MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2017-03-21
Samhällsbyggnadsnämnden
Plats och tid

Hörsalen kl. 08:00-12:15

Beslutande ledamöter

Malin Thydén-Kärrman (S) (ordförande), Bengt-Åke Torhall (L) (1:e vice
ordförande), Ray Alexen (KV), Roger Andersson (S), Elisabeth Falkhaven (MP),
Karl-Anders Thorsson (C), Gunnel Lindgren (KV)

Ej tjänstgörande ersättare

Per-Yngve Bengtsson (S), Malin Taipaleenmäki (S)

Övriga närvarande

Mats Andresen (samhällsbyggnadschef), Erik Hansson (nämndsekreterare)

Utses att justera

Ray Alexén (KV)
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Protokollet omfattar

Underskrifter

ANSLAG/BEVIS
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Sammanträdesdatum
Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

Underskrift

§22

Sekreterare

.................................................
Erik Hansson

Ordförande

................................................
Malin Thydén-Kärrman (S)
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Justerande

................................................
Ray Alexén (KV)

……………………………………….

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Datum för anslags
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.................................................
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Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2017-03-21
Samhällsbyggnadsnämnden

§22
Uppdrag att utreda tillfällig gångbro eller en gång- och cykelbro över Västerån,
Kinnared
2016 SBN0216
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden har genomfört utredning enligt KSAU:s uppdrag och lämnar
härmed över de alternativ som inkommit. Samhällsbyggnadsnämnden ser att en permanent
lösning öppnar för ett mer ekonomiskt fördelaktig alternativ och föreslår kommunstyrelsen att
ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att anlägga en permanent bro samt undersöka
möjligheterna till medfinansiering och bidrag för småskalig infrastruktur.
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har gett samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda
förutsättningarna att skapa en tillfällig gångbro eller en gång- och cykelbro samt tillfarter till
denna över Västerån i Kinnared. Samhällsbyggnadskontoret har undersökt en lämplig
placering av en bron över Västerån i Kinnared med anslutning av tillfarter samt tagit in tre
budgetofferter och sammanställt dess kostnader. Inga markundersökningar ingår i
utredningen. Budgetofferterna skall ses som ett riktpris och är endast en ungefärlig kostnad.
Handlingar i ärendet










Tjänsteskrivelse Uppdrag att utreda tillfällig gångbro eller en gång- och cykelbro i Kinnared
Ärendebeskrivning - Gångbro över Västerån, Kinnared
Kostnadsberäkningar för gång- och cykelbro
Primärkarta över gångbro i Kinnared
Primärkarta över gångbro Kinnared 2
Bild, bro kalkyl 1
Bild, bro kalkyl 2
Bild, bro kalkyl 3
§18 SBN AU Uppdrag att utreda tillfällig gångbro eller en gång- och cykelbro över Västerån,
Kinnared

Yrkanden
Elisabet Falkhaven (MP) yrkar på att "samhällsbyggnadsnämnden har genomfört utredning
enligt KSAU:s uppdrag och lämnar härmed över de alternativ som inkommit" ersätter den
första meningen i beslutsstycket som lyder "samhällsbyggnadsnämnden godkänner
utredningen om en tillfällig gång- eller cykelbro och skickar den vidare till
kommunstyrelsen."
Ordförande frågar om samhällsbyggnadsnämnden bifaller eller avslår Elisabet Falkhavens
(MP) yrkande.
Ordförande finner att samhällsbyggnadsnämnden bifaller Elisabet Falkhavens (MP) yrkande.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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