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Plats

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

Tid

Tisdagen den 26 januari kl. 08.30-11.25

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Hans-Erik Aronsson (M)

Paragrafer

§ 20- 33

Underskrifter
Sekreterare

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

Birgitta Andersson
Ordförande

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

Christer Thobiasson (M)
Justerande

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

Hans-Erik Aronsson (M)
________________________________________________________________________________

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

Samhällsbyggnadsnämnden
2013-02-26

Datum för anslags uppsättande

2013-03-01

Datum för anslags nedtagande

2013-03-18

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) §20-25
Bo Carlsson (C) 2:e vice ordf § 26-33
Hans-Erik Aronsson (M)
Bengt Wallin (FP)
Hans-Peter Nielsen (KD)
Åsa Johansson (S)
Zdenko Petrusic (S)
James Bucci (V)
Magdalena Hansson(VFP)
Göran Larsson (MP)

Tjänstgör för

Bo Carlsson (C) 2:e vice ordf

Sivert Rölvåg (V)

Ersättare
Henrik Harlitz (M)
Ingvar Håkansson (C)
Anna Johnsson (M)
Gunnar Henriksson (FP)
Sven Andersson (FP)
Mondher Dachraoui (S)
Mats Andersson(C) )
Kent O. Nilsson (MP)

Övriga deltagare
Sophia Vikström, förvaltningschef
Lars Jensen, enhetschef renhållningen
Björn Magnusson, trafikingenjör
Maj-Britt Alm Andrén, planarkitekt
Jan-Irvis Scheynius, planarkitekt
Ann Olsson, miljösamordnare
Birgitta Andersson, förvaltningssekreterare
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Ärenden
§ 20

Tjänstgörande ledamöter samt val av justerare

4

§ 21

Information

5

§ 22

6

§ 24

Yttrande över utställning av detaljplan och MKB för Hamnen
och Ronnums herrgård i Vargön, Vänersborgs kommun
Yttrande över utställning av detaljplan för Stigsberget,
Vänersborgs kommun
Revidering av Avfallsplan

8

§ 25

Öppna nämndssammanträden

9

§ 26

Information från Miljömålsgruppen

10

§ 27

11

§ 28

Återrapportering avseende intern kontroll avseende
post/diarieföring
Avveckling av verksamhet avseende gräsklippning/snöröjning

12

§ 29

Meddelande

13

§ 30

Delegationsbeslut

14

§ 31

Förvaltningsinformation

15

§ 32

Ordförandeinformation

16

§ 33

Information, ärenden till nästa sammanträde

17

§ 23

Sid

7
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Dnr SBN 2013/1

Tjänstgörande ledamöter samt val av justerare
Ordförande Christer Thobiasson (M) öppnar sammanträdet och Hans-Erik Aronsson (M)
utses att jämte ordföranden justera protokollet.
_________
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Dnr SBN 2013/1

Information
Christer Thobiasson, ordförande:
Ordförandeinformation
Sophia Vikström, förvaltningschef
Förvaltningschefen informerar
Öppna nämndssammanträden
Lars Jensen, enhetschef renhållningen:
Revidering av renhållningsordning med tillhörande föreskrifter samt avfallsplan
Björn Magnusson, trafikingenjör
Yttrande över utställning av detaljplan och MKB för Hamnen och Ronnums herrgård i
Vargön, Vänersborgs kommun
Yttrande över utställning av detaljplan för Stigsberget, Vänersborgs kommun
Maj-Britt Alm Andrén, planarkitekt:
Yttrande över utställning av detaljplan och MKB för Hamnen och Ronnums herrgård i
Vargön, Vänersborgs kommun
Jan Scheynius, planarkitekt
Yttrande över utställning av detaljplan för Stigsberget, Vänersborgs kommun
Ann Olsson, miljösamordnare
Information från miljömålsgruppen
Kent O Nilsson (M)
Information från miljömålsgruppen
Birgitta Andersson, förvaltningssekreterare
Återrapportering avseende intern kontroll avseende post/diarieföring
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§ 22

Dnr SBN 2012/55

Yttrande över utställning av detaljplan och MKB för Hamnen och
Ronnums herrgård i Vargön, Vänersborgs kommun

Ärendebeskrivning
Maj-Britt Alm, planarkitekten och Björn Magnusson, trafikingenjören redogör i ärendet, där
detaljplan för Hamnen och herrgård i Vargön är utställd.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit del av planförslaget och har följande synpunkt:
Kommunen och Vattenfall behöver ha tillgång till vägen på Vargön 2:3 för åtkomst till
hamnen. Servitut har upprättats för delen som ligger på Önafors 5:5 men även Vargön 2:3
berörs. Servitut bör därför upprättas även på Vargön 2:3.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet, daterad
2013-01-30.

Presidiet har berett ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att som svar överlämna till byggnadsnämnden samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse
daterad 2013-01-30.
_____________

Protokollsutdrag
Byggnadsnämnden
Bilaga
Samhällsbyggnadsnämndens skrivelse, daterad 2013-01-30
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§ 23

Dnr SBN 2012/160

Yttrande över utställning av detaljplan för Stigsberget,
Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Jan-Irvis Scheynius, planarkitekten och Björn Magnusson, trafikingenjören redogör i
ärendet, där detaljplan för Stigsberget i Vänersborg är utställd.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att ”Ställningstagande” efter samråd om planförslaget
kan accepteras.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet, daterad
2013-01-28.

Presidiet har berett ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att som svar överlämna till byggnadsnämnden samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse
daterad, 2013-01-28.
___________

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
Bilaga
Samhällsbyggnadsnämndens skrivelse, daterad 2013-01-28
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Dnr SBN 2010/171

Revidering av Renhållningsordning med tillhörande föreskrifter
och avfallsplan 2015.
Ärendebeskrivning
Lars Jensen, enhetschef för renhållningen informerar samhällsbyggnadsnämnden om
revidering av renhållningsordningen med tillhörande föreskrifter och avfallsplan 2015,
där införande av ett ytterligare sopkärl och ändrar hämtningsintervallet för villaägare (en och
två- familjshus).
I med detta revideras renhållningsordning, § 2:6 avseende hämtningsområde och
hämtningsintervall.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet, daterad 2013-02-07.

Presidiet har berett ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna reviderat förslag till renhållningsordning med
tillhörande föreskrifter samt avfallsplan 2015.
När dessa träder i kraft 2013-06-01 upphör renhållningsordningen från 2012-06-20 att gälla.

___________

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
Bilaga
Samhällsbyggnadsnämndens skrivelse, daterad 2013-02-07
Bilaga till skrivelsen, daterad 2013-02-07
Renhållningsordningen med föreskrifter och avfallsplan 2015
_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2013-02-26

9 (17)

§ 25

Dnr SBN 2012/103

Öppna nämndssammanträden
Ärendebeskrivning
James Bucci (V), Stefan Kärving (V) och Lutz Rininsland (V) har kommit in med motion,
mot bakgrund av vad som anges i motionen föreslås att kommunfullmäktige utreder om
nämnderna ska beredas tillfälle att besluta om öppna sammanträdesformer.
Kommunfullmäktige beslöt 2012-04-25, § 60 att remittera motionen till samtliga nämnder.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med kommunens förvaltningar upprättat ett
gemensamt förslag till beslut, daterad 2013-01-05.

Presidiet har berett ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att som svar på motionen överlämna till kommunfullmäktige den gemensamma skrivelsen,
daterad 2013-01-05.
___________

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
Bilaga
Samhällsbyggnadsnämndens skrivelse, daterad 2013-01-05
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§ 26

Dnr SBN 2013/1

Information från Miljömålsgruppen
Ärendebeskrivning
Ann Olsson miljösamordnare och Kent O Nilsson (MP) informerar nämnden om
arbetet inom miljömålsgruppen. Miljömålsgruppen startades efter KS beslut
2008-04-23, § 113.
Miljömålsgruppen ska vara en länk mellan nämnder/förvaltningar och Agenda 21.
I miljömålsgruppen ingår det politiker och tjänstemän, där ledamöternas uppdrag ingår
det att informera nämnd och förvaltning om miljöarbetet, bevaka att miljömålsaspekterna
beaktas i handläggningen inför beslut i nämnden samt att fånga upp miljöfrågor från
förvaltningen och nämnden samt att föra detta vidare till Agenda 21
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
___________

Protokollsutdrag
Ann Olsson Miljösamordnare
Kent O Nilsson (MP)
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§ 27

Dnr SBN 2012/116

Rutiner för inkommande post, telefon och diareföring av allmänna
handlingar
Ärendebeskrivning
I rapporten för den interna kontrollen år 2012 inom samhällsbyggnadsförvaltningen
framkom det synpunkter på att förvaltningen inte har rutiner för inkommande
post/registrering av allmänna handlingar för förvaltningen, vilket man bedömer som en brist.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet och rutin för
inkommande post, telefon och diarieföring av allmänna handlingar daterad, 2013-01-31.

Presidiet har berett ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens framtagna rutiner för post, telefon och diarieföring av allmänna
handlingar, daterad 2013-01-31.
att samhällsbyggnadsförvaltningen har vidtaget de åtgärder avseende den interna kontrollen
år 2012, enligt förvaltningsekonomens skrivelse, daterad 2012-11-21.
___________

Protokollsutdrag
Revisorer
Förvaltningsekonom
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2013-01-31
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§ 28

Dnr SBN 2013/33

Avveckling av verksamhet avseende gräsklippning/snöröjning
Ärendebeskrivning
Sophia Vikström förvaltningschefen informerar samhällsbyggnadsnämndens presidium om
verksamheten gräsklippning/snöröjning där tjänsterna kostar mer än vad intäkten genererar.
Det sammanlagda underskottet uppgår nästan till 200 Tkr per år och som idag belastar
gatuenhetens driftsbudget.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet, daterad
2013-02-07.

Presidiets förslag till beslut
att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att gatuenheten ska fullfölja sina åtagande till kunder
i redan ingångna avtal och omedelbart upphöra att åta sig nya kunder för dessa tjänster i
enlighet med förvaltningens skrivelse, daterad 2013-02-07.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen för ytterligare beredning.
___________

Protokollsutdrag
Förvaltningschefen
Gatuchefen
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2013-02-07
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§ 29

Dnr SBN 2013/1

Meddelanden
Ärendebeskrivning
Sekreteraren informerar.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
_____________
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§ 30

Dnr SBN 2013/2

Delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut för januari och februari 2013 redovisas.
Delegationsbeslut avseende Teknik- och Trafikenheten 2013-01-16 - 2013-02-14
redovisas.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
_____________

Bilagor
Delegationsbeslut
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Dnr SBN 2013/1

Förvaltningsinformation
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar nämnden om påbörjat arbete angående rekrytering av
enhetschef till Skog och Natur, arbetsprocess gällande EU-stöd (hamn), Bryssel den 20/3
uttagen som representant EU-stöd, Bo- mässan, ny detaljplan Trestadscenter och beslut från
kommunstyrelsen att arbetet med Blåplan ska vara klart senast vid utgången av 2014.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
_____________
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Dnr SBN 2013/1

Ordförandeinformation
Ärendebeskrivning
Ordförande informerar nämnden om möten bl.a. med socialförvaltningen avseende anbud
gruppbostad, presidiemöte om budget 2014, möte med KSAU, möte med styrgrupp och
studieresa till Drammen med näringsliv och politiker.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
_____________
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§ 33

Dnr SBN 2013/1

Information: Ärenden till nästa sammanträde
Ärendebeskrivning
-

Tjänstgörande ledamöter samt val av justerare

-

Ekonomiskt utfall januari månad

-

Granskning av rutiner och intern kontroll för uppbördskassor

-

Verksamhetsberättelse

-

Överföring av investeringsmedel från år 2012 till år 2013, samhällsbyggnadsnämnden

-

Revidering av samhällsbyggnadsnämndens delegationsbeslut

-

Förslag till policy för funktionshinder

-

Remiss av mål och anvisningar för medborgardialog

-

Uppföljning av hur Vänersborgs kommun införlivar barnperspektivet
i sin verksamhet

-

Delegationsordning

-

Meddelande

-

Delegationsbeslut

-

Förvaltningschefen informerar

-

Ordförandeinformation

-

Ärenden till nästa sammanträde

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
____________
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