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Plats

Rum 225, 2:a våning Sundsgatan 29, Kommunhuset

Tid

Tisdagen den 28 februari, 2014 kl. 08:30–12:00

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Benny Augustsson (S)

Paragrafer

§ 1-17

Underskrifter
Sekreterare

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

Birgitta Andersson
Ordförande

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

Christer Thobiasson (M)
Justerande

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

Benny Augustsson (S)
________________________________________________________________________________

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

Samhällsbyggnadsnämnden
2014-01-28

Datum för anslags uppsättande

2014-01-31

Datum för anslags nedtagande

2014-02-24

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
Bo Carlsson (C) 2:e vice ordf
Hans-Erik Aronsson (M)
Bengt Wallin (FP)
Hans-Peter Nielsen (KD)
Åsa Johansson (S)
Zdenko Petrusic (S)
James Bucci (V)
Magdelena Hansson (VFP)
Anders Wiklund (MP)

Tjänstgör för

Emir Terzic (V)

Ersättare
Henrik Harlitz (M)
Madelaine Johansson (S)

Sven Andersson (FP)
Mondher Dachraoui (S)
Eldbjörg Bryntesson (V)

Anna Johnsson (M)
Ingvar Håkansson (C)
Gunnar Henriksson (FP)
Mats Andersson (C)
Kent O. Nilsson (MP)

Övriga deltagare
Sophia Vikström, förvaltningschef,
Lars Bengtsson, förvaltningsekonom
Anders Dahlberg, utredningschef
Daniel Larsson, VA-chef
Elisabeth Linderoth, gatuchef
Gunnar Lundberg, enhetschef
Gunnar Björklund, fastighetschef
Per Maxstadh, WSP
Rebecka Magnusson, Praktikant
Birgitta Andersson, förvaltningssekreterare
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Ärenden
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Sid
Tjänstgörande ledamöter och val av justerare samt
godkännande av föredragningslista
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Samrådsyttrande över detaljplan för Slaggbollen 13 i
Vänersborgs kommun
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Vision 2015
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16
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Dnr SBN 2014/3

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

Godkännande av föredragningslista och medverkande av praktikant
Ordförande förslår godkännande av föredragningslistan och att praktikanten
Rebecka Magnusson deltar på dagens sammanträde.
Ordförande informerar om ett upphandlingsutskott efter samhällsbyggnadsnämndens
sammanträde samt att samhällsbyggnadsnämnden kommer informeras om Arenatvisten
under dagens sammanträde.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna föredragningslistan och att praktikanten Rebecka Magnusson deltar på
sammanträdet.
_________
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Dnr SBN 2014/3

Information
Christer Thobiasson, ordförande:
Ordförandeinformation
Sophia Vikström, förvaltningschef:
Förvaltningsinformation
Visionen 2015
Information: Kommunens födelsedag den 1 februari
Anders Dahlberg, utredningschef:
Samrådsyttrande över detaljplan för Slaggbollen 13 i Vänersborgs kommun
Information om Plantaget
Information: Investeringar 2014

-

Lars Bengtsson, förvaltningsekonom:
Årsredovisning 2013

Elisabeth Linderoth, gatuchef:
Broar-Gropbron och Dalbobron
Årsredovisning 2013
Gunnar Björklund, fastighetschef:
Årsredovisning 2013
Daniel Larsson, VA-chef:
Information: Yttrande över Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om
återföring av fosfor
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Dnr SBN 2013/24

Samrådsyttrande över detaljplan för Slaggbollen 13 i Vänersborgs
kommun
Ärendebeskrivning
Anders Dahlberg utredningschefen redogör i ärendet, där detaljplan för Slaggbollen 13
är ute på samråd.
Samhällsbyggnadsnämndens fastighetsutskott beslutade 2013-02-07 att en
försäljningsprocess ska påbörjas när en ny detaljplan som medger bostäder har vunnit
laga kraft.
Syftet med att ändra detaljplanen från allmänt ändamål till bostäder innan en försäljning
påbörjas är att underrätta den försäljning med fler intressenter.
I den nu gällande detaljplanen finns inga restriktioner på skolbyggnaden. I kvarteret finns i
övrigt modern bebyggelse.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet daterad,
2014-01-08.
Samhällsbyggnadsnämndens presidiums förslag till beslut
att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att som svar överlämna till byggnadsnämnden
samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2014-01-08 och
att understryka vikten att inga restriktioner gällande den gamla skolbyggnaden ska införas i
den nya detaljplanen för området.
Samhällsbyggnadsnämndens behandling av ärendet
Anders Wiklund (MP) yrkar med instämmande av James Bucci (V) att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att U-området i planförslaget bör ha en bredd på minst 5 meter för att vara ett
lämpligt underlag för skapandet av ledningsnät för kommunens VA-ledningar. I övrigt har
Samhällsbyggnadsnämnden inget att invända och ser positivt på den av Byggnadsförvaltningen
upprättade detaljplanen för fastigheten Slaggbollen 13, Vargön, Vänersborgs kommun.
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutat
enligt samhällsbyggnadsnämndens presidiums förslag.
Forts.
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Forts. § 3
Votering begärs.
Ordförande föreslår följande voteringsproposition den som röstar för presidiums förslag röstar ja
och den som stödjer Anders Wiklunds (MP) yrkande den röstar nej.
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner voteringspropositionen.

6 ja-röster
Benny Augustsson (S)
Bo Carlsson (C)
Hans-Peter Nielsen (KD)
Åsa Johansson (S)
Zdenko Petrusic (S)
Christer Thobiasson (M)

5 nej-röster
Anders Wiklund (MP)
Hans-Erik Aronsson (M)
Bengt Wallin (FP)
James Bucci (V)
Magdalena Hansson (VFP)

Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster har samhällsbyggnadsnämnden beslutat i enlighet
samhällsbyggnadsnämndens presidiums förslag.

Reservation: Anders Wiklund (MP)Anders Wiklund lämnar skriftlig reservation.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att som svar överlämna till byggnadsnämnden
samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2014-01-08 och
att understryka vikten att inga restriktioner gällande den gamla skolbyggnaden ska införas i
den nya detaljplanen för området.
___________

Protokollsutdrag
Utredningschefen
Byggnadsnämnden
Bilaga:
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet daterad, 2014-01-08.
Skriftlig reservation från Anders Wiklund (MP)
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Dnr SBN 2013/163

Information: Plantaget
Ärendebeskrivning
På samhällsbyggnadsnämndens möte 2013-01-24, informerade Magnus Wångblad
stadsarkitekten och Hans Wallmander enhetschefen på park om det fortsatta arbetet
med det vinnande förslaget i arkitekttävlingen, Kulturaxeln.
Informationen som samhällsbyggnadsnämnden fick den 2013-01-24 var att gallring av
träden ska ske och att det finns 136 st träd i plantaget och ca 30 % (40 st) av träden ska
bort för att få in mer ljus och att det kommer informeras att utredas mer exakt hur det ska
se ut i Plantaget. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2013-01-24, § 9 att notera
informationen.
På samhällsbyggnadsnämndens möte den 2013-09-19 § 117, informerade Anders Dahlberg,
utredningschefen, Magnus Wångblad stadsarkitekten, Elisabeth Linderoth gatuchef och
Hans Wallmander enhetschef Park redogör i ärende där nämnden får information om grus,
stjärnmönster, träd som ska gallras, det kommer också planteras träd, nya sorter för att göra
det mindre sårbart. Vidare är det tänkt att det ska bli en skulpturpark där det står skulpturer
permanent men också tillfälligt. Det kommer att anläggas en stadslekplats i hörnet mot
torget/Drottninggatan, runt lekplatsen kommer det att finnas staket och häck. Temat för
lekplatsen blir musik och kultur.
En privatperson har väckt frågan om byggnadsminnesförklara Västra Plantaget, Huvudnäs 2:14. Förvaltningen avvaktar länsstyrelsens svar angående byggnadsminnesförklaring
Västra Plantaget och efter svaret från länsstyrelsen kommer information att ges till
allmänheten.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2013-09-19, § 117 att notera informationen, att uppdra
till förvaltningen att informationsmöte hålls innan beslut fattas samt att därefter återkomma
med förslag till beslut.
Sammanträdet den 2013-12-12, §174, får samhällsbyggnadsnämnden också en tre
dimensionell (3D) presentation av Plantaget från 3D-grafiker Christoffer Holgersson och
Andreas Knutsson Kart/Gis chef. Visuellt får samhällsbyggnadsnämndens se hur det kan bli
när träden har tagits bort och mer ljus kommer in. Detta kommer att läggas ut på kommunens
hemsida och information till allmänheten kommer att ske i januari.
Forts.
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Forts. § 4

Samhällsbyggnadsnämndens behandling av ärendet
Anders Dahlberg utredningschefen informerar samhällsbyggnadsnämnden om det fortsatta
arbetet med Plantaget där Länsstyrelsen avslog byggnadsminnesförklaringen av Västra
Plantaget i Vänersborg men lämnade råd och anvisningar om en trädvårdsplan och
naturvårdsinventering. Arbetet med trädvårdsplan och naturvårdsinventering är påbörjad.
Fortsatt samråd med Kyrkan sker.
Anders Dahlberg, utredningschefen kommer att informera på kommunens födelsedag
den 1 februari, där invånarna får mer information om arbetet med Plantaget.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
_____________

Protokollsutdrag:
Utredningschefen
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§5

Dnr SBN 2014/4

Information: Investeringar 2014
Ärendebeskrivning
Anders Dahlberg utredningschefen informerar samhällsbyggnadsnämnden om investeringar
för år 2014. De investeringar som ska göras är bl.a. på gång och cykelvägar ( GC-vägar),
busshållplatser, gator och VA-ledningar m.m.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
___________
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§6

Dnr SBN 2013/268

Information: Broar
Ärendebeskrivning
Till dagens sammanträde informerar Per Maxstadh från WSP tillsammans med
Elisabeth Linderoth, gatuchef och Gunnar Lundberg, enhetschef i ärendet.
Tidigare har Elisabeth Linderoth och Gunnar Lundberg enhetschef informerat samhällsbyggnadsnämndens presidium om broar i Vänersborgs kommun, total 21 st och de
investeringar som måste till för underhålla kommunens broar.

WSP har gjort en utredning SBN Dnr 2013/268 på Gropbron och Dalbobron och i rapporten
visas skador som korrosion på infästningsdetaljer, plåtskarvar m.m. detta behöver åtgärdas
inom en snar framtid.
Samhällsbyggnadsnämndens presidium beslöt 2013-11-28 § 112 att notera informationen och
att förvaltningen återkommer i ärendet till samhällsbyggnadsnämndens sammanträde
i januari 2014.

Samhällsbyggnadsnämndens presidium har berett ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen och
att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ärendet ska beaktas i budgetprocessen.

_____________

Protokollsutdrag
Gatuchef
Förvaltningschef
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§7

Dnr SBN 2014/4

Bokslut och Årsredovisning 2013
Ärendebeskrivning
Lars Bengtsson förvaltningsekonom redogör för samhällsbyggnadsnämndens årsredovisning
och bokslutsresultat avseende år 2013.
Samhällsbyggnadsnämnden resultat för 2013 där den skattefinansierade delen visar en ringa
avvikelse mot budgeterat värde, ett underskott på 0,6 Mkr.
Balansräkningsenheterna, VA-verket har ett underskott på 2,4 Mkr och renhållningsverket
visar ett överskott på 0,3 Mkr.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen och
godkänna och överlämna av förvaltningen upprättat bokslut och årsredovisning för år 2013
till kommunstyrelsen
___________

Protokollsutdrag
Förvaltningsekonom
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret
Bilaga
Årsredovisning
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§8

Dnr SBN 2013/241

Information: Yttrande över Naturvårdsverkets redovisning av
regeringsuppdrag om återföring av fosfor
Ärendebeskrivning
Daniel Larsson VA-chefen redogör i ärendet där Vänersborgs kommun är inbjuden att
lämna synpunkter på Miljödepartementets remiss om återföring av fosfor, baserad på
Naturverkets utredning, rapport 6580.
Råfosfor är en ändlig resurs och det gäller att utnyttja samhällets fosforresurser ur ett
kretsloppsperspektiv. Naturvårdsverket fick i februari 2012 ett uppdrag från regeringen att
utreda möjligheterna för återföring av fosfor. Utredningen har resulterat i ovan nämnda
rapport. Syftet är att ge regeringen ett underlag för ett beslut om insatser för hållbar
återföring av fosfor.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett gemensamt yttrande med kommunstyrelseförvaltningen och miljö och hälsoskyddsförvaltningen daterad, 2014-01-14.
Svar till kommunkansliet senast den 16 januari 2014 för att kunna behandlas i kommunstyrelsen den 12 februari 2014.
Samhällsbyggnadsnämndens presidium har berett ärendet
Samhällsbyggnadsnämndens presidium beslöt att uppdra till ordföranden att underteckna
ett ordförandebeslut som svar till kommunstyrelsen i enlighet med delegationsordning.
att informera samhällsbyggnadsnämnden vid nästa sammanträde.
Samhällsbyggnadsnämndens behandling av ärendet
Diskussion förs.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
att godkänna av ordföranden vidtagna åtgärder.
_____________
Forts. § 8
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Forts. § 8

Protokollsanteckning
Anders Wiklund (MP) medges att lämna en skriftlig protokollsanteckning till protokollet.

Protokollsutdrag
VA-chef
Förvaltningschef
Kommunstyrelsen
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningen skrivelse med bilagor, daterad 2013-01-14
Protokollsanteckning från Anders Wiklund (MP)
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§9

Dnr SBN 2014/3

Information: Visionen 2015
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen Sophia Vikström redogör i ärendet där kommunfullmäktige beslutade
den 11 december om en ny vision för Vänersborgs kommun.
”Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet ”

Samhällsbyggnadsnämndens presidium har berett ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att uppdra till förvaltningen att utarbeta förväntade resultat i Mål- och resursplanen för 2015.
_____________

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
Förvaltningschefen

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2014-01-28

16 (23)

§ 10

Dnr SBN 2014/3

Information: kommunens födelsedag 1 februari
Ärendebeskrivning
Förvaltningssekreteraren informerar om kommunens födelsedag där förvaltningschefen
tillsammans med utredningschefen, plan & GIS-chefen och 3D-grafikern presenterar digital
teknik och Plantaget m.m.

Samhällsbyggnadsnämndens presidium har berett ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
_____________

Protokollsutdrag
Förvaltningschefen
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§ 11

Dnr SBN 2014/3

Information: Planering, Temadagar 2014
Ärendebeskrivning
Förvaltningssekreteraren tar upp frågan om temadagar 2014 för samhällsbyggnadsnämnden.
Flera förslag till temadagar och noteras.

Samhällsbyggnadsnämndens presidium har berett ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
_____________

Protokollsutdrag
Förvaltningssekreteraren
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§ 12

Dnr SBN 2014/3

Meddelande
Ärendebeskrivning
Förvaltningssekreteraren informerar i ärendet.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
_____________
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§ 13

Dnr SBN 2014/5

Delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut för december för 2013 och januari månad för 2014 redovisas.
Beslut fattade med stöd av delegation fastställd i samhällsbyggnadsnämnden
2013-03-14, § 39.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
_____________

Bilaga:
Delegationsbeslut
_________________________________________________________________________________________________
│ Justerandes sign
│ Utdragsbestyrkande
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§ 14

Dnr SBN 2014/3

Förvaltningsinformation
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar nämnden om att förvaltningen har haft en arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud, förvaltningen söker en tillförordnad gatuchef och i
med detta kommer förvaltningen se över organisationen.
Vidare informerar förvaltningschefen om att avtalet mellan kommunen och skogsällskapet är
uppsagt. Till Serviceenheten kom det personal, vaktmästare från Arena fritid.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.

_____________
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§ 15

Dnr SBN 2014/3

Ordförandeinformation
Ärendebeskrivning
Ordförande informerar nämnden om möten med presidium, styrgrupp plan,
Kunskapsförbundet och fastighetsutskott.
Vidare informerar ordförande att samhällsbyggnadsnämndens presidium kommer idag ha
möte med en representant från Vänersborgs hockey club i ishallen och att samhällsbyggnadsnämndens presidium kommer också delta i möte med kommunstyrelsens- och Barn och
Ungdomsförvaltningens presidium angående hyreskontrakt.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
_____________
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§ 16

Dnr SBN 2014/3

Information: Arenatvisten
Ärendebeskrivning
Sophia Vikström informerar samhällsbyggnadsnämnden om att Vänersborgs kommun och
WSP har nu kommit till en överenskommelse vad avser tvisten som uppstod i samband med
att Arena Vänersborg byggdes.
Den gjorda överenskommelsens dokumentation delades ut till alla på sammanträdet.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
___________
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§ 17

Dnr SBN 2014/3

Information: Ärenden till nästa sammanträde
Ärendebeskrivning
-

Tjänstgörande ledamöter samt val av justerare

-

Ekonomiskt utfall januari

-

Kommunens framtida kök

-

PM Granskning av medfinansiering vid dragning av fibernät på landsbygden

-

Yttrandet över ”mål och anvisningar för medborgardialog”

-

Meddelande

-

Delegationsbeslut

-

Förvaltningschefen informerar

-

Ordförandeinformation

-

Ärenden till nästa sammanträde

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
____________
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