföreningar som inte lämnat någon ansökan om 
kommunalt bidrag för enskilda vägar för år 2016 senast 2017-03-31 eller som inte 
uppfyller villkoren har förverkat sin rätt till kommunalt bidrag för enskilda vägar för år 
2016, varför bidrag inte utbetalas till dessa. 

79 vägföreningar har 2016 beviljats bidrag för m väg = kr (6 kr/m väg). Några föreningar 
som sökt bidrag tidigare år har inte ansökt denna gång. 

De som lämnat in ofullständiga ansökningar, på ogiltig blankett, ofullständigt ifylld blankett 
och/eller där årsmötesprotokoll saknats och där rättelsen kunnat göras så att komplett 
ansökan kommit in inom utsatt tid har getts möjlighet att rätta detta. 

Samtliga föreningar som ansökt om bidrag för år 2016 har meddelats beslut per brev om 
beviljat bidrag. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 45 Aktuellt från verksamheten 

Beslut 
Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Information om tekniska nämnedens verksamhetsområde, dör följande punkter tas upp. 

  

- Uppföljning av budget för vinterväghållning 

- sommarblommor utplanterade 

- 3 ansökningar om blomsterurnor har tillgodosetts 

- rekrytering till gatu- och parkenheten 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr TN 2017/70 

§ 46 Uppföljning av ekonomi och budget 

Beslut 
Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Uppföljning för innevarande budgetperiod till och med april 2017. Rolf Carlsson 
presenterar den utarbetade uppföljningen med prognos. 

Beslutsunderlag 
Rapport 201704 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 47 Personalrapportering 

Beslut 
Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Information om personalfrågor. Rolf Carlsson redovisar sjuktalen för 
samhällsbyggnadssektorn och gatu- och parkenheten och ställer dessa i relation till 
kommunens sjuktal. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr TN 2017/162 

§ 48 Skötselmanual - Parker och grönytor i 
Höörs kommun 

Beslut 
Teknisk nämnden antar ”Skötselmanual - Parker och grönytor i Höörs kommun”. 

Ärendebeskrivning 
Skötselmanualen beskriver hur de olika typerna av ytor som bygger upp våra utemiljöer 
ska vårdas och skötas på ett fackmannamässigt sätt för att funktionella, estetiska och 
miljömässiga krav ska uppfyllas. 

Skötselmanualen är också ett viktigt verktyg för medarbetarna på gatu- och parkenheten 
för att skapa en tydlighet och samsyn kring skötselnivåerna. 

Beslutsunderlag 
Skötselmanual – Parker och grönytor  
 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr TN 2017/163 

§ 49 Skötselmanual - Utemiljö på skolor och 
förskolor i Höörs kommun 

Beslut 
Tekniska nämnden antar ”Skötselmanual – Utemiljö på skolor och förskolor i Höörs 
kommun” med komplettering enligt Hanna Ershytts (C) förslag. 

Ärendebeskrivning 
Skötselmanualen beskriver hur de olika typerna av ytor som bygger upp våra utemiljöer 
på skolor och förskolor ska vårdas och skötas på ett fackmannamässigt sätt för att 
funktionella, estetiska och miljömässiga krav ska uppfyllas. 

Skötselmanualen är också ett viktigt verktyg för medarbetarna på gatu- och parkenheten 
för att skapa en tydlighet och samsyn kring skötselnivåerna. 

Yrkanden 
Hanna Ershytt (C) föreslår att manualerna kompletteras med en sats om att dålig skötsel 
på sikt innebär kapitalförstöring. 

Beslutsunderlag 
Skötselmanual – Utemiljö på skolor och förskolor i Höörs kommun 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 50 Övrigt 

Ärendebeskrivning 
Agne Dahlgren (V) meddelar att han tagit emot klagomål på att gång- och cykelvägen i 
Sätofta, särskilt ner mot Ljungstorp, ofta är förerenad av hästspillning i sådan omfattning 
att det påverkar framkomligheten för t ex barnvagnar och rullstolar. 

_____ 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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