SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
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Plats

Rum 225, Sundsgatan 29, kommunhuset, Vänersborg

Tid

Torsdag den 10 november kl. 08.30- 11.20

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Göran Larsson (MP)

Paragrafer

156-170

Underskrifter
Sekreterare

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

Birgitta Andersson
Ordförande

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

Christer Thobiasson (M)
Justerande

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

Göran Larsson (MP)
________________________________________________________________________________

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

Samhällsbyggnadsnämnden
2011-11-10

Datum för anslags uppsättande

2011-11-15

Datum för anslags nedtagande

2011-12-07

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift
utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden, Sundsgatan 29,
Vänersborg

..............................................................................
Birgitta Andersson
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Närvarolista
Beslutande
Christer Thobiasson (M), ordf
Inger Allin (S)
Bo Carlsson (C), 2:e vice ordf
Hans-Erik Aronsson (M)
Bengt Wallin (FP)
Hans-Peter Nielsen (KD)
Åsa Johansson (S)
Zdenko Petrusic (S)
Magnus Kesselmark (V)
Sivert Rölvåg (V)
Göran Larsson (MP)

Tjänstgör för
Benny Augustsson (S) 1:e vice ordf

James Bucci (V)

Ersättare
Magdalena Hansson (VFP)
Ingvar Håkansson (C)
Sven Andersson (FP)
Mondher Dachraoui (S)
Anna Johnsson (M)
Kent O. Nilsson (MP)
Gunnar Henrikssson (FP)

Övriga deltagare
Sophia Wikström, förvaltningschef
Rolf Britsman, gatuchef
Hans Wallmander, enhetschef
Lars Jensen, enhetschef
Anna-Karin Svensson, kostchef
Sofia Lindholm, livsmedelsinspektör
Lars Bengtsson, förvaltningsekonom
Marianne Blom, trafikingenjör
Birgitta Andersson, förvaltningssekreterare

_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2011-11-10

3 (18)

Ärenden
§ 156 Tjänstgörande ledamöter samt val av justerare

Sid
4

§ 157 Information

5

§ 158 Föreskrifter för båtplatser för fritidsbåtar gällande inom
Vänersborgs kommun förvaltande hamnanläggningar
§ 159 Båtplatsavgift för båtplatser för fritidsbåtar inom Vänersborgs
kommun
§ 160 Avfallsplan

6

§ 161 Ekonomisk utfall oktober

9

§ 162 Information från Miljö och hälsa angående allergiprojekt

10

§ 163 Parkering Norra skolan

11

§ 164 Parkering på Residensgatan vid polisen

12

§ 165 Bredbandsinformation

13

§ 166 Meddelande

14

§ 167 Delegationsbeslut

15

§ 168 Förvaltningschefen informerar

16

§ 169 Ordförandeinformation

17

§ 170 Information, ärenden till nästa sammanträde

18

7
8
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Dnr SBN 2011/1

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

Information
Christer Thobiasson, ordförande:
Ordförandeinformation
Sophia Wikström, förvaltningschef:
Förvaltningschefen informerar
Information bredband
Rolf Britsman, gatuchef:
Båtplatsavgift
Hans Wallmander, enhetschef:
Föreskrifter för båtplatser för fritidsbåtar gällande inom Vänersborgs kommun
förvaltande hamnanläggningar,
Lars Jensen, enhetschef:
Avfallsplan
Lars Bengtsson, förvaltningsekonom:
Ekonomisk utfall oktober
Sofia Lindholm: livsmedelsinspektör
Information från Miljö och hälsa angående allergiprojekt
Anna-Karin Svensson: kostchef
Information från Miljö och hälsa angående allergiprojekt
Marianne Blom, trafikingenjör:
Parkering Norra skolan
Parkering på Residensgatan vid polisen
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§ 158

Dnr SBN 2009/77

Föreskrifter för båtplatser för fritidsbåtar gällande inom
Vänersborgs kommun förvaltande hamnanläggningar
Ärendebeskrivning
Hans Wallmander enhetschef på gatuenheten redogör i ärendet där föreskrifter ska gälla
för båtplatser och fritidsbåtar.
Samhällsbyggnadsnämnden får information vilka punkter som har ändrats där
gällande föreskrift som antogs i samhällsbyggnadsnämnden den 2009-11-05.
Samhällsbyggnadsnämnden gör en justering i texten samt ett tillägg i föreskriften.
Presidiets behandling av ärendet
att föreslå samhällsbyggnadsnämnden besluta att godkänna föreskrifter för båtplatser enligt
samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna föreskrifter för båtplatser för fritidsbåtar enligt samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse med de tillägg.
___________

Protokollsutdrag till
Gatuchef
Enhetschef

Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens föreskrift för båtplatser för fritidsbåtar inom Vänersborgs
kommun
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§ 159

Dnr SBN 2009/37

Båtplatsavgift gällande båtplatser
Ärendebeskrivning
Rolf Britsman gatuchef informerar i ärendet där småbåtshamnarna förvaltas av
samhällsbyggnadsnämnden, genom gatuenheten.
Båtplatsavgiften har inte höjs i nivå med kostnader av drift och underhåll.
Kommunfullmäktige beslutade 2009-06-17, § 75 att samhällsbyggnadsnämnden
bemyndigas att fastställa hyra för båtplats avseende fritidsbåtar.
Sivert Rölvåg (V) och Magnus Kesselmark (V) har lämnat ett yrkade inför mötet att
ärendet återremitteras till presidiet för framtagning av nytt beslutsunderlag.
Samhällsbyggnadsnämnden går igenom de frågor som Sivert Rölvåg (V) och Magnus
Kesselmark (V) har ställt gällande ärendet.
Gatuchefen svarar på samtliga frågor.
Presidiets behandling av ärendet
att uppdra till gatuchefen att inkomma med skrivelse angående förslag till ändring av båtplatsavgift.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2011-11-02
att för år 2012 öka båtplatsavgiften för Inre och Yttre Länsan till 800 kr och Sanden 1 800
kr samt Sikhall till 1 300 kr, lagstadgad moms tillkommer.
Samhällsbyggnadsnämndens presidium tar i beaktade att beslutsunderlag bör vara mer
informativt.
___________

Reservation
./.Skriftlig reservation från Sivert Rölvåg (V)
Protokollsutdrag till
Gatuchef
Förvaltningsekonom
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2011-11-02
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§ 160

Dnr SBN 2010/171

Avfallsplan 2015
Ärendebeskrivning
Lars Jensen, enhetschef redovisar i ärendet där varje kommun är skyldig att anta en
renhållningsordning som ska bestå av föreskrifter om hantering av avfall en så kallad
renhållningsföreskrift och avfallsplan.
Renhållningsordningen har varit utställd för samråd i februari 2011 där inkomna
synpunkter har tagits i beaktning.
Avfallsplanen har arbetats fram av en projektgrupp.
Avfallsplan 2015 bygger på föregående avfallsplan men har anpassats till de nya
bestämmelser som gäller idag.

Presidiets behandling av ärendet
att föreslå samhällsbyggnadsnämnden att besluta att föreslå kommunfullmäktige att antaga
samhällsbyggnadsförvaltningens upprättade förslag till renhållningsordning med
tillhörande renhållningsföreskrift och avfallsplan för Vänersborgs kommun.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att antaga samhällsbyggnadsförvaltningens upprättade
förslag till renhållningsordning med tillhörande renhållningsföreskrift och avfallsplan för
Vänersborgs kommun.
___________

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Enhetschef
Bilaga
Renhållningsordning, Avfallsplan, Föreskrifter om avfallshantering
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Dnr SBN 2011/7

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

Protokollsutdrag till
förvaltningsekonom
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§ 162

Dnr SBN 2011/1

Information från Miljö och hälsa angående allergiprojekt
Ärendebeskrivning
Sofia Lindholm livsmedelsinspektör från Miljö och hälsa informerar nämnden i ärendet.
Syftet med projektet är att säkra livsmedel till barn och ungdomar med födoämnesallergi
och överkänslighet.
Sofia Lindholm redogör för de problem som finns.
Anna-Karin Svensson, kostchef informerar nämnden att köksutredning som beslutades på
samhällsbyggnadsnämnden den 2010-11-1, § 149 ligger vilande på grund av arbetet med
det förestående Kommunal förbundet för gymnasierna i Trollhättan och Vänersborg.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
___________

Protokollsutdrag till
Livsmedelinspektör
Kostchef
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§ 163

Dnr SBN 2011/212

Parkering vid Norra skolan
Ärendebeskrivning
För att öka trafiksäkerheten för trafikanter runt skolan vill teknik och trafik göra det
möjligt att kunna parkera 15 minuter vardagar mellan kl. 06.00 – 18.00 på Norra gatans
norra sida mellan Residensgatan och Hamngatan där det idag är parkeringsförbud.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet daterad, 2011-10-24.
Presidiets behandling av ärendet
att föreslå samhällsbyggnadsnämnden besluta att enligt LTF nummer bifogas
Parkering 15 minuter vardagar kl. 06.00-18.00
1487 2011-00158
samt upphäva:
Parkeringsförbud
1487-2010-00758

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att enligt LTF nummer bifogas
Parkering 15 minuter vardagar kl. 06.00-18.00
1487 2011-00158
samt upphäva:
Parkeringsförbud
1487-2010-00758
___________
Protokollsutdrag till
Trafikingenjören
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad, 2011-10-24
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Dnr SBN 2011/214

Parkering på Residensgatan vid polisen
Ärendebeskrivning
På Residensgatan mellan Nygatan och Norra gatan vid polisen finns idag en begränsad
sträcka parkeringsplatser.
Polisens utryckningsväg som tidigare gick förbi gatan, har flyttats till Hamngatan.
Det är en önskan från polisen om att få sträckan på Residensgatn utökad med parkeringar.
Teknik och trafik ser inget hinder för detta utan föreslår parkering vardagar
4 timmar mellan kl. 08.00 – 18.00 och samtidigt upphäva tidsbegränsningen vardag före
söndag och helgdag kl. 08.00 – 14.00.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet daterad, 2011-10-24.
Presidiets behandling av ärendet
att föreslå samhällsbyggnadsnämnden besluta att enligt LTF nummer bifogas
Parkering 4 timmar vardagar kl. 08.00 - 18.00
1487 2011-00156 samt
upphäva: Parkering 4 timmar vardagar kl. 08.00 - 18.00 och
vardag före söndag och helgdag kl. 08.00 -14.00
1487 2008-00092
Parkeringsförbud
1487-2008-00093
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att enligt LTF nummer bifogas parkering 4 timmar vardagar kl. 08.00 - 18.00
1487 2011-00156 samt
upphäva: Parkering 4 timmar vardagar kl. 08.00 - 18.00 och
vardag före söndag och helgdag kl. 08.00 -14.00
1487 2008-00092
Parkeringsförbud
1487-2008-00093
Protokollsutdrag till
Trafikingenjören
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad, 2011-10-24
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§ 165

Dnr SBN 2011/78

Information bredband
Ärendebeskrivning
En skrivelse inkom 2011-04-07 från Bengt Wallin (FP) gällande frågor som rör bredbands
försörjning, riktlinjer och strategi inom Vänersborgs kommun.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2011-05-19, §93 att uppdra till
samhällsbyggnadsförvaltningen i samråd med kommunstyrelseförvaltningen ta fram
riktlinjer och strategi för bredbandsförsörjningen.
Sophia Wikström informerar att It-chef Ove Frid kommer att komma med förslag på
riktlinjer och strategi i höst.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
___________
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§ 166

Dnr SBN 2011/4

Meddelanden
Ärendebeskrivning
Sekreteraren informerar.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
_____________
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§ 167

Dnr SBN 2011/5

Delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut för oktober månad 2011 redovisas.
Delegationsbeslut avseende Teknik- och Trafikenheten 2011-09-13-2011-10-18
redovisas.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
_____________

Bilagor
Delegationsbeslut
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§ 168

Dnr SBN 2011/1

Förvaltningsinformation
Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen informerar nämnden om en trevlig inbjudan från Lindgårdens kök,
träning i långkok, vidare informerade förvaltningschefen om konsekvensanalys för
kostenheten gällande kommunal förbundets bildande.
Den 1 februari 2012 kl. 15.00 blir det ett möte för hela samhällsbyggnadsförvaltningen
och samhällsbyggnadsnämndens ledamöter, samtliga är hjärtligt välkomna.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
_____________
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Dnr SBN 2011/1

Ordförandeinformation
Ärendebeskrivning
Ordförande informerar nämnden om styrgruppsmöte, dialogmöte mellan
samhällsbyggnadsnämndens- gymnasienämndens och barn och ungdomsnämndens
presidium.
Ordförande informerar också om att den nya Skräcklestugan blir försenad.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
_____________
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§ 170

Dnr SBN 2011/1

Information: Ärenden till nästa sammanträde
Ärendebeskrivning
-

Tjänstgörande ledamöter samt val av justerare

-

Ekonomiskt utfall för november månad

-

Konsekvensanalys av investeringsbeslut år 2012

-

Program för detaljplaner för Norra Nordkroken, Vänersborgs kommun

-

Motion om ändring av lokal ordningsföreskrift beträffande gatumusik inom
Vänersborg

-

Skyddsområdesbestämmelser för den kommunala vattentäkten i Dyrehög i Brålanda

-

Meddelande

-

Delegationsbeslut

-

Förvaltningschefen informerar

-

Ordförandeinformation

-

Ärenden till nästa sammanträde

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
____________
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