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Närvarolista
Beslutande
Christer Thobiasson (M), ordf
Benny Augustsson (S) 1:e vice ordf
Ingvar Håkansson (C)
Hans-Erik Aronsson (M)§133-141, §143-149,
§154-155
Anna Johnsson (M) §142, §150-153, §156-157
Bengt Wallin (FP)
Hans-Peter Nielsen (KD)
Åsa Johansson (S)
Zdenko Petrusic (S)
James Bucci (V)
Sivert Rölvåg (V)
Kent O. Nilsson (MP)

Tjänstgör för

Bo Carlsson (C) 2:e vice ordf

Hans-Erik Aronsson (M)

Göran Larsson (MP)

Ersättare
Henrik Harlitz (M)
Inger Alin (S)
Anna Johnsson (M)§133-141, §143-149, §154-155
Gunnar Henriksson (FP)
Sven Andersson (FP)
Mondher Dachraoui (V)
Mats Andersson(C)
Magdalena Hansson(VFP)

Övriga deltagare
Sophia Vikström, förvaltningschef
Anders Dahlberg, utredningschef § 143-147
Björn Magnusson, trafikingenjör § 137
Maj-Britt Alm Andrén, planarkitekt § 137
Marianne Blom, trafikingenjör §138-139
Lars Bengtsson, förvaltningsekonom §140-141
Maria Wagerland, fastighetsingenjör §133-136
Ove Frid, IT-chef § 142
Gunnar Björklund, fastighetschef § 151
Bo-Göran Karlsson, driftchef Arena Fritid §135
Birgitta Andersson förvaltningssekreterare
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Ärenden
§ 133

Tjänstgörande ledamöter samt val av justerare

4

§ 134

Information

5

§ 135

Information/Studiebesök

6

§ 136

7

§ 137

Medborgardialog/ Godkännande av markanvisningsavtal
avseende exploatering vid Kindblomsvägen – Fiolen 3 och del
av Blåsut 2:2, enligt gällande byggnadsplan från 1933
Utställning: Detaljplan för Resecentrum

§ 138

Avstängning av Prästgårdsgatan i Frändefors

9

§ 139

Belysning utanför kommunens väghållaransvar

10

§ 140

11

§ 141

Återrapportering granskning av den interna kontrollen år 2012,
inom samhällsbyggnadsförvaltningen
Utfall november månad

§ 142

IT-infrastrukturprogram för Vänersborgs kommun

13

§ 143

Tomrör för belysning i samband med utbyggnad av VA-nätet

14

§ 144

Information: Vänerkusten

15

§ 145

Information: Översvämningsprogrammet

16

§ 146

17
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Information: Från Länsstyrelsen - Angående vattenförsörjning
och avloppshantering för Gaddessanda, Vänersnäs, Vänersborgs
kommun
Information: Remiss Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om styrmedel för rening i kommunala reningsverk
Motion om ordning och reda på Ursand

19

§ 149

Motion Earth Hour

20
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Delegationsordningen

22

§ 151

Information från fastighetsenheten, nytt förvaltningsavtal
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Dnr SBN 2012/1

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

Information
Christer Thobiasson, ordförande:
Ordförandeinformation
Sophia Vikström, förvaltningschef:
Förvaltningschefen informerar
Motion om ordning och reda på Ursand
Motion Earth Hour
Information: Från Länsstyrelsen - Angående vattenförsörjning och avloppshantering
för Gaddessanda, Vänersnäs, Vänersborgs kommun
Information: Remiss Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om styrmedel
för rening i kommunala reningsverk
Björn Magnusson, trafikingenjör och Maj-Britt Alm Andrén, planarkitekt
Utställning: Detaljplan för Resecentrum
Marianne Blom, trafikingenjör
Avstängning av Prästgårdsgatan i Frändefors
Belysning utanför kommunens väghållaransvar
Lars Bengtsson, förvaltningsekonom:
Återrapportering granskning av den interna kontrollen år 2012,
inom samhällsbyggnadsförvaltningen
Utfall november månad
Maria Wagerland, fastighetsingenjör
Medborgardialog/ Godkännande av markanvisningsavtal avseende exploatering
vid Kindblomsvägen – Fiolen 3 och del av Blåsut 2:2, enligt gällande byggnadsplan
från 1933
Ove Frid, IT-chef
- IT-infrastrukturprogram för Vänersborgs kommun
Anders Dahlberg, utredningschef:
Tomrör för belysning i samband med utbyggnad av VA-nätet
Information: Översvämningsprogrammet
Information: Vänerkusten
Gunnar Björklund, fastighetschef:
Information samlad fastighetsförvaltning
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Dnr SBN 2012/1

Information/studiebesök
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden börjar sitt sammanträde på Idrottshuset och Arenan, där
nämnden får information från Bo-Göran Karlsson på Arena Fritid gällande fastigheterna.
Samhällsbyggnadsnämnden tackar Bo-Göran för informationen.

Protokollsutdrag
Bo-Göran Karlsson, Arena Fritid
Gunnar Björklund, fastighetschef
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§ 136

Dnr SBN 2010/137

Medborgardialog/ Godkännande av markanvisningsavtal avseende
exploatering vid Kindblomsvägen – Fiolen 3 och del av Blåsut 2:2,
enligt gällande byggnadsplan från 1933
Ärendebeskrivning
Maria Wagerland fastighetsingenjören redogör i ärendet, där kommunfullmäktige beslöt den
2011-09-28, § 116 att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden.
Motivering till återremissen är att de handlingar i ärendet som kommit till kommunen under
tiden från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2011-08-29 till och med
kommunfullmäktiges möte 2011-09-28 och som innehåller nya uppgifter som inte kunnats
beredas, ska ges möjlighet till detta samt att en medborgardialog genomförs med de berörda
i området, innan beslut fattas att godkänna upprättat markanvisningsavtal.
En medborgardialog har genomförts den 2012-11-01 i Sessionssalen.
Fastighetsenheten/samhällsbyggnadsförvaltningen har uppfyllt kommunfullmäktiges beslut.
Fastighetsenheten har upprättat en skrivelse i ärendet daterad 2012-11-19.
Fastighetsutskottet behandling av ärendet
att föreslå samhällsbyggnadsnämnden besluta att som svar överlämna fastighetsenhetens
skrivelse daterad 2012-11-19 och att meddela kommunfullmäktige att en medborgardialog
har genomförts enligt kommunfullmäktiges beslut och att området kan exploateras enligt
gällande detaljplan B30.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att som svar överlämna fastighetsenhetens skrivelse daterad 2012-11-19 och att meddela
kommunfullmäktige att en medborgardialog har genomförts enligt kommunfullmäktiges
beslut och att området kan exploateras enligt gällande detaljplan B30, därmed kan ärendet
avslutas.
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
Bilaga
Fastighetsenhetens skrivelse, daterad 2012-11-19
Minnesanteckningar och presentationer från medborgardialog 2012-11-01
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§ 137

Dnr SBN 2012/84

Utställning, Detaljplan för resecentrum
Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Planarkitekten Maj-Britt Alm och trafikingenjören Björn Magnusson redogör i ärendet, där
detaljplan för Resecentrum är utställd för granskning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att ”ställningstagande” efter samråd om planförslaget
kan accepteras.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet,
daterad 2012-11-27.

Presidiet har berett ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att som svar överlämna till byggnadsnämnden samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse,
daterad 2012-11-27.

___________

Protokollsutdrag
Byggnadsnämnden
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2012-11-27

_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2012-12-13

9 (29)

§ 138

Dnr SBN 2012/202

Avstängning av Prästgårdsgatan i Frändefors
Ärendebeskrivning
Trafikingenjören Marianne Blom redogör i ärendet, teknik och trafikenheten har fått en
skrivelse från boende utmed Klockaregatan och Prästgårdsgatan i Frändefors angående tung
trafik på dessa gator.
Det ligger en butik i början av Klockaregatatan och det är varuleveranser till butiken som är
anledning till den tunga trafiken. Gatorna är inte dimensionerade för tung trafik.
Prästgårdsgatan mynnar ut på E-45 där det är dålig sikt.
I skrivelsen vill de boende att Vänersborgs kommun stänger Prästgårdsgatan från och med
fastigheterna Frändefors 1:82 och 1:84 till E45 för biltrafik.
Trafikverket har inget att erinra om att stänga Prästgårdsgatan utan tycker att det är bra att
det blir färre utfarter till E45.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet, daterad 2012-10-24.

Presidiet har berett ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att stänga av Prästgårdsgatan för biltrafik ut mot E45.
___________

Protokollsutdrag
Trafikingenjören
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2012-10-24
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§ 139

Dnr SBN 2012/207

Belysning utanför kommunens väghållaransvar
Ärendebeskrivning
Marianne Blom trafikingenjören redogör i ärendet, där kommunstyrelsen beslöt 1980 att
vägbelysning på enskilda vägar i första hand är en angelägenhet för väghållare och
kommunens engagemang endast kan bli aktuell då särskilda skäl eller omständigheter
föreligger.
Vänersborgs kommun har idag ca 7300 belysningspunkter och av dessa är ca 500 utanför
kommunens väghållaransvar.
Underhålls- och driftskostnad för de ca 500 anläggningar är 300 000 kr per år.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet,
daterad 2012-11-28.
Presidiets behandling av ärendet
att trafikingenjören och enhetschefen tar fram en karta och över kommunens
belysningspunkter samt de ca 500 utanför kommunens väghållaransvar för att informera
samhällsbyggnadsnämnden vid kommande sammanträde.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen och att trafikingenjören återkommer i ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden.
___________

Protokollsutdrag
Trafikingenjören
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2012-11-28
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§ 140

Dnr SBN 2012/116

Återrapportering granskning av den interna kontrollen år 2012,
inom samhällsbyggnadsförvaltningen
Ärendebeskrivning
För att utveckla arbetet med den interna kontrollen reviderades reglementet för intern
kontroll under 2011.
Det nya reglementet antogs av KF 2011-11-23 § 147. Förändringen innebar att
reglementet inte bara omfattar ekonomiska rutiner utan även övergripande system
för styrning av verksamheten. Reglementet heter numera ”Reglemente för intern kontroll”
mot att det tidigare stod ”ekonomisk intern kontroll”. Enligt reglementet (§8) ska en
plan för den interna kontrollen upprättas årligen.
Vid sammanträdet 2012-06-18 (§ 79) antog samhällsbyggnadsnämnden en plan för
2012 års granskning.
Områden enligt beslut och plan som har granskats under 2012 är följande:
uppföljning i lönesystemet, HEROMA, diarieföring vid egen frånvaro,
självdeklaration” avseende attest- och upphandlingsregler och nämndspecifik
granskning som tillkomsten av Holmängens verksamhetsområde.
Presidiet har berett ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens skrivelse, granskning år 2012 i enlighet med reglementet för
intern kontroll, daterad 2012-11-21 samt med ett tillägg att förvaltningen återkommer till
samhällsbyggnadsnämnden avseende de förslag till åtgärder enligt förvaltningsekonomens
skrivelse, daterad 2012-11-21.
___________

Protokollsutdrag till
Förvaltningsekonomen
Revisorer
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2012-11-21
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§ 141

Dnr SBN 2012/4

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

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
___________

Protokollsutdrag till
Fastighetsekonomen
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Dnr SBN 2012/203

IT-infrastrukturprogram för Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Ove Frid IT-chefen redogör i ärendet där IT-infrastrukturen i Vänersborgs kommun har
utvecklats sedan det första IT-infrastrukturprogrammet antogs i slutet av 2003.
Regeringen har formulerat en vision att 90% av Sveriges invånare ska ha tillgång till 100
Mbit/s år 2020.
Kommunstyrelseförvaltningen har i missiv 2012-11-08 redovisat ett förslag till nytt ITinfrastrukturprogram för Vänersborgs kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet är att ärendet ska behandlas i
samhällsbyggnadsnämnden innan det åter tas upp i arbetsutskottet.

Presidiet har berett ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att anta och ställa sig bakom IT-infrastrukturprogrammet
att samhällsbyggnadsnämnden för egen del uppdrar till förvaltningen att senast 2013-04-30
upprätta förslag till avtal och avgifter för föreningarna samt förslag till kanalisationsstrategi.
___________

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
IT-chef
Förvaltningschef
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§ 143

Dnr SBN 2012/206

Tomrör för belysning i samband med utbyggnad av
VA-nätet
Ärendebeskrivning
Utredningschefen Anders Dahlberg redogör i ärendet, där det har kommit förfrågningar från
vägföreningar och enskilda om kommunen/samhällsbyggnadsförvaltningen har möjlighet att
lägga ner tomrör för gatubelysningen i samband med att schaktarbeten görs.
Teknik- och trafikenheten anser inte att det är kommunen som ska stå för dessa kostnader
eftersom det inte är kommunens vägar. Enligt nya detaljplaner kommer det inte heller att bli
våra vägar i framtiden.
Kostnadsmässigt är det naturligtvis en stor fördel att lägga ner dessa tomrör i samband med
att andra schaktarbeten görs och man riskerar inte att skada nya ledningar eller ny
beläggning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet, daterad
2012-11-29
Presidiet har berett ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att om en vägförening eller samfällighet begär att kommunen ska lägga ner tomrör för
belysning i samband med VA-utbyggnad ska samhällsbyggnadsförvaltningen lägga ner
tomrör för belysning i samband med schaktarbeten för VA-ledningar i nya
verksamhetsområden för VA.
Ett avtal mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och vägförening/samfällighet ska upprättas
innan arbetet kan påbörjas.
Kostnaderna för arbeten och material ska återbetalas till samhällsbyggnadsförvaltningen den
då vägförening/samfällighet beslutar om att använda tomrören.
___________

Protokollsutdrag till
Utredningschefen
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2012-11-29.
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§ 144

Dnr SBN 2012/114

Information Vänerkusten
Ärendebeskrivning
Utredningschefen Anders Dahlberg informerar samhällsbyggnadsnämnden om projektet
Vänerkusten. Projektet följer tidplan och budget.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
___________

Protokollsutdrag till
Utredningschefen
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§ 145

Dnr SBN 2012/121

Information översvämningsprogram Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Utredningschefen Anders Dahlberg redogör i ärendet, samhällsbyggnadsförvaltningen och
kommunstyrelseförvaltningen har sett ett behov att ta fram ett översvämningsprogram för
Vänersborgs kommun. Kommunen håller på att arbeta fram ett översvämningsprogram.
Utredningschefen Anders Dahlberg informerar samhällsbyggnadsnämnden om dagens och
framtida risker för översvämningar.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.

___________

Protokollsutdrag till
Utredningschefen
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§ 146

Dnr SBN 2012/163

Information: Angående vattenförsörjning och avloppshantering
för Gaddessanda, Vänersnäs, Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har begärt yttrande från Vänersborgs kommun i ärendet, det
har inkommit en skrivelse från en fastighetsägare i området till Länsstyrelsen som begär
kommentar till kommunens yttrande, Dnr 567-4279-2012.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
___________

Protokollsutdrag till
VA-chefen
Utredningschefen
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Dnr SBN 2012/199

Information: Remiss Naturvårdsverkets redovisning av
regeringsuppdelning om styrmedel för rening i kommunala
reningsverk
Ärendebeskrivning
Det har inkommit en remiss till samhällsbyggnadsnämnden avseende redovisning om
styrmedel för rening i kommunala reningsverk.

Samhällsbyggnadsnämnden
att notera informationen.
___________

Protokollsutdrag till
VA-chefen
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§148

Dnr SBN 2012/120

Motion om ordning och reda på Ursand
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige begär av barn och ungdomsnämnden, byggnadsnämnden, kommunstyrelsen
och samhällsbyggnadsnämnden ett yttrande med anledning av en inlämnad motion där
motionärerna ställer frågor med anknytning till ordning och reda på Ursand och ber
kommunfullmäktige att besluta om att utreda
- hur arrendeavtalet angående Ursands camping har tillämpats till dags dato
- vem/vilka som har ansvar och beslutsbefogenheterna att för kommunen tolka och tillämpa
arrendeavtalet
- vilket förhållningssätt kommunen ska ha till Ursands arrendator kontra andra med intresse i
kommunens mark och fastigheter
- om bygglovsansökningarna (2012-04-23 och 2012-05-02) har behandlats korrekt
- hur arrendatorns utvecklingsplaner ska inlemmas i de kommunala möjligheterna att finansiera
upprustningen av Ursand
Samhällsbyggnadsförvaltningen har gemensamt med barn- och ungdoms- och
kommunstyrelseförvaltningen upprättat en skrivelse i ärendet daterad 2012-11-27.
Presidiet har berett ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att som svar till kommunfullmäktige överlämna samhällsbyggnadsförvaltningens
gemensamma skrivelse med barn- och ungdoms- och kommunstyrelseförvaltningen,
daterad 2012-11-27.
___________

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens gemensamma skrivelse med barn- och ungdoms- och
kommunstyrelseförvaltningen, daterad 2012-11-27.
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Dnr SBN 2012/201

Motion om anmälan till Earth hour 2013
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslöt 2012-11-14, § 144, att remittera motionen till kommunstyrelsen
och samhällsbyggnadsnämnden.
Lutz Rininsland (V) har, mot bakgrund vad som anförs i motionen, föreslagit att
Vänersborgs Kommun ska tacka ja till inbjudan från Världsnaturfonden, WWF att delta i
Earth Hour 2013.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har undersökt om det är möjligt att släcka ned Vänerborgs
kommun, främst gäller det gatubelysningen men även området kring idrottsanläggningar.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet, daterad
2012-11-26.
Presidiets behandling av ärendet
att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tacka nej till medverkan i Earth Hour 2013
att inför Earth Hour 2014 göra en tidig konsekvensanalys hur en nedsläckning kan göras
vid idrottsarrangemang samt vilka belysningspunkter som finns i kommunen.
Yrkanden
James Bucci (V) yrkar att som svar på motionen meddela kommunfullmäktige att
samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tacka ja till medverkan i Earth Hour 2013, i den mån
gatuenheten bedömer nedsläckning av gatubelysningen som möjlig.
att inför Earth Hour 2014 göra en tidig konsekvensanalys hur en nedsläckning kan göras
vid idrottsarrangemang samt vilka belysningspunkter som finns i kommunen.
att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att senast juni 2013 återkomma till
samhällsbyggnadsnämnden med en konsekvensanalys.
Sivert Rölvåg (V), och Kent Nilsson (MP) bifaller James Buccis yrkande.
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Fortsättning.
Fortsättning § 149

Ordförande yrkar bifall till presidiets förslag med tillägg att som svar på motionen meddela
kommunfullmäktige att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tacka nej till medverkan i
Earth Hour 2013.
att inför Earth Hour 2014 göra en tidig konsekvensanalys hur en nedsläckning kan göras
vid idrottsarrangemang samt vilka belysningspunkter som finns i kommunen.
att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att senast juni 2013 återkomma till
samhällsbyggnadsnämnden med en konsekvensanalys.
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut vilket samhällsbyggnadsnämnden
godkänner. Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att samhällsbyggnadsnämnden antar ordförandens förslag till beslut.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att som svar på motionen meddela kommunfullmäktige att samhällsbyggnadsnämnden
beslutar att tacka nej till medverkan i Earth Hour 2013.
att inför Earth Hour 2014 göra en tidig konsekvensanalys hur en nedsläckning kan göras
vid idrottsarrangemang samt vilka belysningspunkter som finns i kommunen.
att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att senast juni 2013 återkomma till
samhällsbyggnadsnämnden med en konsekvensanalys.
___________

Reservation
Skriftlig reservation från James Bucci (V)

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningen skrivelse daterad 2012-11-26
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§150

Dnr SBN 2007/17

Delegationsordningen
Ärendebeskrivning
Förvaltningssekreteraren redovisar ändring i delegationsordningen för samhällsbyggnadsnämnden. Ett tillägg på punkten 4.1.a) b) och e) samt 4.2.

Presidiet behandling av ärendet
att föreslå samhällsbyggnadsnämnden godkänna ändring i delegationsordningen.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att punkten utgår och tas upp åter vid kommande sammanträde.
_____________
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§ 151

Dnr SBN 2012/221

Information från fastighetsenheten, nytt förvaltningsavtal
Ärendebeskrivning
Fastighetschef Gunnar Björklund informerar nämnden om att ett avtal har träffats mellan
Vänersborgs kommun, samhällsbyggandsförvaltningen kallad Kommunen och AB
Vänersborgsbostäder, kallad ABVB.
Vid om ombildningen av stiftelsen Vänersborgsbostäder till Aktiebolag påbörjades
diskussioner om att samordna fastighetsförvaltningen mellan kommunen och bolaget.
Detta avtal ersätter samtliga tidigare träffade avtal och överenskommelser mellan parterna
avseende fastighetsförvaltning. Avtalet bygger på ABVB:s självkostnad med påslag för
administration och kapitalkostnader.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
_____________
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§ 152

Dnr SBN 2012/1

Meddelanden
Ärendebeskrivning
Sekreteraren informerar.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
_____________
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§ 153

Dnr SBN 2012/2

Delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut för november månad 2012 redovisas.
Delegationsbeslut avseende Teknik- och Trafikenheten 2012-11-01 – 2012-11-19.
redovisas.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
_____________

Bilagor
Delegationsbeslut
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§ 154

Dnr SBN 2012/1

Förvaltningsinformation
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar nämnden om chefsdag den 6/12 där kommunens chefer har
fått information om service och bemötande och hon höll en presentation angående
utvecklingen på industriplats Wargön vid socialdemokraternas öppna möte den 5 december.
Medaljmiddag för de som har varit anställda inom kommunen i 25 år samt om en ny
ljussymbol, en ljuskrona under Dalbobron, en överraskning till Vänersborgarna genom
parkförvaltningens försorg.

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

Ordförandeinformation
Ärendebeskrivning
Ordförande informerar nämnden om möten från Hälsopolitiska rådet, Agenda 21 och
möten med miljö och hälsoskyddnämndens-, byggnadsnämndens- och samhällsbyggnadsnämndens presidier avseende VA i Gaddessanda.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
_____________
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§ 156

Dnr SBN 2012/1

Information: Ärenden till nästa sammanträde
Ärendebeskrivning
-

Tjänstgörande ledamöter samt val av justerare

-

Studiebesök

-

Motion om att utreda möjligheterna att bedriva ett kalhyggefritt skogsbruk på
Kommunal mark

-

Ekonomiskt utfall december månad

-

Motion om utbyggnad Torpavägen, Lyckhemsvägen

-

Motion om anpassad toalett till rullstolsburna i Idrottshuset

-

Delegationsordning

-

Meddelande

-

Delegationsbeslut

-

Förvaltningschefen informerar

-

Ordförandeinformation

-

Ärenden till nästa sammanträde

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

Tack
Ordföranden tackar förvaltningschefen och dess personal för det gångna året.
Ordföranden tackar nämndens ledamöter och ersättare för debatter och diskussioner samt
för ett gott deltagande och engagemang för år 2012.
Förvaltningschefen tackar samhällsbyggnadsnämnden.
Alla tillönskas en God Jul och ett Gott Nytt År.
1:e vice ordföranden tackar ordföranden för det gångna året och önskar ordföranden med
familj en God Jul och ett Gott Nytt År.
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