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Plats

Kungamuseet, Bergagården, Vargön

Tid

Måndagen den 18 juni, kl. 08.30-16.00

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Åsa Johansson

Paragrafer

74-88

Underskrifter
Sekreterare

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

Birgitta Andersson
Ordförande

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

Christer Thobiasson (M)
Justerande

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

Åsa Johansson (S)
________________________________________________________________________________

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

Samhällsbyggnadsnämnden
2012-06-18

Datum för anslags uppsättande

2012-06-21

Datum för anslags nedtagande

2012-07-16

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift
utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden, Sundsgatan 29,
Vänersborg
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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)
Magdalena Hansson (VFP)
Kent O. Nilsson (MP)

Tjänstgör för

Sivert Rölvåg (V)
Göran Larsson (MP)

Ersättare
Henrik Harlitz (M)
Anna Johnsson (M)
Gunnar Henriksson (FP)
Sven Andersson (FP)
Inger Alin (S)
Ingvar Håkansson (C)
Mondher Dachraoui (S)

Övriga deltagare
Sophia Vikström, förvaltningschef
Björn Magnusson, trafikingenjör § 77
Anders Dahlberg, utredningschef § 82
Lars Bengtsson, förvaltningsekonom § 78-81
Gunnar Björklund, fastighetschef, § 83
Birgitta Andersson förvaltningssekreterare
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Ärenden
§ 74
Tjänstgörande ledamöter samt val av justerare

Sid
4

§ 75

Information

5

§ 76

Information – Temadag måndagen den 18 juni

6

§ 77

Förändring av hastighetsgränser

7

§ 78

Granskning av kommunens arbete 2011 med intern kontroll

8

§ 79

Plan för granskning av den interna kontrollen år 2012

9

§ 80

Information Mål och resurs

11

§ 81

Ekonomi utfall maj månad

12

§ 82

13

§ 84

Nämndremiss: Skredsrisker i Göta älvdalen i ett förändrat
klimat
Motion om ändring av detaljplan avseende Fiolen 3 och del av
Blåsut
Meddelande

16

§ 85

Delegationsbeslut

17

§ 86

Förvaltningschefen informerar

18

§ 87

Ordförandeinformation

19

§ 88

Information, ärenden till nästa sammanträde

20

§ 83

14
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Dnr SBN 2012/1

Tjänstgörande ledamöter samt val av justerare
Ordförande Christer Thobiasson (M) öppnar sammanträdet och Åsa Johansson (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
Rolf Britsman, gatuchef:
Studiebesök, småbåtshamnar i Vänersborgs kommun (Länsan och Sanden)
Björn Magnusson, trafikingenjör:
Förändring av hastighetsgränser
Lars Bengtsson, förvaltningsekonom:
Granskning av kommunens arbete 2011 med intern kontroll
Plan för granskning av den interna kontrollen år 2012
Information Mål och resurs
Utfall maj månad 2012
Anders Dahlberg, utredningschef:
Nämndremiss: Skredsrisker i Göta älvdalen i ett förändrat klimat
Gunnar Björklund, fastighetschef:
Motion om ändring av detaljplan avseende Fiolen 3 och del av Blåsut
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§ 76

Dnr SBN 2012/1

Information – Temadag måndagen den 18 juni
Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden startar sammanträdet med utflykt och samling kl. 08.30 i
kommunhusets entré.
Samhällsbyggnadsnämnden besöker småbåtshamnarna vid Sanden och Länsan.
Gatuchefen, Rolf Britsman informerar nämnden om uthyrning av båtplatser samt
underhållsnivån och kvalitén på bryggorna.
Vidare åker nämnden till Blåsut, Fiolen 3 och därefter vidare till campingen på Ursand.
Claes Bjerkne informerar och visar samhällsbyggnadsnämnden runt på campingen.
Samhällsbyggnadsnämnden fortsätter utflykten till Holmängen och därefter till Wargön.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
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Dnr SBN 2012/111

Förändring av hastighetsgränser
Ärendebeskrivning
Trafikingenjören Björn Magnusson redogör i ärendet, med anledning av det nya
hastighetssystemet har en hastighetsplan tagits fram för Vänersborg och i den föreslås en del
förändringar av hastighetsgränserna. I och med att Vänersborg var med i hastighetsförsöket
2007 och 2008 är en stor del redan klar. Tanken är nu att gå igenom resten av kommunen,
område för område och med början söder om Gropbrovägen.
De vägar som nu föreslås få ny hastighetsbegränsning är alla vägar i Tenggrenstorps
industriområde, Nabbensbergsvägen, del av Korsebergsvägen, Restadvägen och
Bruksvägen. Alla dessa vägar har idag 50 km/tim men föreslås nu bli sänkta till 40 km/tim.
Dessutom föreslås att Agnesbergsvägen på sträckan utanför Onsjöskolan får
30 km/tim.
Presidiets förslag till beslut
att förslå samhällsbyggnadsnämnden besluta om ändrade hastighetsgränser enligt LTF
1487 2012-00153, 1487 2012-00154, 1487 2012-00155 och 1487 2012-00156.
Samhällsbyggnadsnämndens beslutar
om ändrade hastighetsgränser enligt LTF
1487 2012-00153, 1487 2012-00154, 1487 2012-00155 och 1487 2012-00156.

Protokollsutdrag
Trafikingenjören
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad, 2012-05-24
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§ 78

Dnr SBN 2012/82

Granskning av kommunens arbete med intern kontroll under 2011
Ärendebeskrivning
Förvaltningsekonomen Lars Bengtsson redogör i ärendet, där kommunens revisorer har
upprättat rapport, daterad 2012-03-22, avseende kommunens arbete med intern kontroll
under 2011.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse, daterad 2012-05-25.

Presidiet förslag till beslut
att föreslå samhällsbyggnadsnämnden besluta att notera revisorernas synpunkter i rapporten
avseende kommunens arbete med intern kontroll under 2011.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera revisorernas synpunkter i rapporten avseende kommunens arbete med intern
kontroll under 2011.
___________

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Förvaltningsekonomen
Bilaga
Samhällsbyggnadsnämndens skrivelse daterad 2012-05-25
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§ 79

Dnr SBN 2012/116

Plan för granskning av den interna kontrollen år 2012
Ärendebeskrivning
Förvaltningsekonomen Lars Bengtsson redogör i ärendet, under år 2011 reviderades
reglementet för intern kontroll. Det nya reglementet antogs av kommunfullmäktige
2011-11-23, §147 och förändringen i reglementet omfattar inte bara ekonomiska rutiner utan
även övergripande system för styrning av verksamheten.
Internkontrollgruppen har enats om två kommungemensamma granskningsområden som är,
lönesystemet HEROMA, diarieföring och självdeklaration som avser attest och
upphandlingsregler.
Nämndspecifik granskning föreslås tillkomsten av Holmängens verksamhetsområde och
uppföljning av 2011 års granskning som var avgifter för båtplatser, fritidsbåtar,
konsumtionsavgifter inom VA-verksamhet och bostadsanpassningsbidrag.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse, daterad 2012-05-25.
Presidiet förslag till beslut
att föreslå samhällsbyggnadsnämnden besluta att antaga det av samhällsbyggnadsförvaltningens upprättade förslag till granskningsplan för år 2012, daterat 2012-05-25, i
enlighet med reglemente för intern kontroll.
Återrapportering sker till samhällsbyggnadsnämnden senast under december månad 2012.
Arbetet kommer att samordnas och redovisas av förvaltningsekonomen på
samhällsbyggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att antaga det av samhällsbyggnadsförvaltningens upprättade förslag till granskningsplan för
år 2012, daterat 2012-05-25, i enlighet med reglemente för intern kontroll.
Återrapportering sker till samhällsbyggnadsnämnden senast under december månad 2012.
Arbetet kommer att samordnas och redovisas av förvaltningsekonomen på
samhällsbyggnadsförvaltningen
__________
Forts.
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Forts. § 79

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Förvaltningsekonomen
Bilaga
Samhällsbyggnadsnämndens skrivelse daterad 2012-05-25
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§ 80

Dnr SBN 2012/92

Information Mål och resursplan 2013-2015
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden informeras om den fortsatta beredningen av mål och resursplan
2013-2015 efter det att nämnden lämnade sitt förslag i aprilnämnden.
Förvaltningsekonomen Lars Bengtsson redogör i ärendet, där samhällsbyggnadsnämnden
har begärt sammanlagt 5 700 Tkr utöver ram, varav 4 450 Tkr är ramhöjande.
Det nämnden begärde var till bostadsanpassningsbidrag, skog och natur, ökade
kapitalkostnader inom gator och vägar, underhåll, minskade hyresintäkter och ett tillfälligt
anslag till Huvudnäsområde ( C-hus och B-hus) samt att nämndens skattefinansierade del
framgent kommer att utgöra en enda anslagsbindningsnivå.

Presidiet förslag till beslut
att föreslå samhällsbyggnadsnämnden besluta att notera informationen.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
___________

Protokollsutdrag till
Förvaltningsekonomen
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Dnr SBN 2012/4

Ekonomisk utfall maj
Ärendebeskrivning
Lars Bengtsson, förvaltningsekonomen informerar i ärendet.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
_____________

Protokollsutdrag till
Förvaltningsekonomen
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§82

Dnr SBN 2012/115

Nämndremiss: Skredrisker i Göta älvdalen i ett förändrat klimat
Ärendebeskrivning
Utredningschefen Anders Dahlberg redogör i ärendet där regeringen gav i ett särskilt
regleringsbrev 2008, ett uppdrag till Statens geotekniska institut (SGI) att utföra en kartering
av riskerna för skred längs hela Göta älv med anledning av ett förändrat klimat med ökade
flöden i älven.
Materialet är stort och hela SGI:s rapport finns under www.regeringen.se/social/remisser.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att som svar på nämndremissen överlämna till kommunkansliet samhällsbyggnadsnämndens
skrivelse, daterat 2012-06-14.
_____________

Protokollsutdrag
Kommunkansliet
Utredningschefen
Säkerhetssamordnare
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad, 2012-06-14
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Dnr SBN 2012/81

Motion om ändring av detaljplan avseende Fiolen 3 och
del av Blåsut
Ärendebeskrivning
Fastighetschefen Gunnar Björklund redogör i ärendet där Marika Isetorp (MP),
Morgan Larsson (VFP), Bo Carlsson (C), James Bucci (V), Per Sjödahl (MP),
Åsa- Katarina Liewendahl (VFP), Annalena Levin (C) och Marianne Ramm (V) har mot
bakgrund av vad som anförts i motionen föreslagit att detaljplanen för det aktuella området
Fiolen 3 samt Blåsut 2:2 ändras från kvartersmark till allmän platsmark, natur.
Det aktuella området som är kvartersmark och planeras att exploateras, är på ca 4 125 kvm.
Övrig direkt intilliggande kommunal mark är parkmark på ca 7 500 kvm. Parkmarken
påverkas inte av tänkt exploatering.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat skrivelse i ärendet daterad 2012-05-18
Presidiets förslag till beslut
att föreslå samhällsbyggnadsnämnden besluta att godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse och överlämna densamma till kommunfullmäktige.
Yrkanden
Hans-Erik Aronsson(M) yrkar bifall till presidiets förslag frånsett sista att satsen
i förslaget om att motionen avslås med motivering att samhällsbyggnadsnämnden inte har att ta
ställning om motionen skall bifallas eller avslås eftersom detta ankommer på
Kommunfullmäktige.
James Bucci (V) yrkar bifall för motionen

Propositionsordning
Ordföranden finner att det föreligger två förslag till beslut vilket samhällsbyggnadsnämnden
godkänner. Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att samhällsbyggnadsnämnden antar Hans-Erik Aronssons förslag till beslut.
Votering begärs.

forts.
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forts. § 83

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Hans-Erik Aronssons yrkande
Nej-röst för bifall till James Bucci (V) yrkande att bifall för motionen
Omröstningsresultat
Benny Augustsson(S) Ja
Bo Carlsson (C) Nej
Hans-Erik Aronsson (M) Ja
Bengt Wallin (FP) Ja
Hans-Peter Nielsen (KD) Ja
Åsa Johansson (S) Ja
Zdenko Petrusic (S) Ja
James Bucci (V) Nej
Magdalena Hansson (VFP) Nej
Kent O. Nilsson (MP) Nej
Christer Thobiasson (M) Ja
Med 7 st ja-röster till förmån för Hans-Erik Aronsson yrkande mot 4 st nej-röster till förmån för
James Bucci (V) yrkande.
Ordförande finner att samhällshällbyggnadsnämnden har beslutat enligt Hans-Erik Aronssons
förslag.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse och överlämna densamma till
kommunfullmäktige frånsett sista att satsen i samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, där
förslaget är att motionen avslås.
Motivering är att samhällsbyggnadsnämnden har inte att ta ställning till om motionen skall
bifallas eller avslås eftersom detta ankommer på kommunfullmäktige.
___________

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Fastighetschefen
Fastighetsingenjören
Bilaga
Samhällsbyggnadsnämndens skrivelse daterad 2012-05-18
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§ 84

Dnr SBN 2012/1

Meddelanden
Ärendebeskrivning
Sekreteraren informerar.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
_____________
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§ 85

Dnr SBN 2012/2

Delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut för maj månad 2012 redovisas.
Delegationsbeslut avseende Teknik- och Trafikenheten 2012-05-14 – 2012-06-01
redovisas.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
_____________

Bilagor
Delegationsbeslut
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§ 86

Dnr SBN 2012/1

Förvaltningsinformation
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar nämnden om arbetet med samlad fastighetsförvaltning, dialog
med Vattenfall avseende ledningsrätter, avtal med Sjöfartsverket, tillsyn på våra kök,
Ursand, Wargön, rekrytering av ny gatuchef och ingenjör till gatuenheten och pågående
rekrytering av tre enhetschefer till serviceenheten.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen
_____________
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Dnr SBN 2012/1

Ordförandeinformation
Ärendebeskrivning
Ordförande informerar nämnden om möten, bl.a. från styrgrupp Wargön, Agenda 21 och
Hälsopolitiska rådet.
Ordförande tackar förvaltningen och nämnden och önskar alla en trevlig och fin sommar.
Sven Andersson tar tillfälligt i akt och tackar ordförande och tillönskar honom och en skön
sommar, vilket övriga deltagare instämmer i.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
_____________
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§ 88

Dnr SBN 2012/1

Information: Ärenden till nästa sammanträde
Ärendebeskrivning
-

Tjänstgörande ledamöter samt val av justerare

-

Ekonomiskt utfall för juni, och juli månad

-

Meddelande

-

Delegationsbeslut

-

Förvaltningschefen informerar

-

Ordförandeinformation

-

Ärenden till nästa sammanträde

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
____________
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