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KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2017/429

§ 288

Kanalmur längs Kolljungabäcken

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Inte tillskjuta medel för åtgärd av kanalmur längs Kolljungabäcken ur
kommunstyrelsens investeringsreserv.
2. Uppmana tekniska nämnden att äska hos kommunfullmäktige att få omfördela medel
inom tilldelad investeringsbudget.

Ärendebeskrivning
Kanalmuren längs Kolljungabäcken, i den del som löper mellan Vårdcentralen och Höörs
gästgiveri, har sedan en längre tid tillbaka rasat. Stenar från muren har lossnat och trillat
ner i ån. Den frodiga vegetationen och murens läge har bidragit till att detta inte tidigare
har noterats. Nyligen upptäcktes att läget är så illa att stolparna till räcket på vissa ställen
är helt friställda ut mot ån, även under marknivå. I nuläget räcker det med en liten knuff
för att stolparna som håller räcket ska rasa ner i vattenfåran. Området är sedan 17
augusti avspärrat med kravallstaket på grund av den stora skaderisken vid ett eventuellt
ras.
Kostnaden för att åtgärda muren i det aktuella partiet uppgår till 700 tkr. Enligt Tekniska
nämnden är detta inte en åtgärd och en kostnad som är möjligt att ta inom ramen för
gatu- och parkenhetens ordinarie drift. Åtgärden är dock att betrakta som nödvändig ur ett
säkerhetsperspektiv. Därför har Tekniska nämnden hänskjutit ärendet till
kommunstyrelsen för beslut kring hur den aktuella åtgärden ska finansieras.
Beslutsmotivering
Åtgärden är att betrakta som en investering eftersom kostnaden överstiger ett basbelopp
och livslängden uppskattas till mer än 3 år. Kommunen avsätter varje år 5 mnkr till en
strategisk investeringsreserv. Denna är dock redan utnyttjad till största del till etablering
av förskole- och skolmoduler och inga medel finns kvar. Därför måste Tekniska nämnden
äska hos fullmäktige att få omfördela medel inom tilldelad investeringsbudget.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx (från Gata- parkchefen angående Kanalmur)
2. TN § 61 2017 kanalmur.pdf, (TN 2017/227)
3. Tjänsteskrivelse kanalmur 171006.docx (Ekonomichefen)
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-10-23 (2017-10-23 KSAU §333).doc
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