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Plats

Rum 225, 2:a våning Sundsgatan 29, Kommunhuset

Tid

Torsdagen den 21 november, 2013 kl. 08:30–12:30

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Emir Terzic (V)

Paragrafer

§ 169-184

Underskrifter
Sekreterare

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

Birgitta Andersson
Ordförande

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

Christer Thobiasson (M)
Justerande

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

Emir Terzic (V)
________________________________________________________________________________

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

Samhällsbyggnadsnämnden
2013-12-12

Datum för anslags uppsättande

2013-12-13

Datum för anslags nedtagande

2014-01-07

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
Ingvar Håkansson (C)
Hans-Erik Aronsson (M)
Gunnar Henriksson (FP)
Hans-Peter Nielsen (KD) § 169-176
Sven Andersson (FP) § 177- 184
Åsa Johansson (S)
Zdenko Petrusic (S)
James Bucci (V)
Emir Terzic (V)
Anders Wiklund (MP)

Tjänstgör för

Bo Carlsson (C) 2:e vice ordf
Bengt Wallin (FP)
Hans-Peter Nielsen (KD)

Ersättare
Madelaine Johansson (S)

Sven Andersson (FP) § 169-176
Mondher Dachraoui (S)
Eldbjörg Bryntesson (V)

Magdalena Hansson (VFP)
Kent O. Nilsson (MP)

Övriga deltagare
Sophia Vikström, förvaltningschef,
Lars Bengtsson, förvaltningsekonom,
Anna-Karin Svensson, kostchef
Ove Rydberg, Consult & Project AB
Elisabeth Linderoth, gatuchef
Anders Dahlberg, utredningschef
Christoffer Holgersson, 3D-grafiker
Andreas Knutsson, Kart/Gis chef
Birgitta Andersson, förvaltningssekreterare
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Ärenden
§ 169

Sid
4

§ 170

Tjänstgörande ledamöter och val av justerare samt
godkännande av föredragningslista
Information

§ 171

Information: Kommunens framtida kök

6

§ 172

Granskning, detaljplan för Cypressen 17 m fl

8

§ 173

Övertagande av tomrör för bredband mellan Vänersborgs
kommun och Trollhättans Energi

9

§ 174

Information Plantaget

10

§ 175

Ekonomisk utfall november månad

12

§ 176

Internkontrollgranskning 2013

13

§ 177

Taxa Viloplats - djurkyrkogård för smådjur

14

§ 178

15

§ 180

Ansökan om bidrag till ny julstjärnebelysning från Brålanda
företagareförening
Angående Vänersborgs kommuns arbete med
Tillgänglighetsdatabasen
Meddelande

§ 181

Delegationsbeslut

18

§ 182

Förvaltningschefen informerar

19

§ 183

Ordförandeinformation

20

§ 184

Tack

21

§ 185

Information, ärenden till nästa sammanträde

22

§ 179

5

16
17
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Dnr SBN 2013/1

Tjänstgörande ledamöter samt val av justerare
Ordförande Christer Thobiasson (M) öppnar sammanträdet och Emir Terzic (V)
utses att jämte ordföranden justera protokollet.

Godkännande av föredragningslista
Ordförande förslår godkännande av föredragningslistan.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna föredragningslistan .
_________
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Dnr SBN 2013/1

Information
Christer Thobiasson, ordförande:
Ordförandeinformation
Sophia Vikström, förvaltningschef:
Förvaltningsinformation
Angående Vänersborgs kommuns arbete med Tillgänglighetsdatabasen
Ansökan om bidrag till ny julstjärnebelysning från Brålanda företagareförening
Anna-Karin Svensson, Kostchef:
Information: Kommunens framtida kök
Anders Dahlberg, utredningschef:
Övertagande av tomrör för bredband mellan Vänersborgs kommun och
Trollhättans Energi
Information om Plantaget
Granskning, detaljplan för Cypressen 17 m fl
Lars Bengtsson, förvaltningsekonom:
Ekonomiskt utfall november 2013
Intern kontrollgranskning 2013
Elisabeth Linderoth, gatuchef:
Taxa Viloplats - djurkyrkogård för smådjur
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Dnr SBN 2010/28

Information: Kommunens framtida kök
Ärendebeskrivning
Till samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2010-03-28 (§35) hade en arbetsgrupp
tagit fram två alternativa förslag för måltidsproduktion inom skola och social omsorg.
Samhällsbyggnadsnämnden beslöt vid detta tillfälle att rapporten skulle kompletteras
med ytterligare exempel på konkurrensutsatt offentlig verksamhet samt att rapporten
skulle skickas på remiss till berörda beställare.
Anna-Karin Svensson kostchef redogör i ärendet där svar har inkommit från barn och
ungdomsnämnden, gymnasienämnden samt socialnämnden. Samtliga anser att rapporten
inte utgör ett tillräckligt underlag för ett ställningstagande.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2010-11-11, § 149 att en projektgrupp bildas med
medlemmar från alla berörda förvaltningar med kostchef som projektledare.
Projektgruppen ska ta fram en kostnadsanalys för den fördjupande utredningen som ska
belysa de frågor som finns i remissvaren med stöd av extern konsult. Att den fördjupande
utredningen bör vara klar senast maj 2011.
På grund av att skolutredning och gymnasieutredning stoppades köksutredningen.
Hösten 2012 återupptogs utredningen och kostchefen fick uppdraget att vara projektledare.
På samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2013-09-19, § 115 informerade kostchefen
Anna-Karin Svensson och Ove Rydberg, Consult & Project AB om det pågående arbetet
med kommunens framtida kök.
Samhällsbyggnadsnämnden beslöt 2013-09-19, § 115 att notera information.
att uppdra kostchefen att återkomma med mer information till samhällsbyggnadsnämnden
innan den slutliga utredningen av kommunens framtida kök presentera samt
att därefter återkomma med förslag till beslut i ärendet.

Samhällsbyggnadsnämndens presidium förslag till beslut
att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att notera information.

Forts.
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Forts § 171

Samhällsbyggnadsnämndens behandling av ärendet
På dagens sammanträde 2013-12-12 § 171 informerar kostchefen Anna-Karin Svensson och
Ove Rydberg, Consult & Project AB om det pågående arbetet med kommunens framtida kök.
Samhällsbyggnadsnämnden får ytterligare information om det pågående arbetet, det
informeras bl.a. om uppdraget, miljövisioner, dietkök, transportkostnader, nya förändrade
produktionskök, risk och konsekvensanalys och tidplan m.m.
Samhällsbyggnadsnämnden önskar ta del av hela rapporten.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera information.
att rapporten distribueras till alla ledamöter och ersättare så snart rapporten föreligger.
___________

Protokollsutdrag
Kostchefen
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§ 172

Dnr SBN 2013/225

Granskning, detaljplan för Cypressen 17 m fl
Ärendebeskrivning
Anders Dahlberg utredningschefen redogör i ärendet, där detaljplan för Cypressen är ute
på granskning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit del av planförslaget och har inget att erinra.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet daterad, 2013-11-21.

Samhällsbyggnadsnämndens presidium har berett ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att som svar överlämna till byggnadsnämnden samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse,
daterad 2013-11-21.
___________

Protokollsutdrag:
Byggnadsnämnden
Trafikingenjören
Utredningschefen
Bilaga:
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2013-11-21.
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§ 173

Dnr SBN 2013/236

Övertagande av tomrör för bredband mellan Vänersborgs
kommun och Trollhättans Energi
Ärendebeskrivning
Anders Dahlberg utredningschefen redogör i ärendet där ett förslag till avtal har upprättats
mellan Vänersborgs kommun och Trollhättans Energi angående tomrör för bredband
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till avtal avseende tomrör för
bredband daterad, 2013-10-30.
På samhällsbyggnadsnämndens presidium 2013-11-07 , § 98 beslöt presidiet att
avvakta med ställningstagande tills efter mötet med kommunstyrelsens presidium
den 21 november, 2013.

Samhällsbyggnadsnämndens presidium har berett ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna upprättat avtal om överlåtelse av tomrör för bredband.
att uppdra till samhällsbyggnadsnämndens ordförande att underteckna upprättat avtal.
___________

Protokollsutdrag
Utredningschef
Förvaltningschef
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till avtal avseende tomrör för
bredband daterad, 2013-10-30.
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Dnr SBN 2011/163

Information: Plantaget
Ärendebeskrivning
På samhällsbyggnadnämndens 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.
Samhällsbyggnadsnämndens behandling av ärendet
Anders Dahlberg utredningsingenjören informerar samhällsbyggnadsnämnden om det
fortsatta arbetet med det vinnande förslaget i arkitekttävlingen, Kulturaxeln.
Förvaltningen har väntat på svar samt beslut från länsstyrelsen.
Beslutet från länsstyrelsen den 2013-11-26 blev att avslå privatpersonens ansökan om
byggnadminnesförklaring av Västra Plantaget i Vänersborg.
Forts.
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Forts. § 174

Anders Dahlberg, utredningschef och projektledare för ärendet informerar vidare om arbetet,
arbetet fortsätter vidare med samråd bl.a. med Kyrkan och Länsstyrelsen.
Till dagens sammanträde får nämnden 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.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen
_____________

Protokollsutdrag
Förvaltningschef
Utredningschefen
Kart/Gis chef.
3D-grafiker
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§ 175

Dnr SBN 2013/4

Ekonomisk utfall
Ärendebeskrivning
Lars Bengtsson förvaltningsekonomen informerar om ekonomisk utfall för november månad.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
___________

Protokollsutdrag
Förvaltningsekonom
Bilaga
Ekonomisk utfall november
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§ 176

Dnr SBN 2013/135

Intern kontrollgranskning år 2013
Ärendebeskrivning
Lars Bengtsson förvaltningsekonomen redogör i ärendet där reglemente för internkontroll
antogs av kommunfullmäktige 2011-11-23, § 147.
Beslutet som togs 2011-11-23 av kommunfullmäktige innebär att reglementet inte bara
omfattar ekonomiska rutiner utan även övergripande system för styrning av verksamheten.
Enligt reglementet ska nämnderna årligen upprätta en plan avseende granskning av den
interna kontrollen.
Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika att det begås
allvarliga fel.
Samhällsbyggnadsnämnden beslöt 2013-06-18, § 99 att anta en plan för 2013 års granskning.
Kommungemensamma granskningsområden för 2013 är kontanthantering, behörigheter
i verksamhetssystem, uppföljning av 2012 års granskning.
Nämndspecifika granskningsområden, för samhällsbyggnadsnämnden är, upprättande av
avtal och användning av kommunens fordon.
Samhällsbyggnadsnämndens presidium har berett ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens upprättade skrivelse, daterad 2013-11-25 avseende granskning år
2013 i enlighet med reglementet för intern kontroll.
___________

Protokollsutdrag
Förvaltningsekonom
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2013-11-25.
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§ 177

Dnr SBN 2008/89

Taxa Viloplats - djurkyrkogård för smådjur
Ärendebeskrivning
Gatuchefen Elisabeth Linderoth redogör för ärendet där samhällsbyggnadsnämnden beslöt
2011-12-08, § 175 att anlägga en begravningsplats för smådjur på Holmängen.
En förutsättning för begravningsplats är enligt fastighetsingenjörens skrivelse, daterad
2011-11-16, att marklov samt strandskyddsdispens erhålles och att kostnader för
iordningsställande och drift samt begravningstaxa medtas i budgetprocessen för år 2013.
Gatuenheten, enheten för park har under hösten på uppdrag av fastighetsenheten
iordningställt en begravningsplats för smådjur. Begravningsplatsen är uppbyggd med
180 platser samt en samlingsplats för besökare med möjlighet för parkering.
Ett avtal tecknats och begravningsplatsen upplåts under fem år mot en kostnad på
1000 kronor, inklusive lagstadgad moms.
Gatuchefen har upprättat en skrivelse i ärendet, daterad 2013-11-25 och förslag till
ansökningsblankett, avtal samt förslag till regler och föreskrifter.
Samhällsbyggnadsnämndens presidium har berett ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta att samhällsbyggnadsnämnden bemyndigas att
faställa taxa för begravningsplats för smådjur.
att den årliga omräkningen enligt konsumentprisindex (KPI) ska göras av
samhällsbyggnadsnämnden.
att samhällsbyggnadsnämnden för egen del antar taxan för begravning av smådjur enligt
samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse med bilagor, under förutsättning att
kommunfullmäktige bemyndigar samhällsbyggnadsnämnden.
_____________
Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige
Förvaltningschef
Gatuchefen
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningen skrivelse med bilagor, daterad 2013-11-25
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§ 178

Dnr SBN 2013/235

Ansökan angående bidrag till ny julstjärnebelysning i Brålanda
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen Sophia Vikström redogör i ärendet där Brålanda företagsförening
har ansökt om bidrag till julstjärnebelysning i Brålanda hos komnunstyrelsen.
Ordförande i kommunstyrelsen Gunnar Lidell har tagit ett delegationsbeslut att överlämna
ansökan till samhällsbyggnadsnämnden för handläggning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet, daterad 2013-11-18.
Samhällsbyggnadsnämndens presidium har berett ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att bevilja stöd till Brålanda Företagarförening om högst 50 000 kr för inköp av ny
julstjärnebelysning.
att samhällsbyggnadsnämnden inte finansierar uppsättning och nedtagning av
julstjärnebelysningen.
att samhällsbyggnadsnämnden inte finansierar drift och underhåll av julstjärnebelysningen.
___________

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningen skrivelse, daterad 2013-11-04.
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179

Dnr SBN 2013/214

Angående Vänersborgs kommuns arbete med Tillgänglighetsdatabasen
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen Sophia Vikström redogör i ärendet där handikappsföreningarnas
samarbetsorgan HSO, i Vänersborg har skickat en skrivelse till samhällsbyggnads-nämnden
angående det nedlagda arbetet med tillgänglighetsdatatbasen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet, daterad 2013-11-12.

Samhällsbyggnadsnämndens presidium har berett ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att överlämna som svar till handikappsföreningarnas samarbetsorgan, HSO
samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2013-11-12.
_____________

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
Handikappsföreningarnas samarbetsorgan HSO, i Vänersborg
Förvaltningschefen
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningen skrivelse, daterad 2013-11-12.
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§ 180

Dnr SBN 2013/5

Meddelande
Ärendebeskrivning
Förvaltningssekreteraren informerar i ärendet.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
_____________
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§ 181

Dnr SBN 2013/2

Delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut för augusti, september, oktober, november och december månad
2013 redovisas.
Beslut fattade med stöd av delegation fastställd i samhällsbyggnadsnämnden
2013-03-14, § 39.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
_____________

Bilaga:
Delegationsbeslut
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§ 182

Dnr SBN 2013/1

Förvaltningsinformation
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar nämnden om att gatuchefen slutar och går tillbaka till
sin tidigare tjänst i Trollhättan och att förvaltningen kommer att se över organisationen.
GC-vägen mellan Vänersborg och Trollhättan är klar och invigd, där har Skog och Natur
stått för arbetet på Vänersborgssidan. En stor eloge till Skog och Natur för ett bra utfört
arbete.
Ny IT-miljö inom kommunen där förvaltningen och övriga förvaltningar ska se över e-post
och dokumentmappar.
Den 1 februari 2014 är det kommunens födelsedag och förvaltningen tar gärna emot förslag
på vad förvaltningen kan bidra med den dagen och årets tema är utveckling i Vänersborgs
kommun.
Förvaltningschefen tackar samhällsbyggnadsnämnden för i år och önskar alla en god jul och
ett gott nytt år.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
_____________
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183

Dnr SBN 2013/1

Ordförandeinformation
Ärendebeskrivning
Ordförande informerar nämnden om deltagande i möten med presidieberedningen,
kommunfullmäktige och möte med revisorerna angående internkontroll.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
_____________
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Ärendebeskrivning
§ 184

Dnr SBN 2013/1

Tack
Ärendebeskrivning
Ordförande tackar förvaltningschefen och all personal inom förvaltningen för det gångna
året, de tillönskas en God Jul och ett Gott Nytt år, 2014.
Ordförande tackar nämndens ledamöter och ersättare och önskar alla en God Jul och
ett Gott Nytt år, 2014.
1:e vice ordföranden tackar ordföranden för det gångna året och önskar ordföranden
en God Jul och ett Gott Nytt år.
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§ 185

Dnr SBN 2013/1

Information: Ärenden till nästa sammanträde
Ärendebeskrivning
-

Tjänstgörande ledamöter samt val av justerare

-

Ekonomiskt utfall december

-

Kommunens framtida kök

-

PM Granskning av medfinansiering vid dragning av fibernät på landsbygden

-

Underhåll broar inom Vänersborgs kommun

-

Meddelande

-

Delegationsbeslut

-

Förvaltningschefen informerar

-

Ordförandeinformation

-

Ärenden till nästa sammanträde

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att notera informationen.
____________
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