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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: 2017-04-19
Datum när anslag sätts upp:
Datum när anslag tas ned:

2017-04-20
2017-05-12

Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadsnämnden, Sundsgatan 29

Underskrift:
Birgitta Andersson
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§ 47

Genomgång av sammanträdets ärenden och Tjänstgörande
ledamöter samt val av justerare
Dnr SBN 2017/1
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan samt övriga
frågor.
Övriga frågor.
- Felanmälan via app, positivt – Carina Norgren (M)
- Cirkulationsplats Holmängen – Carina Norgren (M)
- Fiberdragning – James Bucci (V)
- Arbetet med reglementen - Tor Wendel (M)
- Ansökan om bidrag t.ex. till cykelvägar – Tor Wendel (M)
- Ridvägar inom kommunen – Tor Wendel (M)

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

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 48

Information/ Föredragning av ärenden
Dnr SBN 2017/1
Benny Augustsson, ordförande:
- Ordförandeinformation
Sophia Vikström, förvaltningschef:
- Förvaltningsinformation
- Motion om utredning kring kommunens allmänna badplatser
- Förslag avseende mål- och resursplan år 2018 samt ekonomisk plan åren 2019-2022
Björn Magnusson ingenjör:
- Granskningsyttrande över detaljplan för Torpa 1:2 Kretsloppspark mm,
Vänersborgs kommun
Gunnar Björklund, fastighetschef:
- Granskningsyttrande över detaljplan för Torpa 1:2 Kretsloppspark mm, Vänersborgs
kommun
- Medborgarförslag om att montera mobila negativa jonisatorer i kommunhusets
inluftskanaler
- Förslag avseende mål- och resursplan år 2018 samt ekonomisk plan åren 2019-2022
Lars Jensen, enhetschef renhållningen,
- Avfallsplan
Lars Bengtsson, ekonom:
- Förslag avseende mål- och resursplan år 2018 samt ekonomisk plan åren 2019-2022
- Ekonomi utfall mars 2017
Andreas Knutsson, gatuchef:
- Förslag avseende mål- och resursplan år 2018 samt ekonomisk plan åren 2019-2022
- Uppföljning av 2016- års investeringar samt 2017 årets investering
Anders Dahlberg, chef Tekniska,
- Förslag avseende mål- och resursplan år 2018 samt ekonomisk plan åren 2019-2022
- Uppföljning av 2016- års investeringar samt 2017 årets investering
- Rapport: VA-Vänerkusten
Daniel Larsson, chef Tekniska
- VA-taxa
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Fortsättning § 48

Information/ Föredragning av ärenden
Dnr SBN 2017/1
Lee Wiman, enhetschef
- VA-taxa
Jeanette Johansson, administrativ chef,
- Förväntat resultat
Martina Krus, administratör/registrator
- Förväntat resultat
Birgitta Andersson, förvaltningssekreterare:
- Meddelande
- Delegationsbeslut

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 49

Granskningsyttrande över detaljplan för Torpa 1:2
Kretsloppspark mm, Vänersborgs kommun
Dnr SBN 2017/72
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att överlämna till Byggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2017-04-03
Sammanfattning av ärendet
Detaljplan för Torpa 1:2 Kretsloppspark mm är ute på granskning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit del av planförslaget och följande
synpunkter:
Dagvattendammen som är tänkt att ligga inom Kretsloppsparken på
kvartersmark är på plankartan angiven utanför området på parkmark.
Infartsgatan för arbetsfordon från Svetsargatan bör ingå i kvartersmark och
inte vara allmän platsmark.
Den illustrerade gång- och cykelvägen bör även ansluta Svetsargatan.
Däremot bör samma markering tas bort från GC-passagen och norrut på den
västra sidan av Tegelbruksvägen då det inte är bestämt om fortsättning av
GC-vägen på den sidan.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse daterad 2017-04-03
Sändlista
Byggnadsnämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 50

Yttrande över medborgarförslag: om att montera
negativa jonisatorer i kommunhusets inluftskanaler
Dnr SBN 2017/15

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förvaltningens skrivelse daterad
2017-04-05 får utgöra svar på medborgarförslaget och information enligt nedan får
vara svaret till förslagsställaren.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har fått medborgarförslag som handlar om att förbättra
inomhusluften i kommunhuset genom att montera utrustning som tillför negativa joner
i inluftskanalerna.
Kommunfullmäktige beslutade, 2016-12-14, att överlåta till Samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.
Vid arbetet med renovering av kommunhuset kommer Samhällsbyggnadsförvaltningen / Fastighetsenheten att utvärdera medborgarförslaget med negativa joner.
Om det bedöms ge positiv effekt, återkommer vi med mer information till
Samhällsbyggnadsnämnden i ärendet.

Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse daterad 2017-04-05

Sändlista
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 51

Förslag att utöka verksamhetsområde för VA.
vatten och spillvatten, etapp 8 för Dereviken
SBN 2016/136

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om bildande av
verksamhetsområde för kommunalt spillvatten och dricksvatten för Dereviken.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-02-23, § 20 att föreslå
Kommunfullmäktige att avslå ansökan om bildade av verksamhetsområde för
kommunalt spillvatten och dricksvatten för Dereviken.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-27, § 43 slår fast att
Samhällsbyggnadsnämnden, utan att frågan underställs Kommunfullmäktige, äger
behörighet att avslå ansökan om att sökandenas fastigheter ska ingå i kommunalt
verksamhetsområde för vatten och avlopp. Ärendet har överlämnas därmed till
Samhällsbyggnadsnämnden för avgörande.
Ägare till ett antal fastigheter inom Dereviken, Gestad Takan och Ekenäs har
hos Vänersborgs kommun begärt att fastigheterna skulle ingå i
verksamhetsområde för vatten och avlopp i Vänersborgs kommun. Av
handlingar i ärendet framgår att det rör det sig om spridd bebyggelse som inte
är att betrakta som ett större sammanhang. Kommunen har därmed inga
skyldigheter att bilda eller utöka verksamhetsområdet för kommunalt VA för
att även innefatta dessa fastigheter. Det är heller inte tekniskt eller ekonomiskt
rimligt att förlägga ledningar till fastigheterna ifråga.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017-02-23, § 20
Tjänsteskrivelse fogad till ovan angivna protokollsutdrag
Kartbilaga
Blåplan del 2: Vatten och avlopp – antagen av Kommunfullmäktige2015-05-22 Lag
2006:412 om allmänna vattentjänster, 6 §
Sändlista
Chef för Kretslopp och Vatten,
Fastighetsägarna inom Dereviken, Gestad Takan och Ekenäs.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 52

Yttrande över motion utredning kring allmänna
badplatser
Dnr SBN 2017/22

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen
avslås. Med motivering att det inte ligger inom Samhällsbyggnadsnämndens eller
kommunens ansvarsområde att utreda kostnader för skötsel av privat ägda
anläggningar eller mark.
Sammanfattning av ärendet
Motionärerna har yrkat att samhällsbyggnadsförvaltningen ska utreda vilka aktuella badplatser
som kan bli aktuella att sköta om och vilka kostnader som är förknippade med sådan skötsel.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar här i skrivelsen kostnaderna för de badplatser som
förvaltningen ansvarar för. Att utreda kostnader för privatägda anläggningar eller mark ingår
inte i nämndens ansvarsområde.
Budgeten för skötsel av de kommunal ägda badplatser är 200 Tkr per badplats då ingår
vårstädning, lagning, dagligstädning under badsäsong.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse, daterad 2017-04-13

Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse daterad 2017-04-13
Sändlista
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 53

Behov av en Avfallstaxa
Dnr SBN 2017/106

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att anta upprättat
dokument om en ny Avfallstaxa.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen,
Kretslopp och Vatten att omarbeta renhållningsordning, avfallsplan och avfallstaxa
avseende avgifter och mottagning av avfall inför år 2019.

Sammanfattning av ärendet
I syfte att likställa och förenkla handläggning mellan renhållnings- och VA-verkets
kunder har avgiftsbestämmelserna lyfts ur föreskrifterna om avfallshanteringen till ett
sammanhållet taxedokument. Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta avfallstaxan,
i det nya dokumentet finns inga skillnader i avgifter mot tidigare gällande
renhållningstaxa. Detta är ett led att förenkla och tydliggöra handläggningen av
abonnemang och kostnader.
Fördjupad beskrivning av ärendet
Idag saknas en Avfallstaxa för renhållningskollektivet. Avgiftsbestämmelser finns idag i
renhållningsordningen som består av avfallsplanen och föreskrifterna om
avfallshanteringen. Både kunder och Kretslopp och vattens (KoV) kundtjänst finner det
svårt att hitta i dokumenten. Kretslopp och vatten är två balansräkningsenheter som
organisatoriskt samlar VA- och renhållningskollektivets kunder i en verksamhet. I
samband med bildandet av Kretslopp och Vatten var det ett uttalat mål att förenkla
handläggningen och öka servicen till kunderna. Ett led i att förverkliga detta mål är att
åstadkomma en avfallstaxa. Ambitionen för den föreslagna taxan är att den ska vara
enkel och lätt att förstå så att kunderna kan förstå vilka val de har och vad den samlade
avgiften blir.
Beredning
Ärendet har beretts av enhetschef Lars Jensen, enhetschef Lee Wiman och VA-chef
Daniel Larsson Kretslopp och vatten, Vänersborgs kommun.

Fortsättning nästa sida.
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Justerandes sign
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Forts. § 53
Samhällsbyggnadsnämndens behandling av ärendet
Anders Wiklund (MP) yrkar att beslutet ska ha följande lydelse: Samhällsbyggnadsnämnden
beslutar att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen, Kretslopp och Vatten att omarbeta
renhållningsordning, avfallsplan och avfallstaxa avseende avgifter och mottagning av avfall inför
år 2019.
Ordföranden ställer därefter presidiets förslag mot Anders Wiklund (MP) yrkande och finner att
Samhällsbyggnadsnämnden beslutat enligt Anders Wiklunds förslag.

Beslutsgång
Propositionsordning godkändes av Samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämndens presidie förslag ställdes mot Anders Wiklunds (MP)
yrkande.
Ordföranden fann att Samhällsbyggnadsnämnden beslutat enligt Anders Wiklunds (MP)
förslag.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse daterad 2017-04-13
 Avfallstaxa

Sändlista
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign
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§ 54

Förslag avseende mål- och resursplan år 2018 samt
ekonomisk plan åren 2019-2022
Dnr SBN 2016/7

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta upprättat förslag till drift- investerings- och exploateringsbudget
för år 2018 samt ekonomisk plan för åren 2019-2022 i enlighet med av
förvaltningens upprättat förslag i mål- och resursplan, innefattande en utökning
av driftramen med 2,0 mkr, temporärt under 2018, avseende brounderhåll i
enlighet med upprättad underhållsplan, daterad 2013-11-01.
Avseende investeringar äskas i enlighet med upprättat förslag i investeringsplan.
Att inför år 2018 föreslås att brukningsavgifterna och anläggningsavgifterna
i va-taxan höjs med 5 procent i enlighet med upprättat förslag från Kretslopp- och
vatten.
Enligt nedan föreslås att framgent äskas samtliga fastighetsinvesteringar av
samhällsbyggnadsnämnden utifrån nämndens fastighetsägaransvar.
Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar, beroende av vad övriga nämnder
äskar avseende fastighetsinvesteringar, kan det medföra att ytterligare investeringar
med fördel bör göras samtidigt eller att åtgärder inom infrastrukturen runt
exempelvis en skola/förskola såsom gator/vägar, gc-banor, parkeringsplatser etc.
behöver att åtgärdas.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redogör för förslaget till mål- och resursplan 2018 samt ekonomisk
plan åren 2019-2022. Samhällsbyggnadsnämndens driftram är reducerad med 9 528
Tkr. Under år 2017 finns tillfälliga underhållsmedel,
7000 Tkr för underhåll av fritidsfastigheter samt 3 000 Tkr för gatuunderhåll, för
dessa poster sker en reducering inför år 2018.
En post för inflationskompensation tillkommer 472 Tkr.
Den reviderade investerings- och exploateringsplanen 2017-2021 utgör ram för
investeringarna.
Fortsättning nästa sida

Ordförandes sign
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Forts § 54
Samhällsbyggnadsnämndens behandling av ärendet
Diskussion förs.
Ajournering för lunch och överläggning kl. 12:15 – 13:15.
Efter partiöverläggning yrkar S, C och MP med instämmande av James Bucci (V) att i
investeringsplan ska ändras under rubrikerna:
Gator och vägar
Belysningsprojekt 0,8 Mkr läggs till år 2018, Diverse trafikåtgärder 1,0 Mkr läggs till och blir
1,5 Mkr år 2018, Cirkulationsplats ändras till Trafikplats Edsvägen/Nabbensberg 9,4 Mkr tas bort,
1,0 Mkr blir kvar år 2018, Trafiklänk ökas med 5,0 Mkr år 2019 till 17,0 Mkr.

Kollektivtrafikåtgärder
Bhpl. Stationsvägen vid Granåsvägen 0,4 Mkr flyttas fram till år 2018 och Bhpl. Stationsvägen
vid Sigyns väg 0,2 Mkr flyttas fram till år 2018.
Cykelbefrämjande åtgärder
Gc-väg utmed Stationsvägen 2,4 Mkr flyttas fram till år 2018 och GC-väg mellan Önafors och
Brinketorp 0,2 Mkr flyttas fram till år 2018.
Peter Göthblad (L) yrkar med instämmande av Anders Strand (SD) att
Samhällsbyggnadsnämndens ska besluta enligt presidiets förslag.
Ordföranden ställer därefter presidiets förslag mot S, C och MP:s yrkande och finner att
Samhällsbyggnadsnämnden beslutat enligt S, C och MP:s förslag.
Omröstning begärs.
Ordföranden förslår följande omröstningsordning som godkändes av Samhällsbyggnadsnämnden.
Den som stödjer S, C, MP förslag, röstar ja och den som stödjer Peter Göthblads (L) yrkande,
röstar nej.

Beslutsgång
Propositionsordning godkändes av Samhällsbyggnadsnämnden.
S, C, MP:s yrkande mot Peter Göthblads (L) yrkande.
Ordföranden fann att Samhällsbyggnadsnämnden beslutat enligt S, C MP:s förslag
7 ja-röster
Benny Augustsson (S)
Anders Wiklund (MP)
Åsa Johansson (S)
James Bucci (V)

Ordförandes sign

4 nej röster
Ingvar Håkansson (C)
Peter Göthblad (L)
Ann-Marie Johansson (S) Tor Wendel (M)
Elbjörg Bryntesson (V)
Anders Strand (SD)
Hans-Peter Nielsen (KD)
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Forts § 54
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster hade Samhällsbyggnadsnämnden beslutat enligt S, C, MP:s
förslag.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2017-03-27
 Mål och resursplan år 2018 samt ekonomisk plan åren 2019-2022
 Chefen för Kretslopp och Vatten skrivelse daterad 2017-04-11, uppgradering av
Rörviks vattenverk
 Chefen för Kretslopp och Vatten skrivelse daterad 2017-04-11, Behov av en
höjning av VA-taxan
 Förslag VA-taxa 2018, gällande VA-taxa 2017
 Förvaltningschefens skrivelse Samhällsbyggnadsnämndens konsekvensanalys
avseende budget inom anvisad ram 2018
 MBL-protokoll § 11
Sändlista
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

17(25)

Samhällsbyggnadsnämnden

2017-04-19

§ 55

Samhällsbyggnadsnämndens
förväntade resultat 2018
Dnr SBN 2017/7

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås godkänna upprättat förslag till nämndens
förväntade resultat 2018 vilket också kommer utgöra del av mål- och resursplanen för år
2018.

Sammanfattning av ärendet
Vänersborgs kommun använder sig sedan december 2013 av målstyrning som princip för
utförande och uppföljning av det arbete som utförs i kommunen vilket har sin grund i
komunfullmäktiges vision. Kommunfullmäktige beslutar om visionen och inriktningsmålen,
nämnden svarar för att ta fram och besluta om specifika förväntade resultat kopplade till
inriktningsmålen. Nämndernas förväntade resultat fastställs i beslut om mål- och
resursplanen vilken utgår från den beslutade visionen, inriktningsmål. Därefter har
förvaltningen att planera aktiviteter kopplat till de förväntade resultaten och tillsammans
med verksamhetsbeskrivningen utgör detta så småningom förvaltningens och nämndens
verksamhetsplan för kommande år. Förvaltningen har sedan att genomföra, följa upp och
göra förbättringar så att de förväntade resultaten och målen etc. uppfylls. Återrapportering
sker under året i delårsrapporter under april och augusti samt i årsredovisningen.

Beredning
Under samhällsbyggnadsnämndens möte 23 mars genomfördes ett grupparbete där de olika
grupperna fick föra dialog och inkomma med förslag på förväntade resultat för 2018.
Förslagen redovisades vid mötet och har senare ställts samman för att ytterligare behandlas i
presidiet 10 april.

Beslutsgång
Enligt förgående beslut § 54 ändras förväntat resultat under invånare innefatta åtgärder
avseende GC-vägar och kollektivtrafik ska ske enligt MRP.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens skrivelse daterad 2017-04-11
Samhällsbyggnadsnämndens förväntade resultat 2018.
Sändlista
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 56

Ekonomi utfall mars 2017
Dnr SBN 2017/4
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att notera informationen
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningsekonomen redogör i ärendet.
Beslutsunderlag
 Utfall mars 2017
Sändlista
Förvaltningschefen
Förvaltningsekonomen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 57

Information: Uppföljning av 2016-års investeringar samt 2017
årets investering
Dnr SBN 2017/7
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att notera informationen
Sammanfattning av ärendet
Gatuchefen och Chefen för Tekniska redogör i ärendet.
Beslutsunderlag
 Presentation: Investeringsprojekt
Sändlista
Gatuchef
Chefen för Tekniska

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden

2017-04-19

§ 58

Information: Rapport VA-Vänerkusten
Dnr SBN 2017/7
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att notera informationen
Sammanfattning av ärendet
Chefen för Tekniska redogör i ärendet
Beslutsunderlag


Presentation: Ekonomisk rapport Vänerkusten

Sändlista
Gatuchef
Chefen för Tekniska

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 59

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

Sammanfattning av ärendet
Ordförande informerar nämnden om möten, övriga aktuella verksamhetsfrågor och
projekt.
-

Ordförandes sign

24 mars möte Agenda 21
29 mars Presidemöte med Barn- och utbildningsnämndens och Kultur &
Fritidsnämndens presidie
2 april Botswana
10 april samhällsbyggnadsnämndens presidie
18 april Styrgrupp Botswana

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 60

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

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschefen informerar nämnden om möten, övriga aktuella
verksamhetsfrågor och projekt inom samhällsbyggnadsförvaltningen.
Den 21 mars var förvaltningschef och gatuchef och parkchef på möte angående
utveckling av Torpa området. Projektet är heter Torpa grannskaps forum och
initierades av Pål Castell. Vi fick en positiv feedback av invånarna i området
angående belysningsprojeket. En genomgång gjordes på vad som i framtiden kan
belysas bättre för upplev trygghet.
Den 22 mars förvaltningschefen informerade Swedbanks kunder om Vänersborgs
utveckling när det gäller exploateringsprojekten, detaljplaner, planprogram, bygglov.
Ett 80 tal personer var där och lyssnade.
Malöga flygplats har en navigeringsutrustning som står på Skaven. Denna utrustning
är viktig för flygplatsen och kan inte flyttas hur som helst då dess position påverkar
luftrummet, bullerkurvor och därmed miljötillstånd. Samtidigt är navigeringsutrustningen ”i vägen” för exploateringen av Skaven/Öxnered.
Den 24 mars träffade stadsarkitekt och förvaltningschef träffade flygplatsens VD för
att hitta en lösning på dilemmat. Stadsarkitekten har återkommit med ett förslag.
Den 29 mars förvaltningschefen informerade Vänersborgs Söners Gille om
Vänersborgs utveckling när det gäller exploateringsprojekten, detaljplaner,
planprogram, bygglov. Ett 60 tal personer var där och lyssnade.
2- 7 april besökte förvaltningschefen Chobe i Botswana för ILCD projektets
Sustainble shoreline development.
Angående kommunhusets inomhusklimat träffade personal och Bo-Göran Karlsson
(projektledare fastighet) tre personer från Arbets- och miljömedicin, AMM,
(överläkare, hygientekniker samt psykolog). De fick en rundvandring av
kommunhuset och genomgång hur vi har arbetat med problematiken kring
inomhusklimatet. De ansåg att kommunen har arbetet bra och strukturerat när det
gäller problematiken. De poängterade vikten av rätt inställd ventilation. När det
gäller AMM:s roll så handlar det om att stödja företagshälsovården. Enligt AMM:s
ska vi kunna röra oss fritt mellan våra olika kontor. Självklart ska de som inte kan
sitta i kommunhuset pga medicinska skäl inte vara i kommunhuset.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 61

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 februari och mars 2017 redovisas.
Beslut fattade med stöd av delegation fastställd i samhällsbyggnadsnämnden
2015-12-10, § 190
Beslutsunderlag
 Delegationsbeslut

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 62

Meddelande
Dnr SBN 2017/3
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningssekreteraren redogör i ärendet enligt bilaga för sammanträdesdatum.
Beslutsunderlag
 Meddelandelista

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 63

Avslutning
Dnr SBN 2017/1
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att notera informationen.
Sammanfattning av ärendet
Nedan förslag till ärenden till nästa sammanträde.
-

Delårsbokslut 1 med prognos 2017-12-31
Cykelplan
Ekonomi utfall
Meddelanden
Delegationsbeslut
Förvaltningschefen informerar
Ordförandeinformation
Ärenden till nästa sammanträde
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