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 ANSLAG/BEVIS 

  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Nämnd Tekniska nämnden 

  

Sammanträdesdatum 2015-03-09 

  

Datum då anslaget sätts upp 2015-03-17 Datum då anslaget tas ned 2015-04-08 

  

Protokollets förvaringsplats Kommunhuset, Södergatan 28, Höör 

  

Underskrift  

 Hanna Ershytt 
 

Plats och tid Kommunhuset, Överrsten 

 Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00–21:30 
  

Beslutande Hanna Ershytt (C), ordförande 

Marianne Ragntoft (S), 1:e vice ordf 

Ingemar Kristensson (M), 2:e vice ordf 

Olof Asserfors (S) 

Kenneth Kallin (MP) 

Olle Iding (M) 

Anders Westergren (SD) 
 

 

Övriga närvarande Göran Dahlgren (S) 

Anna Johnsson (MP) 

Agne Dahlqvist (V) 

Bo Strandh (M) 

Jan Malmgren (M) 

Lennart Sigleif (C) 

Peter Rönngren (SD) 

Rolf Carlsson, samhällsbyggnadschef 

Susanne Löfström, gatu- och parkchef 

Trine Strunck, Plan- och GISchef 

Johan Lavesson, väg- och trafikingenjör, § 26 
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§ 17 Upprop 

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

_____ 
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§ 18 Godkännande av föredragningslistan och 

val av justerare. 

Beslut 
Tekniska nämnden godkänner föredragningslistan med tillägg av ett ärende ”övrigt”.  

Olof Asserfors (S) utses att justera protokollet från mötet.  

Ärendebeskrivning 
Föredragningslista för mötet ska godkännas. Lista föreligger i kallelsen. Ordföranden 

föreslår att ett ärende ”övrigt” tillförs föredragningslistan.  

 

Val av justerare till mötets protokoll 

Olof Asserfors (S) står i tur att justera. 

_____ 
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§ 19 Föregående protokoll 

Beslut 
Tekniska nämnden lägger protokollet 19 januari 2015 till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Anmälan av protokollet från Tekniska nämndens sammanträden den 19 januari 2015.  

_____ 
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§ 20 Delegerade ärenden 

Beslut 
Tekniska nämnden lägger delegationsbesluten till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av beslut i av Tekniska nämnden delegerade ärenden.  

Förteckning av beslut föreligger. 

_____ 
  



 

PROTOKOLL 

   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-03-09  7 (14) 
    

TEKNISKA NÄMNDEN    

    

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 21 Anmälningar 

Beslut 
Tekniska nämnden lägger anmälningarna till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anmälda ärenden 

 

A. TN 2015/49 

2015-02-20 Ansökan om stöd, Boverket 

_____ 
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§ 22 Information om utbyggnaden av 

bredbandsfiber 

Beslut 
Tekniska nämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
Rolf Carlsson redovisar den pågående och planerade utbyggnaden i kommunen av 

fibernät för bredband. Texter från redovisningen kommer att skickas ut till nämnden.  

_____ 
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§ 23 Ekonomisk uppföljning - information om 

bokslut 2014 

Beslut 
Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna..  

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse med bokslut för verksamhetsåret 2014 föreligger.  

_____ 
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§ 24 Projektuppföljning 

Beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Uppföljning av tekniska nämndens pågående projekt. Projektplanen redovisas.  

_____ 
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Dnr TN 2015/48 

§ 25 Utredning och åtgärdsförslag 

Brännemölladammen 

Beslut 
Tekniska nämnden lägger rapporten till handlingarna. 

Tekniska nämnden tillskriver därtill kommunstyrelsens arbetsutskott att den rimliga 

hanteringen hade varit att överlämna ärendet till tekniska nämnden för fortsatt hantering 

snarare än att direkt vända sig till samhällsbyggnadssektorn. 

Vidare anser inte tekniska nämnden att en utgrävning av dammen är en ändamålsenlig 

och prioriterad åtgärd och den återfinns därför inte i tekniska nämndens 

investeringsbudget. 

Erosionsproblemen ska utredas och åtgärdas av samhällsbyggnadssektorn. 

En skötselplan ska utarbetas för dammen i dess nuvarande form. 

Fortsatta undersökningar av flora och fauna ska utföras och en dialog om åtgärder föras 

med länsstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Under 2013 fick samhällsbyggnadssektor i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott 

att ta fram skötselplaner för de största dammarna i Höörs kommun. De dammar som 

avsågs var Brännemölladammen, Tjurasjö, Enebacken med Spinnaredammen, Klocksjön 

samt Mölledammen. 

Mot bakgrund av de mer komplicerade förutsättningarna för Brännemölladammen 

beslutades att behandla denna separat. En provtagningsplan (Provtagningsplan för 

fördjupad miljöteknisk undersökning av sediment i Brännemölladammen, Höör daterad 

2014-09-22) togs fram och en undersökning av Brännemölladammen, baserad på 

provtagningsplanen, utfördes under hösten och vintern 2014 (se Miljöteknisk 

undersökning av sediment i Brännemölladammen, Höör daterad 2014-12-11). Som 

komplement till denna och underlag för beslut om åtgärdes beställdes även PM – 

åtgärdsförslag till Brännemölladammen, Höörs kommun daterad 2015-01-19. 

Den senare ger två alternativa förslag för att utöka den fria vattenytan och samtidigt lösa 

erosionsproblematiken som föreligger i en del av området.  

Förslag 1 innebär att man gräver ner till nivån +77,00, vilket ger en schaktvolym på ca 3 

700 m3. Kostnaden för att utföra förslag 1 beräknas till 1 miljon kr.  

Förslag 2 innebär att man gräver ner till nivåer mellan +75,80 och +75,20, vilket ger en 

schaktvolym på ca 10 400 m3. Kostnaden för att utföra förslag 2 beräknas till 2,5 miljoner 

kr. 

Förutsättningar för att genomföra åtgärderna till beräknad kostnad är att:  
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- Avsänkning av dammen kan ske till +76,00. 

- Avsänkning sker under mars månad och schaktarbetet kan genomföras maj-aug 

- Alla massorna kan/får placeras inom området 

- Bäcken får rinna genom området under arbetet. Förbiledning är inte inräknat.  

 

Samhällsbyggnadssektorn har härmed utfört uppdraget från kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 

Yrkanden 

Ingemar Kristensson (M) föreslår att tekniska nämnden beslutar att lägga informationen 

till handlingarna. Därtill tillskriva kommunstyrelsens arbetsutskott att den rimliga 

hanteringen hade varit att överlämna ärendet till tekniska nämnden för fortsatt hantering 

snarare än att direkt vända sig till samhällsbyggnadssektorn. Vidare att tekniska nämnden 

inte anser en utgrävning av dammen som en ändamålsenlig och prioriterad åtgärd och 

därför inte återfinns i tekniska nämndens investeringsbudget.  

Olle Iding (M) instämmer i förslaget. 

Olof Asserfors (S)föreslår att mötet ajourneras tre minuter för överläggning vilket 

nämnden beslutar. 

När mötet återupptas föreslår Kenneth Kallin (MP) att erosionsproblemen utreds och 

åtgärdas av samhällsbyggnadssektorn, en skötselplan utarbetas för dammen i dess 

nuvarande form samt att fortsätta undersöka flora och fauna och föra dialog om åtgärder 

med länsstyrelsen. 

Beslutsordning 

Nämnden godkänner beslutsordningen där ordföranden lägger fram förslagen ett och ett i 

sex delar och ställer dem mot avslag. 

Ordföranden lägger fram Ingemar Krisenssons (M) förslag för beslut i tre delar och finner 

att nämnden beslutar att bifalla förslagen. 

Ordföranden lägger fram Kennet Kallins förslag i tre delar och finner att nämnden bifaller 

förslagen. 

Beslutsunderlag 
Provtagningsplan för fördjupad miljöteknisk undersökning av sediment i 

Brännemölladammen, Höör - daterad 2014-09-22 

Miljöteknisk undersökning av sediment i Brännemölladammen, Höör - daterad 2014-12-11 

PM – åtgärdsförslag till Brännemölladammen, Höörs kommun - daterad 2015-01-19. 

 

_____ 
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§ 26 Tekniska nämndens budget 2016 - 

investeringsbudget med VP 2017 - 18 

Beslut 
Tekniska nämnden godkänner investeringsbudget enligt föreliggande förslag och 

meddelar förslaget till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Förslag 2015-02-25 till investeringsbudget 2016 föreligger. 

_____ 
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§ 27 Övrigt 

Ärendebeskrivning 
Olle Iding (M) informerar nämnden om följande: 

Före detta ledamoten i tekniska nämnden, Åke Johansson framför sin hälsning till 

nämnden. 

Synpunkter har framförts från kommunmedlemmar, att de upplever att det är skräpigt i 

kommunen, och att sopning av gatorna efterfrågas. 

Fråga om när parkeringsmöjligheterna vid kommunhuset utökas. 

Beläggningen på väg 23 (Trafikverket är väghållare) mellan Hörbyvägen och Södergatan 

är i mycket dåligt skick och åtgärder efterfrågas. 

 

Utdelning av förtjänstgåva 

Olle Iding har varit verksam som förtroendevald i Höörs kommun i mer än 8 år. Efter 8 år 

som förtroendevald i kommunen delas en förtjänstgåva i brons ut. Ordföranden delar ut 

förtjänstgåvan i brons till Olle Iding vid Tekniska nämndens sammanträde den 9 mars 

2015. 

_____ 

 


