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Plats

Rum 225, 2:a våning, Sundsgatan 29, Kommunhuset

Tid

Torsdagen den 15 november kl. 08.30-11.10

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Sivert Rölvåg

Paragrafer

118-132

Underskrifter
Sekreterare

............................................................................................

Birgitta Andersson
Ordförande

.............................................................................................

Christer Thobiasson (M)
Justerande

.............................................................................................

Sivert Rölvåg (V)
________________________________________________________________________________

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden
2012-11-15

Datum för anslags uppsättande

2012-11-20

Datum för anslags nedtagande

2012-12-14

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift
utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden, Sundsgatan 29,
Vänersborg

..............................................................................
Birgitta Andersson
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Närvarolista
Beslutande
Christer Thobiasson (M), ordf
Benny Augustsson (S) 1:e vice ordf
Ingvar Håkansson (C) § 118-119
Bo Carlsson (C) 2:e vice ordf § 120-132
Hans-Erik Aronsson (M)
Bengt Wallin (FP)
Hans-Peter Nielsen (KD)
Åsa Johansson (S)
Zdenko Petrusic (S)
James Bucci (V)
Sivert Rölvåg (V)
Kent O. Nilsson (MP) § 118-120
Göran Larsson (MP) § 121-132

Tjänstgör för

Bo Carlsson (C) 2:e vice ordf

Göran Larsson (MP)

Ersättare
Inger Alin (S)
Ingvar Håkansson (C) §120-132
Anna Johnsson (M)
Gunnar Henriksson (FP)
Sven Andersson (FP)
Mondher Dachraoui (V)
Magdalena Hansson(VFP)
Kent O. Nilsson (MP) § 121-132

Övriga deltagare
Sophia Vikström, förvaltningschef
Daniel Larsson, VA-chef
Björn Magnusson, trafikingenjör
Jan- Irvis Scheynius, planarkitekt
Lars Bengtsson, förvaltningsekonom
Maria Wagerland, fastighetsingenjör
Birgitta Andersson förvaltningssekreterare
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Ärenden
§ 118
Tjänstgörande ledamöter samt val av justerare

Sid
4

§ 119

Information

5

§ 120

Yttrande angående VA-projektet Vänerkusten

6

§ 121

Blåplan för Vänersborgs kommun

7

§ 122

Yttrande över detaljplan för Blåsut, Vänersborgs kommun

8

§ 123

9

§ 124

Medborgarförslag: Upprustning av befintliga ridvägar på
Brätte
Information Villa Björkås

11

§ 125

Ekonomi: utfall oktober månad 2012

12

§ 126

13

§ 128

Åtgärder inför år 2013 med anledning av försämrad
skatteprognos, KS beslut 2012-10-10 § 214
Uppdelning av investeringsbudget avseende anläggningar
under Arena Fritid
Meddelande

15

§ 129

Delegationsbeslut

16

§ 130

Förvaltningschefen informerar

17

§ 131

Ordförandeinformation

18

§ 132

Information, ärenden till nästa sammanträde

19

§ 127

14
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Dnr SBN 2012/1

Tjänstgörande ledamöter samt val av justerare
Ordförande Christer Thobiasson (M) öppnar sammanträdet och Sivert Rölvåg (V) utses att
jämte ordföranden justera protokollet.
_________
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Dnr SBN 2012/1

Information
Christer Thobiasson, ordförande:
Ordförandeinformation
Sophia Vikström, förvaltningschef:
Vattenförsörjningsplan
Förvaltningschefen informerar
Daniel Larsson, förvaltningschef:
Yttrande angående VA-projektet Vänerkusten
Vattenförsörjningsplan
Björn Magnusson, trafikingenjör
Yttrande över detaljplan för Blåsut, Vänersborgs kommun
Jan-Irvis Scheynius, planarkitekt
Yttrande över detaljplan för Blåsut, Vänersborgs kommun
Lars Bengtsson, förvaltningsekonom:
Ekonomi: utfall oktober månad
Åtgärder inför år 2013 med anledning av försämrad skatteprognos
Uppdelning av investeringsbudget Arena Fritid
Maria Wagerland, fastighetsingenjör
Upprustning av befintliga ridvägar på Brätte
Information Villa Björkås
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§ 120

Dnr SBN 2012/114

Yttrande angående VA-projektet Vänerkusten
Ärendebeskrivning
VA-chefen Daniel Larsson redogör i ärendet, där skrivelser från två fastighetsägare vars
fastigheter är belägna inom det första utbyggnadsområdet för VA-nätet längs Väner-kusten.
De har inkommit med förslag om särskilda regler för sommarboende. Anledningen är att
husen vintertid står ouppvärmda och att vattenmätaren då riskerar att frysa sönder.
VA-verket har upprättat en skrivelse i ärendet, daterad 2012-10-10.
Samhällsbyggnadsnämndens presidium har berett ärendet.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att VA-chefens skrivelse får utgöra svar till de två fastighetsägarna och
att inte initiera några förändringar av Va-taxan mot bakgrund av förvaltningens
tjänsteskrivelse, daterad 2012-10-10

Protokollsutdrag
VA-chefen
Fastighetsägare
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2012-10-10
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§ 121

Dnr SBN 2012/189

Blåplan för Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
VA-chefen Daniel Larsson redogör för ärendet där Vänersborgs kommun har ett ansvar att
planera för alla medborgare i kommunens behov av vatten och avloppsförsörjning.
En VA-plan ska ge en heltäckande långsiktig planering av vatten och avlopp både inom och
utanför VA- verksamhetsområden. Genom att vidga begreppet till Blåplan tydliggörs
kopplingen mellan kommunens vattenförvaltning och fysiska planering.
Förvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet.
Samhällsbyggnadsnämndens presidium har berett ärendet.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen
att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen, miljö och hälsoskyddsförvaltningen,
byggnadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen att gemensamt upprätta en
kommunal VA-plan
att godkänna upprättad projektplan
att styrgrupp för arbetet är tillika styrgruppen för plan- och byggfrågor
att avsätta 100 Tkr för arbetet med framtagande av programmet
___________

Protokollsutdrag
Samhällsbyggnads- och byggnadschef
VA-chef
Byggnadsförvaltningen
Miljö och hälsoskyddsförvaltningen
Kommunstyrelsen
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2012-11-01
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Dnr SBN 2012/175

Yttrande över detaljplan för Bergstigen, Blåsut,
Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Planarkitekten Jan-Irvis Scheynius och Trafikingenjören Björn Magnusson redogör i
ärendet, där detaljplan för Bergstigen är ute på samråd.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit del av planförslaget och har inga synpunkter.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet, daterad 2012-10-23.
Samhällsbyggnadsnämndens presidium har berett ärendet.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
att som svar överlämna till byggnadsnämnden samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse,
daterad 2012-10-23.
___________

Protokollsutdrag till
Byggnadsnämnden
Trafikingenjören
Utredningschefen
Planarkitekten

Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2012-10-23
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Dnr SBN 2012/145

Medborgarförslag: Upprustning av befintliga ridvägar på Brätte
Ärendebeskrivning
Fastighetsingenjören Maria Wagerland redogör i ärendet, fyra skrivelser med
namnunderskrifter har inkommet till samhällsbyggnadsnämnden.
I skrivelsen önskar man att Vänersborgs kommun avsätter medel för att upprusta befintliga
ridvägar på Brätteområdet.
Ansvar för ridvägarna fram till 2012-12-31 ligger hos barn- och ungdomsnämnden, Arena
Fritid.
Presidiets förslag till beslut
att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att meddela att inga medel finns avsatta avseende
upprustning av befintliga ridvägar på Brätte i 2013-årsbudget.
att samhällsbyggnadsnämnden tar i beaktande i den kommande planprocessen samt i
kommande investeringsbudget behovet avseende upprustning av befintliga ridvägar på
Brätte.
Yrkanden
Sivert Rölvåg (V) yrkar att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att inga medel finns avsatta
avseende upprustning av befintliga ridvägar på Brätte i 2013-årsbudget
att samhällsbyggnadsnämnden snarast, oavsett kommande planprocess, tar i beaktande
behovet av upprustning av befintliga ridvägar Brätte i kommande investeringsbudget.
James Bucci (V), Bo Carlsson (C) och Göran Larsson (MP) bifaller Sivert Rölvågs yrkande.

Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut vilket samhällsbyggnadsnämnden
godkänner. Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att samhällsbyggnadsnämnden antar presidiets förslag till beslut.
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Forts. § 123

Dnr SBN 2012/145

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att meddela att inga medel finns avsatta avseende upprustning av befintliga ridvägar på
Brätte i 2013-årsbudget
att samhällsbyggnadsnämnden tar i beaktande i den kommande planprocessen samt i
kommande investeringsbudget behovet avseende upprustning av befintliga ridvägar på
Brätte
___________

Reservation
Skriftlig reservation från Sivert Rölvåg (V)

Protokollsutdrag till
Fastighetsingenjören
Brättehaga Gård
Tegens Gård
Vänersborgs Ryttareförening och Brätte Ridskola
Båberg 321
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2012-10-18
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§ 124

Dnr SBN 2009/147

Information: Villa Björkås
Ärendebeskrivning
Fastighetsingenjören Maria Wagerland informerar nämnden om ärendet.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
___________
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§ 125

Dnr SBN 2012/4

Ekonomisk utfall oktober 2012
Ärendebeskrivning
Förvaltningsekonomen Lars Bengtsson redogör i ärendet.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
___________

Protokollsutdrag till
Förvaltningsekonomen

Bilaga
Utfall oktober 2012
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Dnr SBN 2012/4

Åtgärder inför år 2013 med anledning av försämrad skatteprognos
Ärendebeskrivning
Förvaltningsekonomen Lars Bengtsson redogör i ärendet, där kommunfullmäktige beslutade
2012-06-20, § 88 om Mål- och resursplan för åren 2013-2015. För år 2013 budgeterades ett
”nollresultat”.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-10-10, § 214 att uppmana nämnderna att överväga
införande av restriktioner avseende investeringar, inköp samt kurser och konferenser.
Restriktioner bör införas snarast.
Samhällsbyggnadsnämndens presidium har berett ärendet.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att förvaltningschefen ges i uppdrag att upprätta skrivelse i ärendet, som delges
verksamhetscheferna inom samhällsbyggnad, avseende vilka restriktioner som skall gälla
från nu och under 2013 eller till annat sägs.
_________

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2012-11-07
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§ 127

Dnr SBN 2011/31

Uppdelning av investeringsbudget avseende anläggningar under
Arena Fritid
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämndens presidium har fått information gällande barn och
ungdomsnämndens investeringsbudget avseende fastigheter och fritid ska delas upp mellan
barn och ungdomsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-20 § 86 att kommunens fritidsfastigheter avseende
ägande, samlas under samhällsbyggnadsnämnden från 2013-01-01.
Samhällsbyggnadsnämndens presidium har berett ärendet.

Samhällsbyggnadsnämndens behandling av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden anser att det saknas underlag och att nämnden inte fått
tillräckligt med information för att fatta ett beslut.
Samhällsbyggnadsnämnden önskar ett förtydligande avseende investeringsbudget, vad
avses.
Förvaltningsekonomen Lars Bengtsson hänvisar till mål och resursplanen.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att meddela kommunstyrelsen att samhällsbyggnadsnämnden emotser en specifikation över
vad investeringarna avser innan överföring av investeringsbudget sker.
___________

Bo Carlsson (C) avstår att delta i beslutet.
Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret
Barn och ungdomsnämnden
Förvaltningsekonomen
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§ 128

Dnr SBN 2012/1

Meddelanden
Ärendebeskrivning
Sekreteraren informerar.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
_____________
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§ 129

Dnr SBN 2012/2

Delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut för oktober månad och november månad 2012 redovisas.
Delegationsbeslut avseende Teknik- och Trafikenheten 2012-10-03 – 2012-11-01
redovisas.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
_____________

Bilagor
Delegationsbeslut
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§ 130

Dnr SBN 2012/1

Förvaltningsinformation
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar nämnden om att förvaltningen har haft medborgardialog
angående planerad exploatering vid Kindblomsvägen i Blåsut, och att projektarbetet
gällande samlad fastighetsförvaltning är påbörjad och projektledare är personalsekreteraren
Jeanette Johansson. Vidare informerar förvaltningschefen om att IT-infrastrukturprogram för
Vänersborgs kommun kommer snart upp i kommunstyrelsen, förvaltningen ser över
verksamheten på Vänerparken och översyn av vinterbelysning har skett samt att fem
personer kommer att gå över till fastighetsenheten från Vänersborgsbostäder.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
_____________
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Dnr SBN 2012/1

Ordförandeinformation
Ärendebeskrivning
Ordförande informerar nämnden om möten från plan och styrgruppen och styrgrupp Wargön
samt möte gällande kostutredning kök.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
_____________
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§ 132

Dnr SBN 2012/1

Information: Ärenden till nästa sammanträde
Ärendebeskrivning
-

Tjänstgörande ledamöter samt val av justerare

-

Studiebesök

-

Återrapportering granskning av den interna kontrollen

-

Ekonomiskt utfall november månad

-

Information: VA Vänerkusten

-

Information: Översvämningsprogrammet, Vänersborgs Kommun

-

Meddelande

-

Delegationsbeslut

-

Förvaltningschefen informerar

-

Ordförandeinformation

-

Ärenden till nästa sammanträde

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
____________
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