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Plats

Gatuenheten, Nygatan 76, Vänersborg

Tid

Torsdag den 13 oktober kl. 08.30- 12.00

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Sivert Rölvåg (V)

Paragrafer

139- 155

Underskrifter
Sekreterare

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

Birgitta Andersson
Ordförande

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

Christer Thobiasson (M)
Justerande

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

Sivert Rölvåg (V)
________________________________________________________________________________

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

Samhällsbyggnadsnämnden
2011-10-13

Datum för anslags uppsättande

2011-10-20

Datum för anslags nedtagande

2011-11-11

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
Inger Alin (S) §139, §140, del§141
Bo Carlsson (C), 2:e vice ordf del §141-155
Anna Johnsson (M)
Gunnar Henriksson (FP)
Hans-Peter Nielsen (KD)
Åsa Johansson (S)
Zdenko Petrusic (S)
Kent O. Nilsson (MP)
Sivert Rölvåg (V)
Göran Larsson (MP)

Tjänstgör för

Bo Carlsson (C), 2:e vice ordf
Hans-Erik Aronsson (M)
Bengt Wallin (FP)

James Bucci (V)

Ersättare
Magdalena Hansson (VFP)
Inger Allin (S) del § 141-155
Sven Andersson (FP)
Mondher Dachraoui (S)

Övriga deltagare
Sophia Wikström, förvaltningschef
Rolf Britsman, gatuchef
Kjell-Eve Jäderström, trafiksäkerhetsinformatör
Lars Bengtsson, förvaltningsekonom
Gunnar Björklund, fastighetschef
Gunnar Lundberg, enhetschef
Björn Magnusson, trafikingenjör
Maria Wagerland, fastighetsingenjör
Birgitta Andersson, förvaltningssekreterare
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Ärenden
§ 139 Tjänstgörande ledamöter samt val av justerare

Sid
4

§ 140 Information

5

§ 141 Information gator och vägar

6

§ 142 Snöröjning och gräsklippning genom kommunens försorg till
privata fastighetsägare
§ 143 Ekonomisk utfall september

7

§ 144 Information samarbetsavtal, trafikinformatör

9

8

§ 145 Yttrande över motion om upprättande av ridvägsplan i
10
Vänersborg
§ 146 Yttrande över motion om förutsättningarna för att bygga en
11
cykel och gångväg runt Vassbotten
§ 147 Yttrande över motion om yt- och kostnadseffektiva skollokaler 12
§ 148 Yttrande över motion om utredning/planering av
friidrottsarena i Vänersborgs tätort
§ 149 Yttrande över motion om sanitära avlopp vid Gaddesanda och
Nordkroken
§ 150 Göta Älv Vattenskyddsområde

13

§ 151 Meddelande

16

§ 152 Delegationsbeslut

17

§ 153 Förvaltningschefen informerar

18

§ 154 Ordförandeinformation

19

§ 155 Information, ärenden till nästa sammanträde

20

14
15
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Dnr SBN 2011/1

Tjänstgörande ledamöter samt val av justerare
Ordförande Christer Thobiasson (M) öppnar sammanträdet och Sivert Rölvåg (V) utses att
jämte ordföranden justera protokollet.
_________
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Dnr SBN 2011/1

Information
Christer Thobiasson, ordförande:
Ordförandeinformation
Sophia Wikström, förvaltningschef:
Förvaltningschefen informerar
Snöröjning och gräsklippning genom kommunens försorg till privata fastighetsägare
Yttrande över motion om sanitära avlopp vid Gaddesanda och Nordkroken
Göta Älv Vattenskyddsområde
Rolf Britsman, gatuchef:
Information gator och vägar
Snöröjning och gräsklippning genom kommunens försorg till privata fastighetsägare
Gunnar Lundberg, enhetschef:
Information gator och vägar
Gunnar Björklund, fastighetschef:
Yttrande över motion om yt- och kostnadseffektiva skollokaler
Yttrande över motion om utredning/planering av friidrottsarena i Vänersborgs tätort
Lars Bengtsson, förvaltningsekonom:
Ekonomisk utfall september
Kjell-Eve Jäderström, trafiksäkerhetsinformatör:
Information samarbetsavtal, trafikinformatör
Björn Magnusson, trafikingenjör:
Yttrande över motion om upprättande av ridvägsplan i Vänersborg
Yttrande över motion om förutsättningarna för att bygga en cykel och gångväg runt
Vassbotten
Maria Wagerland, fastighetsingenjör:
Yttrande över motion om upprättande av ridvägsplan i Vänersborg
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Dnr SBN 2011/1

Information gator och vägar
Ärendebeskrivning
Rolf Britsman gatuchef och Gunnar Lundberg enhetschef redogör i ärendet.
Gatuenheten ansvarar för drift och underhåll av 18 mil gator i tätorterna Vänersborg,
Vargön, Brålanda, Frändefors, Grunnebo och Väne Ryr.
Nämnden får information om beläggningsunderhåll, beläggningsplan för 2012-2015,
brounderhåll och gångtunnlar det visas också jämförelser mellan andra kommuner
angående beläggningsunderhåll och vinterväghållning.
Gatuenheten får göra hårda prioriteringar när det gäller asfaltering, där i första hand
genomfartsleder prioriteras, gator med mindre trafik får vänta länge om det inte uppstår
akuta skador.
Budgeten medger inte i något större vägunderhåll av kommunens gator och vägar.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen samt att gatuenheten återkommer med mer information om
underhållsbehovet.
___________
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§ 142

Dnr SBN 2011/98

Snöröjning och gräsklippning genom kommunens försorg till
privata fastighetsägare
Ärendebeskrivning
Sophia Wikström förvaltningschefen redogör i ärendet.
Den 1 januari 2004 flyttades arbetsmarknadsenhetens uteverksamhet kallad Skog och
Natur till gatuenheten. Skog och natur utför gräsklippning och snöröjning på privata
fastighetsägare som beviljats bistånd avseende hemtjänst/färdtjänst.
Kostnaden för fastighetsägaren är idag 100 kronor per tillfälle.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att höja avgiften till 150 kr per tillfälle i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens
skrivelse, daterad 2011-09-29.
___________

Protokollsutdrag till
Gatuchef
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Dnr SBN 2011/7

Ekonomisk utfall september
Ärendebeskrivning
Lars Bengtsson förvaltningsekonomen redovisar i ärendet.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen
_____________

Protokollsutdrag till
förvaltningsekonom
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§ 144

Dnr SBN 2011/1

Information samarbetsavtal, trafikinformatör
Ärendebeskrivning
Kjell-Eve Jäderström, trafiksäkerhetsinformatör informerar nämnden om sitt arbete som
trafikinformatör och samarbetsavtal.
Nämnden får information om samarbetsprojekt mellan Vänersborg, Alingsås, Essunga och
Grästorps kommuner syftet med samarbetet är att ge kommuninvånarna, skolor, föreningar
och kommunanställda insikt och fakta om säker trafik.
Trafiksäkerhetsinformatören tjänst är uppdelat mellan kommunerna Vänersborg och
Alingsås har 40% och Essunga och Grästorps kommun har 10% vardera.
Kjell-Eve Jäderström informerar vidare om sitt arbete under åren i kommunen där arbetet
har inneburit samarbete med bl.a. skolor, pensionärsföreningar, NTF, folkshälsoplanerare
och personal inom kommunen men även olika projekt som har gällt trafiksäkerhetsarbetet.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
___________

Protokollsutdrag till
Trafiksäkerhetsinformatör
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§ 145

Dnr SBN 2011/138

Yttrande över motion om upprättande av ridvägsplan i
Vänersborg
Ärendebeskrivning
Marianne Karlsson (C) har mot bakgrund vad som anförts i motionen, föreslaget att i
samband med cykelvägsplanen även se över behov och möjligheter för ridvägsleder.
En ridvägs-, ridvägsplan i Vänersborgs kommun.
Kommunfullmäktige har remitterat motionen till samhällsbyggnadsnämnden.
Maria Wagerland fastighetsingenjören och Björn Magnusson trafikingenjören redogör i
ärendet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet daterad, 2011-09-15.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att som svar på motionen överlämna till kommunfullmäktige samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2011-09-15.
Detta under förutsättning att samhällsbyggnadsnämnden får ekonomisk täckning för
skötsel/kapitalkostnad och övrigt underhåll av de ridvägar som kommunen är ansvarig för
samt att dessa godkänns i investeringsplanen av kommunfullmäktige.
___________

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Förvaltningsekonomen
Trafikingenjören
Fastighetsingenjören
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad, 2011-09-15
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§ 146

Dnr SBN 2011/140

Motion om förutsättningarna för att bygga en cykel och gångväg
runt Vassbotten utreds
Ärendebeskrivning
Kurt Karlsson (SD) har mot bakgrund vad som anförts i motionen, föreslagit att
Kommunfullmäktige uppdrar år samhällsbyggnadsnämnden att utreda möjligehten för en
cykel och gångväg runt den del av Vänerviken som kallas Vassbotten.
Kommunfullmäktige har remitterat motionen till samhällsbyggnadsnämnden.
Björn Magnusson trafikingenjör redovisar i ärendet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet, daterad 2011-09-22.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att som svar på motionen överlämna till kommunfullmäktige samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2011-09-22.
_____________

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad, 2011-09-22
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§ 147

Dnr SBN 2011/137

Yttrande över motion om yt- och kostnadseffektiva skollokaler
Ärendebeskrivning
Dan Nyberg (S) har mot bakgrund om vad som anförs i motionen, föreslaget att
kommunen snarast genomför en yt- och kostnadseffektivare användning av skollokaler i
enlighet med intentionerna i motionen.
Kommunfullmäktige har remitterat motionen till barn och ungdomsnämnden och
gymnasie-nämnden samt samhällsbyggnadsnämnden.
Gunnar Björklund fastighetschefen redogör i ärendet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet, daterad 2011-09-29.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att som svar på motionen överlämna till kommunfullmäktige samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2011-09-29.
___________

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet, daterad 2011-09-29
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§ 148

Dnr SBN 2011/92

Yttrande över motion om utredning/planering av friidrottsarena i
Vänersborgs tätort
Ärendebeskrivning
Magnus Kesselmark (V) har mot bakgrund vad som anförts i motionen, föreslaget
kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämnden utreder hur en friidrottsarena
kan planeras inom tätorten.
Gunnar Björklund fastighetschefen redogör i ärendet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet, daterad 2011-09-29.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att som svar på motionen till kommunfullmäktige meddela att samhällsbyggnadsnämnden
kan delta i en eventuell utredning men att huvudansvaret bör ligga på barn och
ungdomsnämnden som verksamhetsansvarig samt att överlämna till kommunfullmäktige
samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2011-09-29
___________

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Förvaltningsekonomen
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad, 2011-09-29
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§ 149

Dnr SBN 2011/122

Motion om sanitära avlopp vid Gaddesanda och Nordkroken
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 2011-05-25, §75 att remittera denna motion till
byggnads-, samhällsbyggnadsnämnden och miljö och hälsoskyddsnämnden.
Förvaltningschefen meddelar att ärendet kommer att tas upp på ett gemensamt möte med
samhällsbyggnads-, byggnadsförvaltningen och miljö och hälsoskyddsförvaltningen samt
med respektive presidier.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2011-09-15 § 127 att punkten utgår och att ärendet
tas upp vid kommande sammanträde.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att som svar på motionen överlämna till kommunfullmäktige samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2011-10-06
___________

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad, 2011-10-06
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§ 150

Dnr SBN 2011/175

Vänersborgskommuns deltagande i arbetet med framtagande av
ett gemensamt vattenskyddsområde för Göta Älv
Ärendebeskrivning
Sophia Wikström förvaltningschefen redogör i ärendet.
Göteborgsregionens kommunalförbund beslöt i december 2008 att uppmana berörda
kommuner till ett gemensamt arbete med ett vattenskyddsområde i Göta Älv samt att
utarbeta föreskrifter till vattenskyddsområdet.
Deltagande tjänstemän från Vänersborgs kommun
Styrgrupp: Peter Almqvist förvaltningschef för miljö och hälsoskyddsförvaltningen och
Sophia Wikström förvaltningschef för byggnads- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Arbetsgrupp: Daniel Larsson VA-chef, Jasmina Lilja planarkitekt och Anders Hultberg
hälsoinspektör
Den gemensamma kostnaden runt projektet blir omkring 1 000 000 kronor som ska
fördelas mellan kommunerna. Kostnaden fördelas till proportion till försåld/producerad
mängd vatten och till 50 % i proportion till antalet kommuninvånare. Den beräknade
gemensamma kostnad för Vänersborg blir 57 000kronor.
Kostnaden för projektet belastar VA-verket som är huvudman i processen.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att Vänersborgs kommun ska delta i arbetet med gemensamt vattenskyddsområde för Göta
Älv i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2011-09-28.
___________

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelse
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet, daterad 2011-09-28
§ 151

Dnr SBN 2011/4
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Meddelanden
Ärendebeskrivning
Sekreteraren informerar.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
_____________
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§ 152

Dnr SBN 2011/5

Delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut för september månad 2011 redovisas.
Delegationsbeslut avseende Teknik- och Trafikenheten 2011-08-11-2011-09-13
redovisas.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
_____________

Bilagor
Delegationsbeslut
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§ 153

Dnr SBN 2011/1

Förvaltningsinformation
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar nämnden bl.a. om pågående fastighetsvärdering, utökad
service hos gatuenheten och FÖP dvs. fördjupad översiktsplan.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
_____________
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Dnr SBN 2011/1

Ordförandeinformation
Ärendebeskrivning
Ordförande informerar nämnden om styrgruppmöte, trenämndsmöte och om utskick
gällande Huvudnäsområdet.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
_____________
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§ 155

Dnr SBN 2011/1

Information: Ärenden till nästa sammanträde
Ärendebeskrivning
-

Tjänstgörande ledamöter samt val av justerare

-

Ekonomiskt utfall för oktober månad

-

Konsekvensanalys av investeringsbeslut år 2012

-

Information angående allergiprojekt

-

Avfallsplan

-

Motion om ändring av lokal ordningsföreskrift beträffande gatumusik inom
Vänersborg

-

Överdrag investeringsbudget

-

Meddelande

-

Delegationsbeslut

-

Förvaltningschefen informerar

-

Ordförandeinformation

-

Ärenden till nästa sammanträde

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen samt att ta upp ytterligare en punkt till nästa möte,
bredbandsförsörjning.
____________
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