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Sekreterare  

 Thomas Andersson 

  

Ordförande  

 Marianne Ragntoft 

  

Justerande  

 Olof Asserfors 

 

  

 ANSLAG/BEVIS 

  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Nämnd Tekniska nämnden 

  

Sammanträdesdatum 2015-10-19 

  

Datum då anslaget sätts upp 2015-10-27 Datum då anslaget tas ned 2015-11-19 

  

Protokollets förvaringsplats Kommunhuset, Södergatan 28, Höör 

  

Underskrift  

 Marianne Ragntoft 
 

Plats och tid Gatukontorets lokaler, Verkstadsgatan 2 

 Måndagen den 19 oktober 2015 kl 15:00–17:20 

  

Beslutande Marianne Ragntoft (S), ordförande 

Ingemar Kristensson (M), 2:e vice ordf, §§ 71 - 72 

Olof Asserfors (S) 

Kenneth Kallin (MP) 

Olle Iding (M) 

Ismo Pääkkönen (SD) 

Bo Strandh (M), §§ 59 - 70 

Jan Malmgren (M) 

 
 

Övriga närvarande Göran Dahlgren (S) 

Anna Johnsson (MP) 

Bo Strand (M), §§ 71 - 72 

Rolf Carlsson, samhällsbyggnadschef 

Kristina Johannesson, Teknisk handläggare 

Susanne Löfström, gatu- och parkchef 

Trine Strunck, plan- och GISchef 
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§ 59 Upprop 

Ärendebeskrivning 
Upprop av nämndens ledamöter och ersättare enligt lista. Hanna Ershytt (C) och Ingemar 

Kristensson (M) är inte närvarande och Jan Malmgren (M) respektive Bo Strand (M) 

tjänstgör i deras ställe. Ingemar Kristensson (M) kommer senare och träder då i tjänst. 

Marianne Ragntoft (S) går in som ordförande. 

_____ 
  



 

PROTOKOLL 

   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-10-19  4 (17) 
    

TEKNISKA NÄMNDEN    

    

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 60 Godkännande av föredragningslistan och 

val av justerare 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns 

Olof Asserfors (S) utses att justera protokollet. Tid och plats är 2015-10-26 klockan 16:00 

i Kommunhuset Södergatan 28. 

Ärendebeskrivning 
Föredragningslista för mötet ska godkännas. Ordföranden meddelar att punkt 14 utgår 

och föreslår att listan i övrigt godkänns. 

  

Val av justerare till mötets protokoll. 

Olof Asserfors (S) föreslås som justerande. 

_____ 
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Dnr TN 2015/114 

§ 61 Föregående protokoll 

Beslut 
Protokollet den 31 augusti 2015 läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av protokollet från nämndens möte den 31 augusti 2015. 

Olof Asserfors påtalar att det i § 58 felaktigt hänvisar till skyltar i Tjörnarp. Det ska vara 

Norra Rörum. Protokollet rättas. 

_____ 
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Dnr TN 2015/163 

§ 62 Delegerade ärenden 

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

Ärendebeskrivning 
Redovisning av beslut i delegerade ärenden. Förteckning föreligger som bilaga.  

_____ 
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Dnr TN 2015/170 

§ 63 Anmälningar 

Beslut 
Med anledning av frågor om utbyggnad av fiber beslutar nämnden att 

samhällsbyggnadssektorn vid nästa möte redovisar nuläge och kommunens planer 

för fibertutbyggnad framöver. Anmälningarna läggs därefter till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
En förteckning av anmälda ärenden föreligger som bilaga.  

_____ 
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Dnr TN 2015/157 

§ 64 Information om personalförflyttning på 

Plan- och GISenheten 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Trine Strunck informerar om kommande överföring av personal från plan- och GISenheten 

till planerings- och utvecklingsenheten inom kommunledningskansliet.  

_____ 
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Dnr TN 2015/158 

§ 65 Muntlig information om projekt på Plan- 

och GISenheten 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Trine Strunck redovisar aktuella projekt på plan- och GISenheten. 

Projekt Boverket: 

”Hörbyprojektet” - tydliggöra typ av bebyggelse utifrån planbestämmelser genom att 

kombinera planbestämmelser och typ av bebyggelse i en matris.  

”Höörprojektet” - Ökad noggrannhet beträffande planbestämmelse, t ex ökad flexibilitet 

genom större försiktighet att använda prickmark som planbestämmelse.  

  

Projekt Vinnova: 

”Bygglov direkt” - En e-tjänst för ansökan om bygglov där en konfliktgranskning kan göras 

direkt på nätet. 

  

_____ 
  



 

PROTOKOLL 

   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-10-19  10 (17) 
    

TEKNISKA NÄMNDEN    

    

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

  

 

Dnr TN 2015/166 

§ 66 Ekonomisk uppföljning - information om 

Delårsbokslut TN 2016 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Rolf Carlsson redovisar kortfattat tekniska nämndens ekonomiska resultat till och med 

september 2015. 

_____ 
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§ 67 Tekniska nämndens budget 2016 - 

driftbudget 

Beslut 
Tekniska nämnden delegerar till ordföranden Hanna Ershytt (C) att fatta beslut om 

tekniska nämndens budget 2016 med utgångspunkt från förslag från 

samhällsbyggnadssektorn. 

Ärendebeskrivning 
Rolf Carlsson informerar om budgetprocessen som, vid tiden för mötet, inte kommit med 

ramar för tekniska nämnden. Med anledning av att nämnden ska godkänna en budget 

innan nästa planerade sammanträde finns behov av ett extra sammanträde alternativt att 

ordförande ges rätt besluta om godkännande av nämndens budget för 2016.  

Beslutsordning 

Mötets ordförande Marianne Ragntoft (S) lägger fram förslaget att delegera till 

ordföranden Hanna Ershytt (C) att fatta beslut om tekniska nämndens budget 2016 med 

utgångspunkt från förslag från samhällsbyggnadssektorn. Nämnden bifaller förslaget.  

_____ 
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Dnr TN 2015/165 

§ 68 Attestanter Tekniska nämnden 2016 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att Rolf Carlsson, samhällsbyggnadschef, ges generell 

beslutsattesträtt inom Tekniska nämndens verksamhetsområden, samt att Rolf Carlsson 

utser beslutsattestanter och ersättare fortlöpande inom Tekniska nämndens 

verksamhetsområden via delegering. Rolf Carlsson ska alltid retroaktivt meddela 

Tekniska nämndens presidium om ovan nämnd delegeringar samt att denna 

delegeranderätt ska tillföras delegationsordningen. 

Hedvig Lindgren, ekonom för Samhällsbyggnadssektorn ges rätt att beslutsattestera 

rättningar/bokföringsorders för hela Tekniska nämnden. 

Ärendebeskrivning 
Förslag med attestantförteckning föreligger. 

_____ 
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Dnr TN 2015/164 

§ 69 Intern kontrollplan för Tekniska nämnden 

2016 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att godkänna förslaget till plan för den interna kontrollen för 

2016. 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med budgetanvisningarna ska nämnderna inför varje verksamhetsår besluta om 

en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. 

_____ 
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Dnr TN 2015/168 

§ 70 Delegationsordning, tekniska nämnden 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att godkänna delegationsordning för tekniska nämnden enligt 

förslag 2015-10-08. 

Ärendebeskrivning 
Förändringar i personalsammansättningen på samhällsbyggnadssektor föranleder behov 

av att revidera delegationsordningen för tekniska nämnden. 

Beslutsunderlag 
Delegationsordning daterad 2015-10-08 

_____ 
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Dnr TN 2015/146 

§ 71 Remiss angående förslag till föreskrifter 

om hastighetsbegränsning på väg 23 i 

Skåne län 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att lämna följande synpunkter till Trafikverket.  

Nämnden anser att den blåmarkerad sträcka genom Gamla Bo även fortsatt ska ha 

begränsad hastighet till 50 km/tim samt att resterande del av sträckan förbi Ringsjön och 

delsträcka 2 enhetligt ska begränsas till 80 km/tim. 

Sträckan Höör - Hässleholm anser nämnden ska behålla dagens begränsning till 90 

km/tim. 

Reservation mot beslutet 

Olof Asserfors (S) reserverar sig mot nämndens beslut i den del som rör bifalle t till Olle 

Idings (M) förslag att sträckan Höör - Hässleholm ska ha 90 km/tim som begränsning. 

Ärendebeskrivning 
Trafikverket har utsänt remiss som avser förslag till nya föreskrifter för väg 23, Skåne län 

samt upphävande av Vägverkets föreskrifter(VVFS 2009:260) om hastighetsbegränsning 

på väg 23 i Skåne län. Remissen omfattar kosekvensutredning och beredningsunderlag 

samt förslag till föreskrifter. 

 Eventuella synpunkter ska ha inkommit skriftligen till Trafikverket senast 30 oktober 

2015. 

Yrkanden 

Olof Asserfors (S) yrkar att nämnden ska lämna synpunkten att blåmarkerad sträcka 

genom Gamla Bo även fortsatt ska ha begränsad hastighet till 50 km/tim samt att 

resterande del av sträckan förbi Ringsjön och delsträcka 2 ska begränsas till 80 km/tim 

för att ge mer enhetlighet. 

Olle Iding (M) bifaller Olof Asserfors (S) förslag. 

Olle Iding föreslår som tillägg till Olof Asserfors (S) förslag, att sträckan Höör - 

Hässleholm ska behålla dagens begränsning till 90 km/tim. 

Beslutsordning 

Ordförande lägger första fram Olof Asserfors (S) förslag för beslut och finner att nämnden 

bifaller förslaget. 

Därefter lägger ordförande fram Olle Idings (M) förslag för beslut och finner att nämnden 

bifaller förslaget. 
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Beslutsunderlag 
missiv remiss 

trafikföreskrift 

konsekvensbeskrivning 

_____ 
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Dnr TN 2015/169 

§ 72 Äskande kommunstyrelsens 

investeringsreserv 

Beslut 
Tekniska nämnden tillskriver kommunstyrelsen med begäran om extra investeringsanslag 

på 250 tkr ur kommunstyrelsens investeringsreserv. 

Ärendebeskrivning 
Gatu- och parkenheten tvingas inför säsong 2016 att byta ut befintlig Ransome 

gräsklippare. Klipparen finansieras delvis genom försäljning av maskiner som inte 

används i verksamheten (290 tkr) samt genom användande av resurser på 

investeringsprojekt 9471 (94 tkr). För att kunna finansiera köpet äskas härmed medel ur 

kommunstyrelsens investeringsreserv för att täcka mellanskillnaden på 250 tkr.  

_____ 

 


