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Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Vänersborgs
kommuns anslagstavla i kommunhuset i Vänersborg.
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2017-01-26
Datum när anslag sätts upp:
Datum när anslag tas ned:

2017-02-01
2017-02-23

Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadsnämnden, Sundsgatan 29

Underskrift:
Birgitta Andersson

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§1

Genomgång av sammanträdets ärenden och Tjänstgörande
ledamöter samt val av justerare
Dnr SBN 2017/1
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan med följande
ändringar, boendeplan flyttas fram och blir ärende nummer tre och reviderad
investeringsbudget blir ärende nummer sex, ett extra ärende Idrottsgatan 7 samt övriga
frågor.
Övriga frågor.
-

Belysning Torpa - Madelaine Johansson (S)
Nordkroken kiosk Gunnar Johansson (VFP)
Nordkroken, torrdass Gunnar Johansson (VFP)
Mariedal Strandlinje, gångstråk – Bengt Wallin (L)
Källshagensgård – Åsa Johansson (S)
Kommunens Datakrasch - Åsa Johansson (S)

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

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§2

Information/ Föredragning av ärenden
Dnr SBN 2017/1
Benny Augustsson, ordförande:
- Ordförandeinformation
Sophia Vikström, förvaltningschef:
- Förvaltningsinformation
- Äskande av investeringsmedel avseende Sessionssalen, Kommunhuset
- Årsredovisning 2016
- Reviderad investeringsbudget
- Äskande av investeringsmedel Idrottsgatan 7
Karin Hallberg, socialchef och Curt Göran Crantz, utredare socialförvaltningen
- Boendeplan för Socialnämnden
Maria Wagerland, mark- och exploateringsingenjör:
- Förfrågan om köp eller tomträtt gällande Ursands Camping
Lars Bengtsson, förvaltningsekonom:
- Årsredovisning 2016
- Reviderad Investeringsbudget
Bengt-Åke Anderson, fastighetsförvaltare:
- Reviderad Investeringsbudget
Helena Lensell, miljöstrateg och Linea Svensson, utvecklingsledare:
- Miljöprogrammet
Birgitta Andersson, förvaltningssekreterare:
- Meddelande
- Delegationsbeslut
- Medborgarförslag till Vänersborgs kommun ändring av körriktning på del av
Residensgatan

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§3

Information om boendeplan för socialnämnden
Dnr SBN 2017/1
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att notera informationen.
Sammanfattning av ärendet
Socialchefen och utredaren från Socialförvaltningen informerar samhällsbyggnadsnämnden avseende boendeplan för Socialnämnden. Tre huvuddrag i
boendeplanen är att på sikt fasa ut boendeformen servicehus, öka antalet platser i
gruppboenden och använda befintliga boende för nya uppgifter. Detta förväntas
innebära anpassning efter ändrade behov och minskat behov av nyinvesteringar.
Sändlista
Socialnämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§4

Förfrågan om köp eller tomträtt gällande Ursands camping
Dnr SBN 2013/267
Beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige besluta
att inte sälja mark eller byggnader vid Ursand.
2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige besluta att inte
upprätta något tomträttsavtal med Ursand Resort & Camping
Reservation:
Peter Göthblad (L) reserverar sig för eget yrkande.
Yrkar att Vänersborgs Kommun säljer Ursand camping enligt förfrågan. Men med
följande ändring. Grönvik skall ej säljas utan ligga kvar som arrende. Vägen ner mot
stranden och stranden skall säkerhetsställas för allmänhetens tillträde.
Fastighetsutskottets förslag beslut
Samhällsbyggnadsnämndens fastighetsutskott beslutar att förorda Samhällsbyggnads-nämnden
att kommunen inte säljer marken.
Sammanfattning av ärendet
Det har inkommit brev till samhällsbyggnadsförvaltningen från Ursand Resort & Camping
AB. Ursand Resort & Camping AB önskar köpa aktuell mark och byggnader. Om kommunen
inte vill sälja önskar Ursand Resort & Camping AB att kommunen utarbetar fram ett förslag
till tomträttsavtal som ersätter nuvarande avtal avseende Ursand. Arrendatorn till campingen
anser att det inte går att utveckla campingen till en av Sveriges bästa campingresorts utan
tunga investeringar. Dessa investeringar är svåra att finansiera om man inte äger marken eller
har tomträttsavtal.
Det område som kan säljas eller upplåtas till campingområde är samtliga de områden
som ingår under rubriken kvartersmark, gällande detaljplan för området.
De områden som finns under rubriken allmän plats i detaljplanen kan inte säljas eller
upplåtas. Där ingår bland annat badplatsen och strövområdet längs Vänern.
Om kommunen upplåter marken med tomträtt innebär det följande enligt gällande
lagstiftning, Jordabalken kapitel 13. Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en
skrivelse i ärendet, daterad 2016-10-20.
Fastighetsutskottet beslutade 2016-11-10, § 42 att informera samhällsbyggnadsnämnden i
ärendet till sammanträdet den 24 november.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-11-24, § 148 att notera informationen.
Fortsättning nästa sida.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 4 Forts
Dnr SBN 2013/267
Fastighetsutskottet beslutade 2016-12-01, § 53 att uppdra till förvaltningen att
komplettera underlaget avseende av möjligheter till avstyckningar.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram underlag för möjligheter till
avstyckning.
Samhällsbyggnadsnämndens beslutade 2016-12-15, § 169 att återemittera ärendet till
samhällsbyggnadsförvaltningen som får i uppdrag att utreda hur lång tid ett
arrendeavtal på området kan löpa samt undersöka hur nuvarande arrendatorn ställer
sig till ett nytt långvarigt arrendeavtal.
Mark- och exploateringsingenjören har vid ett möte med platschefen på Ursands
Camping samt telefonsamtal 2017-01-04 med Bert Karlsson där de meddelande att
det inte är aktuellt att teckna ett nytt långvarigt arrendekontrakt.
Beslutsgång
Ajournering kl.09:50 – kl.10:20
Ordförande yrkar bifall att
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige besluta att inte
sälja mark eller byggnader vid Ursand samt
2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att inte upprätta något tomträttsavtal med Ursand
Resort & Camping
Peter Göthblad (L) yrkar bifall att Vänersborgs Kommun säljer Ursand camping
enligt förfrågan. Men med följande ändring. Grönvik skall ej säljas utan ligga kvar
som arrende. Vägen ner mot stranden och stranden skall säkerhetsställas för
allmänhetens tillträde
Peter Göthblads yrkande bifalls av Anders Strand (SD), Hans-Peter Nielsen (KD)
och Bengt Holmqvist (M)
James Bucci (V) yrkar bifall för ordförandens förslag, bifalls av Anders Wiklund (MP) och
Ingvar Håkansson (C).
Ordföranden redovisar förslag till beslut. Ordföranden ställer därefter sitt förslag mot
Peter Göthblads (L) ovan redovisade yrkande och finner att samhällsbyggnadsnämnden
beslutat i enlighet med ordförandens förslag.
Omröstning begärs.
Ordförande föreslår följande omröstningsordning. Den som stödjer ordförandens förslag
röstar ja och den som stödjer Peter Göthblads (L) yrkande, röstar nej.
Fortsättning nästa sida.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts § 4
SBN 2013/267
Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster har samhällsbyggnadsnämnden beslutat enligt ordförandens
förslag.
Omröstningsresultat
7 ja-röster
Benny Augustsson (S)

4 nej-röster
Peter Göthblad (L)

Anders Wiklund (MP)

Bengt Holmqvist (M)

Åsa Johansson (S)

Hans-Peter Nielsen (KD)

Zdenko Petrusic (S)

Anders Strand (SD)

Ingvar Håkansson (C)
James Bucci (V)
Emir Terzic (V)

Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse daterad 2017-01-04.
 Fastighetsutskottets protokoll
 Skrivelser från Ursand Resort & Camping AB (två st)

Sändlista
Kommunfullmäktige, Förvaltningschef, Fastighetschef, Mark- och
exploateringsingenjör, Ursands Resort & Camping AB

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§5

Äskande av investeringsmedel avseende Sessionssalen,
kommunhuset
Dnr SBN 2017/14
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar för egen del att
1. Fastighetsenheten ska söka rivningslov för Sessionssalen.
2 Fastighetsenheten ges i uppdrag att projektera ny Sessionssal, med
likvärdig storlek som nuvarande, söder om och i anslutning till Kommunhuset
3 Fastighetsenheten ska om det behövs söka detaljplanändring för den nya Sessionssalen.
4 Samhällsbyggnadsnämndens beslutar att äska 30 Mkr år 2017 för investering i
Sessionssalprojektet av Kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
Flera medarbetare och besökande till Kommunhuset, har anmält att ”källarlukt”
kommer från Sessionssalen – byggd år 1972. Konsultföretaget Golder Associates,
anlitades för teknisk undersökning av Sessionssalen. I rapport 2015-11-12, härleds
källarlukten till bottensyllen under Sessionssalens yttervägg. Bottensyllen består av
tryckimpregnerat trä och då fukt under längre tid trängt in i bottensyllen avgår
luktämnet kloranisol vilket brukar benämnas ” källarlukt / mögellukt”.
Ur hälsosynpunkt är de uppmätta halterna kloranisoler mycket låga/på spårnivå och
någon känt dos-respons- samband saknas. Kloranisol luktar starkt även i extremt låga
värden.
Uppföljande rapport från Nordisk Byggskadeutredning, 2016-05-16, verifierar
resultaten från Golders rapport samt visar även andra fuktproblem.
Utredning
Rapport från Golder Associates, 2016-09-07 identifierar tre möjliga metoder för att
få bukt med luktproblemen från Sessionssalen.
Antingen byggs ny vägg på utsidan av Sessionssalens befintlig yttervägg eller ny
vägg på insidan av ytterväggen. Även rivning av Sessionssalen anges som alternativ.
Rivning och därefter ny byggnad bedöms av Fastighetsenheten vara den snabbaste
och effektivaste metoden, då garanterat allt luktande/ mögelskadat material
bortforslas.
Fortsättning nästa sida
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 5
Dnr SBN 2017/14
Beslutsgång
Ajournering kl.11:00 – kl.11:10
Ordförande yrkar bifall att
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar för egen del att
1. Fastighetsenheten ska söka rivningslov för Sessionssalen.
2. Fastighetsenheten ges i uppdrag att projektera ny Sessionssal, med
likvärdig storlek som nuvarande, söder om och i anslutning till Kommunhuset.
3. Fastighetsenheten ska om det behövs söka detaljplanändring för den nya Sessionssalen.
4. Samhällsbyggnadsnämndens beslutar att äska 30 Mkr år 2017 för investering i
Sessionssalprojektet av Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse daterad 2017-01-03
 Fastighetsutskottsprotokoll 2017-01-12
Sändlista
Kommunfullmäktige, Förvaltningschef, Fastighetschef,

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§6

Reviderad Investeringsbudget 2017-2021
Dnr SBN 2016/7
Beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta av samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat förslag till reviderad
investerings/exploateringsbudget 2017-2021 i enlighet med bifogat förslag.
2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att under rubriken ”Arena Fritid myndighetskrav”

ändra posten ” Sportcentrum renov. omklädningsrum” till ”Sportcentrum”
3. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige besluta att

ytterligare tilldela 3,0 Mkr år 2018 för investering icke hyreshöjande åtgärder av
Fridhems förskola.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschefen, förvaltningsekonomen och fastighetsförvaltaren redogör i
ärendet. Förslag till reviderad investerings- och exploateringsbudget 2017-2021.
Projekten Rösebo skola, Fridhems förskola, och Mulltorps skola/förskola finns redan
tidigare i investeringsbudgeten men det krävs ytterligare investeringsmedel som
redovisas i förvaltningens skrivelser daterad 2017-01-24.
Beslutsunderlag
 Reviderad investeringsbudget
 Förvaltningens skrivelse daterad 2017-01-24 tilläggsäskande Mulltorp skola
 Förvaltningens skrivelse daterad 2017-01-24 tilläggsäskande Fridhems förskola
 Förvaltningens skrivelse daterad 2017-01-24 äskande av medel Rösebo skola
Sändlista
Kommunfullmäktige, Förvaltningschef, Förvaltningsekonom

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§7

Äskande av investeringsmedel till Idrottsgatan 7
Dnr SBN 2016/4
Beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att begära av Kommunfullmäktige att flytta
beslutade investeringsmedel från Norra Skolan totalt 30,9 Mkr till Idrottsgatan 7.
Dessa medel delas upp till 10 Mkr år 2017 och 20,9 Mkr år 2018
2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att äska ytterligare 13,5 Mkr till år 2018 för

verksamhetsanpassning av Idrottsgatan 7 av Kommunfullmäktige
3. Samhällsbyggnadsnämnder beslutar att äska 1,5 Mkr för Granås skolans

produktionskök för att frigöra produktionskapacitet i Idrottsgatans 7 kök av
Kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2016-11-14 ärende att hos
Samhällsbyggnadsnämnden begära att hos kommunfullmäktige flytta beviljade
investeringsmedel för Norra Skolan, totalt
30,9 Mkr till Idrottsgatan7/ Silvertärnan 7-9 år 2017 och 2018. Samt att begära en utökad
investeringsbudget på 13,5 Mkr till Idrottsgatan 7, Silvertärnan 7-9 år 2018.
Beslutsunderlag



Protokollsutdrag från Barn- och utbildningsnämndens sammanträde daterad
2016-11-14.
Förvaltningens skrivelse daterad 2017-01-24 tilläggsäskande Idrottsgatan 7

Sändlista
Kommunstyrelsen, Förvaltningsekonom

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§8

Årsredovisning 2016
Dnr SBN 2016/4
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat förslag till årsredovisning 2016 och
överlämnar sin del till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningsekonomen och förvaltningschefen redogör för ärendet.
Den skattefinansierade delen har ett underskott i förhållande till budget på
3,1 Mkr. Underskottet är hänförligt till fastighetsenheten.
Inom Vänersborgs kretslopp och vatten (balansräkningsenheterna) har va-verket ett
underskott 0,9 Mkr samt ett överskott inom renhållningsverket i storleks-ordningen
0,4 Mkr.
Beslutsunderlag
 Årsredovisning 2016
Sändlista
Kommunstyrelsen, Förvaltningsekonom

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§9

Medborgarförslag till Vänersborgs kommun ändring av
körriktningen på del av Residensgatan
Dnr SBN 2016/200
Beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar överlämna till kommunfullmäktiges
meddelandelista Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2016-10-18 .
2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att överlämna till förslagsställaren

Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2016-10-18.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslaget har varit uppe i Samhällsbyggnadsnämnden 2016-11-02.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-11-02, § 135 att överlämna till
kommunfullmäktige förvaltningens skrivelse daterad 2016-10-18.
Medborgarförslaget inkom 2016-08-19 till kommunen men istället för att skicka den
till Kommunfullmäktiges sammanträde gick medborgarförslaget direkt till
Samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden hanterade
medborgarförslaget och beslutade 2016-11-02 att överlämna
samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse till Kommunfullmäktige.
Kommunstyrelseförvaltningen fick handlingen åter 2016-11-10, därav handläggningen.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-23 § 185 i enlighet med rutin för hantering
av medborgarförslag antagen av Kommunfullmäktige 2013-09-25, § 99 att överlåta
till Samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. Förslagsställaren ska underrättas
om Kommunfullmäktiges beslut.
Det har inkommit ett medborgarförslag om att dubbelrikta del av Residensgatan.
Medborgarförslaget innebär att göra Residensgatan mellan Drottninggatan och
Kungsgatan dubbelriktad.
Trafikingenjören har upprättat en skrivelse i ärendet och anser att det är mer
trafiksäkert att köra runt Residenset och att låta trafikströmningen vara kvar som den
är idag då det inte handlar om någon längre omväg.

Fortsättning nästa sida

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Forts § 9
Dnr SBN 2016/200
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsförvaltningen skrivelse daterad 2016-10-18
 Kommunfullmäktiges protokoll 2016-11-23
 Medborgarförslag
Sändlista
Kommunfullmäktige, Lena Mjörnell, trafikingenjören,

Ordförandes sign

Justerandes sign
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§ 10

Information: Miljöprogrammet
Dnr SBN 2015/160
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att notera informationen.
Sammanfattning av ärendet
Miljöstrategen och utvecklingsledaren informerar Samhällsbyggnadsnämnden om
miljöprogrammet. Kommunfullmäktige antog Miljöprogram 2030, 2016-02-24,
§ 34, och beslutade att tidigare bestämmelser kring de lokala miljömålen upphör.
Miljöprogrammet beskriver ett önskat framtidsscenario för år 2030. För det
kommunala arbetet anger miljöprogrammet en övergripande målbild och en riktning
att sträva mot. Miljöprogrammet 2030 för Vänersborgs kommun är uppdelat i fyra
fokusområden.
Sändlista
Miljöstrateg, utvecklingsledaren, förvaltningschef
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§ 11

Ordförandeinformation
Dnr SBN 2017/1
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att notera informationen.

Sammanfattning av ärendet
Ordförande informerar nämnden om möten, övriga aktuella verksamhetsfrågor och
projekt.
20 december 2016, presidemöte med Kommunstyrelse, Kultur och Fritidsoch Samhällsbyggnadsnämndens presidier.
12 januari 2016, presidie, fastighetsutskott.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden

2017-01-26

§ 12

Förvaltningsinformation
Dnr SBN 2017/1
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutat att notera informationen.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschefen informerar om pågående verksamhet och projekt inom
samhällsbyggnadsförvaltningen.

-13 januari, 2017 var förvaltningschefen på utbildning i Stockholm SKL
- Stadsträdgårdsmästaren kommer att ingå i projektet Botswana
-4 februari, 2017 Kommunens födelsedag, Samhällsbyggnad informerar om
snöröjning och kost.
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§ 13

Delegationsbeslut
Dnr SBN 2017/5
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga redovisningen som är fattade med stöd
av delegeringsordningen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Delegationsbeslut för december 2016 och januari 2017 redovisas.
Beslut fattade med stöd av delegation fastställd i samhällsbyggnadsnämnden
2015-12-10, § 190
Beslutsunderlag
 Delegationsbeslut
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§ 14

Meddelande
Dnr SBN 2017/3
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga redovisningen som är fattade med stöd
av delegeringsordningen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningssekreteraren redogör i ärendet enligt bilaga för sammanträdesdatum.
Beslutsunderlag
 Meddelandelista
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§ 15

Avslutning
Dnr SBN 2017/1
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att notera informationen.
Sammanfattning av ärendet
Nedan förslag till ärenden till nästa sammanträde.
- Verksamhetsberättelse
- Medborgarförslag om att montera mobila negativa jonisatorer i kommunhusets
inluftskanaler
- Nytt verksamhetsområde för vatten och spillvatten på Skaven/Öxnered
- Meddelanden
- Delegationsbeslut
- Förvaltningschefen informerar
- Ordförandeinformation
- Ärenden till nästa sammanträde
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