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Plats
Tid

Onsdagen den 2 november 2016, kl. 08:30 – 12:25

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Zdenko Petrusic (S)

Paragrafer

§ 126 - 142
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Sekreterare

............................................................................................
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Närvarolista
Beslutande
Benny Augustsson (S), ord
Peter Göthblad (L) 1:e v. ordf ej §130
Bengt Wallin (L) § 130
Anders Wiklund (MP) 2:e vice ordf
Åsa Johansson (S )
Zdenko Petrusic (S)
Ingvar Håkansson (C)
Tor Wendel (M)
Hans-Peter Nielsen (KD)
James Bucci (V)
Eldbjörg Bryntesson (V)
Kurt Wahlgren (SD)

Tjänstgör för

Emir Terzic (V)
Anders Strand (SD)

Ersättare
Ann-Marie Jonasson (S)
Madelaine Johansson (S)
Carina Norgren (M)
Bengt Wallin (L) ej § 130
Ulf Johansson (C)
Gunnar Johansson (VFP)

Övriga deltagare
Sophia Vikström, förvaltningschef
Ingemar Lundvall, arkivarie
Pål Castell, planarkitekt
Andreas Knutsson, gatuchef
Maria Wagerland mark- och exploateringsingenjör
Björn Magnusson, trafikingenjör
Marianne Blom, fastighetsingenjör
Krister Lavén, projekteringsingenjör
Lars Bengtsson, förvaltningsekonom
Anna-Karin Svensson, kostchef
Lars Jensen, enhetschef renhållningen
Omar Lattouf, pratikant, jurist kommunkansliet
Birgitta Andersson, förvaltningssekreterare
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Ärenden

Sid
4

§ 127

Tjänstgörande ledamöter och val av justerare samt
godkännande av föredragningslista
Information

§ 128

Ordförande informerar

6

§ 129

Förvaltningschefen informerar

7

§ 130

Förslag att utöka verksamhetsområde för VA Vatten och
spillvatten, etapp 8 för Södra Timmervik

8

§ 131

Förslag att utöka verksamhetsområde för VA Vatten och
spillvatten, etapp 8 för Dereviken

9

§ 132

Förändring av bärighetsklasserna på kommunala vägar inom
Vänersborgs kommun

10

§ 133

Samråd normalt planförfarande. Detaljplan för Del av Torpa
1:2 Kretsloppspark mm
Granskning, normalt planförfarande. Detaljplan för Södra
Sörbyn
Medborgarförslag till Vänersborgs kommun ändring av
körriktning på del av Residensgatan

11

§ 136

Dokumenthanteringsplan

14

§ 137

15

§ 138

Medborgarförslag om hantering av grovsopor mm i den norra
kommundelen
Medborgarförslag hemlagad mat

§ 139

Ekonomi utfall september månad

17

§ 140

Meddelande

18

§ 141

Delegationsbeslut

19

§ 142

Avslutning - ärenden till nästa sammanträde

20

§ 126

§ 134
§ 135

5

12
13

16
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§ 126
Dnr SBN 2016/1

Tjänstgörande ledamöter samt val av justerare
Ordförande Benny Augustsson (S) öppnar sammanträdet och
Zdenko Petrusic (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet.
Godkännande av föredragningslista
Ordföranden föreslår godkännande av föredragningslistan, deltagande av Omar
Latouff praktikant från kommunstyrelsen och övriga frågor.
Ändring av föredragningslistan avseende ärende nio som flyttas fram och blir
ärende sju på föredragningslistan.
Övriga frågor:
Gatulock – Gasverksgatan/Södergatan. - Gunnar Johansson (VFP)
Onsjö golfklubb stort potthål på vägen. - Gunnar Johansson (VFP)
Nordkroksvägen är börjar bli bra. - Gunnar Johansson (VFP)
Parkering Baksidan kommunhuset skyltning. - Peter Göthblad (L)
Öxnereds parkering. - Tor Wendel (M)
Antal papperskorgar, planering/inköp, utformning enhetligt. -Tor Wendel (M)
Fiber asfaltsläggning. - Carina Norgren (M)
Trädgårdsavfall utanför tätort kostnad. - Ann-Marie Jonasson (S)
Anslagstavla Brålanda. - Ingvar Håkansson (C)
Trädgårdsavfall Nordkroksvägen vändhållplatsen. - Gunnar Johansson (VFP)
Lånecyklar - Hans-Peter Nielsen (KD)
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan och att
Omar Latouff, praktikant från kommunstyrelsen deltar på sammanträdet samt
ändring enligt ovan och övriga frågor.
_________
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Dnr SBN 2016/1

Information
Benny Augustsson, ordförande:
Ordförandeinformation
Sophia Vikström, förvaltningschef:
Förvaltningschefen informerar

-

Krister Lavén, projekteringsingenjör:
- Förslag att utöka verksamhetsområde för VA Vatten och spillvatten, etapp 8
för Södra Timmervik
- Förslag att utöka verksamhetsområde för VA Vatten och spillvatten, etapp 8
för Dereviken
Pål Castell, planarkitekt:
- Samråd normalt planförfarande. Detaljplan för Del av Torpa 1:2
Kretsloppspark mm
- Granskning, normalt planförfarande. Detaljplan för Södra Sörbyn
Maria Wagerland mark- och exploateringsingenjör:
- Samråd normalt planförfarande. Detaljplan för Del av Torpa 1:2 Detaljplan
Kretsloppspark
Björn Magnusson, trafikingenjör:
- Samråd normalt planförfarande. Detaljplan för Del av Torpa 1:2 Detaljplan
Kretsloppspark
Marianne Blom, trafikingenjör:
Medborgarförslag till Vänersborgs kommun ändring av körriktning på del av
Residensgatan
Ingemar Lundvall, arkivarie:
Dokumenthanteringsplan
Anna-Karin Svensson, kostchef:
Medborgarförslag hemlagad mat
Lars Jensen, chef renhållningen:
Medborgarförslag om hantering av grovsopor mm i den norra kommundelen
Lars Bengtsson, förvaltningsekonom:
Ekonomi utfall september
Birgitta Andersson, förvaltningssekreterare:
Dokumenthanteringsplan
Meddelande
Delegationsbeslut
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§ 128

Dnr SBN 2016/1

Ordförandeinformation
Ärendebeskrivning
Ordförande informerar nämnden om möten, övriga aktuella verksamhetsfrågor och
projekt.
26/9 Presidiemöte med Barn- och utbildningsnämndens presidie.
3/10-4/10 Trafik och gatudagar i Stockholm
5/10 Arbetsgrupp Villa Björkås
5/10 Möte referensgrupp Botswana hållbar utveckling i strandnära lägen
17/10 Presidiemöte samhällsbyggnadsnämnden
22-28/10 Styrgruppsresa till Chobe District Botswana som styrgruppsmedlem för
partnerprojektet Sustainable shoreline development.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att notera informationen.
_____________
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§ 129

Dnr SBN 2016/1

Förvaltningsinformation
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar om pågående verksamhet och projekt inom
samhällsbyggnadsförvaltningen.
29/9 Strategidag för Forum Vänersborg förvaltningschefen deltog i egenskap som
medlem i styrelsen.
1/10 Jeanette Johansson administrativ chef för den administrativa enheten.
5/10 Besök av Lerum samhällsbyggnadsförvalting där förvaltningen visade upp
arbete med visualisering, översiktsplan och klimatanpassning.
19/10 Förvaltningschefen informerade Swedbanks företagsgrupp om kommunens
boende planer.
Styrgruppen för inomhusklimatet träffas två gånger i veckan.
25/10 Handlingsplan för renovering av kommunhuset har inlämnats till den
centrala samverkansgruppen. Utvecklingskontoret och kansliet kommer att flytta
ut från kommunhuset så att kontoren kan renoveras. Trots att IT har flyttat inom
huset så har personal fått problem och därför ska även IT kontoret flytta ut ur
huset. Servicechefen Kristina Karlsson är från och med 2 november med i
arbetsgruppen för kommunhuset.
20/10 Förvaltningschefen deltog i Frukost Forum.
22-28/10 Förvaltningschefen var i Chobe Botswana som styrgruppsmedlem för
partnerprojektet Sustainable shoreline development.
1/11 Återvinningscentralen fick stänga en kort stund på grund av att det hade
hittats läckande explosivt material. Allt gick bra och efter saneringen kunde
återvinningscentralen öppnas igen.
Kostchefen Anna-Karin Svensson har tagit i emot utmärkelse för Vänersborgs
kommuns starka och uthålliga engagemang i Skolmatsakademin.
Förvaltningen gör en omorganisation på gatuenheten där Hans Wallmander är
tilltänkt som stadsträdgårdsmästare.
Serviceenheten tar fram en ny organisation för vaktmästarna då förvaltningen har
en sned arbetsfördelning. Förvaltningen behöver en flexiblare organisation för att
kunna möta behoven från våra beställare.
22-28/10 Förvaltningschefen var i Chobe Botswana som styrgruppsmedlem för
partnerprojektet Sustainable shoreline development.
15/11 Förvaltningschefen är inbjuden att deltaga i bo-dialog som hålls av
kommunstyrelsens ordförande två gånger per år.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att notera informationen.
_____________
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§ 130

Dnr SBN 2016/136

Förslag att utöka verksamhetsområde för VA. Vatten och
spillvatten, etapp 8 för södra Timmervik
Ärendebeskrivning
Kretslopp & Vatten har tagit emot önskemål från fastighetsägare att få ingå i
Vänerkustprojektet.
I syfte att uppnå tillräckligt skydd för hälsa och miljö har tjänstemän från
samhälls-byggnads-, byggnads- och miljö och hälsoskyddsförvaltningen tagit del
av fastighetsägarnas önskemål och utarbetat ett förslag på utökat
verksamhetsområde
för vatten och spillvatten, etapp 8 södra Timmervik i Vänersborgs kommun.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet, daterad
2016-10-03.
Presidiet har berett ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta att
utöka verksamhetsområdet för vatten och spillvatten, etapp 8 södra Timmervik i
Vänersborgs kommun
_____________
Jäv:
Peter Göthblad (L) meddelar jäv.

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige
Projekteringsingenjör
Chef för Kretslopp & Vatten
Chef Tekniska
Bilaga:
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2016-10-03
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§ 131

Dnr SBN 2016/136

Förslag att utöka verksamhetsområde för VA. Vatten och
spillvatten, etapp 8 för Dereviken
Ärendebeskrivning
Kretslopp & Vatten har tagit emot önskemål från fastighetsägare att få ingå i
Väner-kustprojektet.
I syfte att uppnå tillräckligt skydd för hälsa och miljö har tjänstemän från
samhällsbyggnads-, byggnads- och miljö och hälsoskyddsförvaltningen tagit del
av fastighetsägarnas önskemål och utarbetat ett förslag på utökat
verksamhetsområde
för vatten och spillvatten, etapp 8 södra Dereviken i Vänersborgs kommun.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet, daterad
2016-10-03.
Presidiets har berett ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta att
införa verksamhetsområdet för vatten och spillvatten, etapp 8 södra Dereviken i
Vänersborgs kommun
___________

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige
Projekteringsingenjör
Chef för Kretslopp & Vatten
Chef Tekniska
Bilaga:
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2016-10-03
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§ 132

Dnr SBN 2016/227

Förändring av bärighetsklasserna på kommunala vägar inom
Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Gatuchefen och Trafikingenjören redogör i ärendet. Den tunga trafiken sliter hårt på
våra vägar, inte minst på våra broar. Både Dalbobron och Gropbron är slitna och för
att inte äventyra ännu större problem än vi redan har föreslås nu att sänka
bärighetsklassen till BK2 även på Gropbron, Dalbobron har redan BK2.
Genom att klassificera vägarna kan man styra den tunga trafiken till de vägar och
broar som tål den tunga belastningen bäst.
Diskussion förs.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet, daterad
2016-10-19.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om:
Bärighetsklass 1 i Vänersborgs kommun enligt LTF 1487 2016-00228.
Denna författning träder i kraft den 15 november 2016.
Samtidigt upphör tidigare beslut LTF 1487 2012:00141 bärighetsklass att gälla.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att ta fram vilka
konsekvenser det innebär om bärighetsklass ändras till BK3 på Gropbron och
Dalbobron.

Protokollsutdrag
Trafikingenjör
Gatuchef
Kommunstyrelsen för kännedom
Bilaga:
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad, 2016-10-19
LTF 1487 2016-00228.
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§ 133

Dnr SBN 2016/213

Samrådsyttrande över detaljplan för Torpa 1:2
Kretsloppspark mm, Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Planarkitekt, Mark- och exploateringsingenjören och trafikingenjören redogör för
ärendet.
Detaljplan för Torpa 1:2 Kretsloppspark mm är ute på samråd.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit del av planförslaget och följande
synpunkt.
Det finns en planering av en GC-väg längs hela Tegelbruksvägen även om den inte
ligger det inte är beslutat något och då ligger den på Tegelbruksvägens östra sida.
Av den anledningen bör kartan på sid 20 kompletteras med att GC-väg planeras
även på den östra sidan av Tegelbruksvägen mellan Stora Torpas gata och
Ankargatan.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet, daterad
2016-10-10.
Presidiets har berett ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar överlämna till byggnadsnämnden
förvaltningens skrivelse daterad 2016-10-10 med tillägg att anslutningen från
Svarvargatan bör anges som gata på allmän plats i stället för som nu y-området på
kvartersmark samt att notera att skissen över kretsloppsparken inte överensstämmer med texten.
___________

Protokollsutdrag:
Byggnadsnämnden
Mark- och exploateringsingenjören
Trafikingenjören
Bilaga:
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2016-10-10
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§ 134

Dnr SBN 2015/249

Granskningsyttrande över detaljplan för Södra Sörbyn
Brålanda, Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Mark- och exploateringsingenjören och trafikingenjören redogör för ärendet.
Detaljplan för Södra Sörbyn är ute på granskning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit del av planförslaget och inget att erinra
på planförslaget.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet, daterad
2016-10-10.
Presidiet har berett ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar överlämna till byggnadsnämnden
förvaltningens skrivelse daterad 2016-10-10.
___________

Protokollsutdrag
Byggnadsnämnden
Mark- och exploateringsingenjören
Trafikingenjören
Bilaga:
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2016-10-10
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Dnr SBN 2016/200

Medborgarförslag från Lena Mjörnell angående dubbelrikta
del av Residensgatan
Ärendebeskrivning
Det har inkommit ett medborgarförslag om att från Lena Mjörnell angående
dubbelrikta del av Residensgatan. Medborgarförslaget innebär att göra
Residensgatan mellan Drottninggatan och Kungsgatan dubbelriktad.
Trafikingenjören har upprättat en skrivelse i ärendet och anser att det är mer
trafiksäkert att köra runt Residenset och att låta trafikströmningen vara kvar som
den är idag då det inte handlar om någon längre omväg.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet, daterad
2016-10-18
Presidiet har berett ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar överlämna till kommunfullmäktige
förvaltningens skrivelse daterad 2016-10-18.
_____________

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige
Trafikingenjör
Bilaga:
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad, 2016-10-18
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§ 136

Dnr SBN 2016/105

Dokumenthanteringsplan
Ärendebeskrivning
Vänersborgs kommuns dokumenthantering styrs ytterst av arkivlagen och är en
mer detaljerad plan för hur handlingarna handhas inom
samhällsbyggnadsförvaltningen. Handlingarna ska bevaras, hållas ordnade och
vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar och behovet av
information.
I samarbete med kommunarkivarien har samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat
fram förslag till reviderad dokumenthanteringsplan. De ändringar som förslås i
dokumentet beror på ska omorganisation, ändrade rutiner på förvaltningen sedan
den senaste revideringen samt att bedömningen av att dokumenten dvs. hur länge
de ska bevaras i förvaltningens arkiv innan de slutarkiveras.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet, daterad
2016-09-02.
Presidiets har berett ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta upprättat, reviderat förslag av
arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplaner inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde.
___________

Protokollsutdrag:
Förvaltningschef
Fastighetschef
Kommunstyrelsen
Bilaga:
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad, 2016-09-02
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§ 137

Dnr SBN 2016/133

Medborgarförslag om hantering av grovsopor mm i den
norra kommundelen
Ärendebeskrivning
Det har inkommit ett medborgarförslag om att det bör finnas möjlighet att bli av
med grovsopor i den norra kommundelen.
På återvinningscentralen är avfallet kommunens egendom och ansvar.
Bemannade återvinningscentraler är ett måste på grund av rättsorteringsgraden i
behållarna samt det värde/kostnader avfallet har.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet, daterad
2016-10-31
Presidiet har berett ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att överlämna till kommunfullmäktige
förvaltningens skrivelse daterad 2016-10-31.
___________

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige
Chef renhållningen
Bilaga:
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2016-10-31
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§ 138

Dnr SBN 2016/134

Tjänsteutlåtande avseende Medborgarförslag om hemlagad
mat
Ärendebeskrivning
Carl- Ewert Berg har lämnat ett medborgarförslag daterat 2016-04-11. Mot
bakgrund av vad som sägs i medborgarförslaget föreslås att Vänersborgs kommun
ska utreda möjligheten att få mat lagad i respektive brukares hem.
I arbetet med projektet Framtida kök har detta alternativ ingått i utredningen och
socialförvaltningen har även genomfört en pilotstudie. Alternativet hemlagad mat
inom hemtjänsten bedöms i utredningen som ett alternativ som kan erbjudas. Det är
viktigt att de måltider som serveras inom hemtjänsten har hög kvalitet och säkerhet
och är anpassade till den enskildes behov. Hemlagad mat inom hemtjänsten måste
prövas i varje individuellt fall efter den enskildes behov och önskemål.
Beslut om Framtida kök togs i Kommunfullmäktige 2016-03-23 § 56.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse, daterad 2016-10-10.
Presidiet har berett ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
1. Föreslå kommunfullmäktige konstatera att intentionerna i medborgarförslaget är
genomförda som en del i projektet framtida kök.
2. Föreslå kommunfullmäktige att utifrån ovan anse att medborgarförslaget är
besvarat.
_____________

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige
Kostchef
Bilaga:
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2016-10-10
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§ 139

Dnr SBN 2016/4

Ekonomi utfall september månad
Ärendebeskrivning
Förvaltningsekonomen redogör för utfall september månad.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
Samhällsbyggnadsförvaltningen beslutar att notera informationen.

Protokollsutdrag
Förvaltningsekonom
Bilaga:
Samhällsbyggnadsförvaltningens utfall för september månad
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§ 140

Dnr SBN 2016/3

Meddelande
Ärendebeskrivning
Förvaltningssekreteraren redogör i ärendet enligt bilaga för sammanträdesdatum.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.
_____________

Bilaga:
Meddelanden
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§ 141

Dnr SBN 2016/5

Delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut för september till oktober 2016 redovisas.
Beslut fattade med stöd av delegation fastställd i samhällsbyggnadsnämnden
2015-12-10, § 190
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga redovisningen som är fattade med
stöd av delegeringsordningen till handlingarna.
_____________

Bilaga:
Delegationsbeslut
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Dnr SBN 2016/1

Avslutning samt ärenden till nästa sammanträde
Ärendebeskrivning
Nedan förslag till ärenden till nästa sammanträde.
-

Delrapport om Villa Björkås
Cykelplan
Ekonomi
Ny Skogsbruksplan
Meddelanden
Delegationsbeslut
Förvaltningschefen informerar
Ordförandeinformation
Ärenden till nästa sammanträde

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att notera informationen.
_____________
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