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Samhällsbyggnadsutskottet  

Datum  
2022-10-04 

 
Plats och tid Tunasalen, tisdagen den 4 oktober 2022 klockan 09:00-11:02 

Ajournering: 09:52-10:00 
Beslutande Ola Gustafsson (KD) 

Daniel Nestor (S) 
Bo Svensson (C) 
 
 
 

 

Ej tjänstgörande ersättare Tomas Peterson (M) 
Peter Karlsson (C) 
Nicklas Skäär (S) 
 

Övriga närvarande Andreas Horste, samhällsbyggnadschef 
Roger Lindell, gatuchef 
Camilla Johansson, controller 
 

Paragrafer §74-83 
Sekreterare Malin Myrén 
Protokolljusterare Bo Svensson (C) 
 Justering sker genom digital signering. 
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§ 74 Val av protokolljusterare samhällsbyggnadsutskottet 2022/28  
§ 75 Godkännande av ärendelistan 

samhällsbyggnadsutskottet 
2022/29  

§ 76 Samhällsbyggnadsavdelningen informerar 2022 2022/30  
§ 77 Allmänna arbeten Oktober 2022/369  
§ 78 Omdisponering av investeringar oktober 2022 2022/363  
§ 79 Motion om belysning vid Norregårds kvarn i Storebro 2022/127  
§ 80 Motion om smarta solcellsbänkar 2021/439  
§ 81 Medborgarförslag - Gör Källgatan till återvändsgränd 2022/207  
§ 82 Motion om skyltning till badplatsen i Storebro 2022/284  
§ 83 Uppföljning av uppdrag givna av 

samhällsbyggnadsutskottet 
2022/147  
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§ 77  2022/369 2022.3752  
 

Allmänna arbeten Oktober 
 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att 
 
1: Gatukontoret köper in ett bakmonterat sandningsaggregat för 120 tkr. 
2: Gatukontoret köper in ett nytt klippaggregat för 120 tkr. 
 
Yrkande 
Bo Svensson (C) yrkar bifall 
Daniel Nestor (S) yrkar bifall 
 

Sammanfattning 
Gatukontoret har undersökt möjligheterna att effektivisera halkbekämpningen med hjälp av ett 
bakmonterat sandningsaggregat, Vid snöfall plogar man snö med en plog som sitter i fronten på 
traktorn. Med ett bakmonterat sandningsaggregat kan man sanda i anslutning till plogningen vid behov 
och då uppnår man ett effektivt utnyttjande av befintlig maskinutrustning. Detta spara både tid och 
bränsle. Det är ett aggregat som går koppla på befintlig arbetsmaskin som Driftenheten har. 
Driftenheten är i stort behov av att köpa nytt klippaggregat till en av redskapsbärarna för att säkerställa 
att grönytorna klipps regelbundet. Det befintliga klippdäcket är nu ca 10 år och kan inte repareras 
ytterligare till en försvarbar summa. 
 
 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår samhällsbyggnadsutskottet besluta att 
1: Gatukontoret köper in ett bakmonterat sandningsaggregat för 120 tkr. 
2: Gatukontoret köper in ett nytt klippaggregat för 120 tkr. 
 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Ekonomikontoret
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§ 83  2022/147 2022.3764  
 

Uppföljning av uppdrag givna av samhällsbyggnadsutskottet 
 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut  
Samhällsbyggnadsutskottet godkänner uppföljningen av givna uppdrag. 
 

Sammanfattning 

Bakgrund  
Kommunstyrelsens arbetsutskott fastslog 2020-02-25 en plan/rutin för uppföljningen av uppdrag  
givna av kommunstyrelsen och dess tre utskott. 
 
Enligt planen följs givna uppdrag upp fyra gånger om året med syfte att  

 säkerställa att den politiska styrningen och ledningen får genomslag i faktisk verksamhet 
 utgöra underlag för vidare beslutsfattande 
 ge grundläggande information om effekter och lärdomar av de genomförda uppdragen 

 
 

Aktuell situation 
En genomgång har gjorts av de uppdrag som givits av samhällsbyggnadsutskottet utifrån det som  
märkts som uppdrag i ärende- och dokumenthanteringssystemet Evolution. Därtill har protokoll  
gåtts igenom sen förra statusgenomgången till och med 2022-09-26. 
 

 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet godkänner uppföljningen av givna uppdrag. 
 

Beslutsunderlag 
Rapport över status för givna uppdrag id 251577 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsavdelningen
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