
Jag tog i början av mötet under punkten Övriga frågor upp de frågor jag hade med mig från 
lokalföreningen. Jag började med att fråga om skyddsräcke på Dalbobron tidigare varit 
aktuellt, om man räknat på det eller om det är något som man tittar på nu utifrån att det 
framkommit uppgifter om självmord från bron. Svaret var nej, det har inte tidigare tagits upp, 
men aktualiserats för några månader sedan. Förvaltningschefen har tagit fram aktuell statistik 
som tog luften ur mig. Han har samtalat med kommunens säkerhetssamordnare i ämnet. Ingen 
klar väg fram i dagsläge. Jag frågade om bytet av järnvägsbron och den planerade 
gång/cykelvägen i sammanhanget. Det skall ske först 2025/26. 
 
Under förvaltningschefs- och ordförandeinformation var det en bra beskrivning av hur ärendet 
om isrinken i Plantaget drevs fram. Jag ställde en fråga kring upphandlingen (som jag 
egentligen redan hade gissat svaret på): hur många var med och konkurrerade? Svaret var ett 
inlämnad anbud, två hade hört av sig med frågor. 
 
Under ärendet var det en bra information om underhållsbehovet inom gatuenheten där 
ansvaret för kommunens lekplatser också ingår. Här ställde jag en fråga om underhållet för 
kommunens större asfalterade parkeringar ingick i siffrorna. Svaret var nej och då skickade 
jag med en önskan om att få en liknande redovisning över detta. 
 
Det som tog mest tid idag blev granskningsyttrandet över detaljplan för Brännjärnet i Vargön. 
Förvaltningen tyckte att nämnden skull uttala sig positivt över planen, dock med en liten 
synpunkt på en gatubelysningsstolpe. Jag hade svårt att tänka mig detta då jag var negativt 
inställd när ärendet passerade förbi kommunstyrelsen tidigare i år under samrådsfasen, vilket 
också framgick i handlingarna att majoriteten i KS hade varit. Dessvärre stod det att samrådet 
också hade passerat förbi samhällsbyggnadsnämnden. Det gjorde mig nyfiken och i 
handlingarna stod det att vi hade varit positiva. Det gjorde mig obekväm då jag inte hade 
något minne av att vi hade haft samrådet uppe i nämnden. Jag hade inte blivit dement då det 
skulle visa sig att nämnden aldrig hade haft samrådet på sitt bord. Lite tråkigt också att det i 
ärendebeskrivningen inte framkommer att detaljplaneändringen egentligen är ett led i att 
möjliggöra att en persons svartbygge på kommunens mark skall få stå kvar istället för att 
behöva rivas i enlighet med ett laga kraftvunnet beslut som togs i byggnadsnämnden, ett 
beslut som sedan överklagades utan framgång genom tre efterföljande instanser efter 
byggnadsnämnden. Under tiden blev det en majoritetsskifte till S+C+MP och ett 
detaljplanearbete sattes igång som personen i fråga har fått bekosta.... Sedan har det hunnit bli 
en styrande minoritet som inte längre har egen majoritet i detaljplaneprocessen…. Idag avstod 
fem ledamöter (M+KD+L+SD). S+C+MP+MBP valde att skicka tillbaka ärendet till 
förvaltningen för att sköta då de gillade att sköta det förra gången. Själv jag skall inkomma 
med en skriftlig reservation till förmån för mitt yrkande att nämnden skulle ställa sig negativ 
till detaljplaneförslaget. Det kan tänkas att jag lånar till reservationen ur det jag har nu skrivit 
här. 
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