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§ 34  2022/145 2022.1191  
 

Allmänna arbeten 2022 mars 
 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att 
 
1: Gatukontoret gör en upprustning av Nossenbadet för 200 tkr. 
2: Gatukontoret gör en större åtgärd på GC-vägen vid Drottninggatan för 
200 tkr. 
3: Räddningstjänsten köper in 3st rullband till deltidsstationer för 200 
tkr. 
4: Investeringarna på totalt 600 tkr finansieras genom investeringsposten 
Allmänna arbeten (1 500tkr) som ingår i KF beslutade investeringsram. 
 
 

Sammanfattning 
Nossenbadet är en av de mest välbesökta badplatserna och belastningen är hög 
vilket är positivt ur ett medborgar- och turistperspektiv men ställer också krav på 
drift, tillgänglighet, sophantering och sittplatser. Förslaget innebär nya soffor och 
bänkar med bord samt ny sophantering. 
GC-vägen vid Drottninggatan behöver en akut åtgärd på grund av dagvatten 
skada. 
Räddningstjänsten har stora utmaningar i nya rekryteringar på deltidsstationerna 
och genomföra träning samt tester på rullband. Komplettering av tre nya rullband 
skulle öka attraktiviteten och arbetsmiljön. 
 
Finansiering 
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att finansieringen av förslaget på 
totalt 600 tkr ska belasta investeringsposten Allmänna arbeten som ingår i 
KF beslutade investeringsramen och Samhällsbyggnadsutskottet har fått 
delegation av KS att fördela. Hittills har 0 tkr av beslutat 1 500 tkr använts 
från Allmänna arbeten. 

3



  

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Samhällsbyggnadsutskottet 

Datum  
2022-03-29 

 

 
 

 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår samhällsbyggnadsutskottet besluta att 
 
1: Gatukontoret gör en upprustning av Nossenbadet för 200 tkr. 
2: Gatukontoret gör en större åtgärd på GC-vägen vid Drottninggatan för 
200 tkr. 
3: Räddningstjänsten köper in 3st rullband till deltidsstationer för 200 
tkr. 
4: Investeringarna på totalt 600 tkr finansieras genom investeringsposten 
Allmänna arbeten (1 500tkr) som ingår i KF beslutade investeringsram. 
 
 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Ekonomikontoret 
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§ 41  2022/147 2022.1198  
 

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 

 
Nästa uppföljning görs på samhällsbyggnadsutskottets möte 9 juni 2022.  
Följande datum under året blir: 4 oktober och 13 december. 
 

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 2022-02-22. 
 
 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet godkänner uppföljningen av givna uppdrag. 
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Beslutsunderlag 
Rapport över status för givna uppdrag, dnr 2022/147, id 244311 
 
 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
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