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Konferensrum 225 2:a vån kommunhuset, Vänersborg

Tid

Torsdag den 24 mars kl. 08.30-13.35

Beslutande
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Enligt närvarolista, sid 2
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Närvarolista
Beslutande
Christer Thobiasson (M), ordf
Benny Augustsson (S) 1:e vice ordf
Bo Carlsson (C), 2:e vice ordf
Hans-Erik Aronsson (M)
Bengt Wallin (FP)
Hans-Peter Nielsen (KD)
Åsa Johansson (S)
Zdenko Petrusic (S)
James Bucci (V)
Sivert Rölvåg ( V)
Göran Larsson (MP)

Tjänstgör för

Vakant (M)

Ersättare
Henrik Falk (M)
Inger Werner ( S)
Ingvar Håkansson (C)
Gunnar Henriksson (FP)
Sven Andersson (FP)
Mondher Dachraoui (S)
Magnus Kesselmark (V)
Magdalena Hansson (VFP)

Övriga deltagare
Sophia Wikström, förvaltningschef
Lars Bengtsson, förvaltningsekonom
Per-Olof Gustavsson, fd utredningschef
Björn Magnusson, trafikingenjör
Marianne Blom, trafikingenjör
Maria Wagerland, fastighetsingenjör
Gunnar Björklund, fastighetschef
Marta Årnell, praktikant
Daniel Larsson, VA-chef
Birgitta Andersson förvaltningssekreterare
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Dnr SBN 2011/1

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

Information
Christer Thobiasson, ordförande:
Ordförandeinformation
Sophia Wikström, förvaltningschef:
Förvaltningschefen informerar
Gunnar Björklund, fastighetschef, Marta Årnell, praktikant
Energieffektiveringsstrategi för Vänersborgs kommun
Maria Wagerland, fastighetsingenjör
Redovisning av kommunjakten kalenderåret 2010
Jakt- och viltvårdsledare jaktåret 2011- 2012
Jaktavgifter för jaktåret 2011- 2012
Förändring av kompensation till våra jaktledare
Claes Wenneberg, servicechef:
Motion om användning av befintlig utrustning vid omröstningar
Lars Bengtsson, förvaltningsekonom:
Investeringsplan – Samhällsbyggnadsnämnden 2012-2014
Angående revisionsrapporten ” Intern kontroll i kommunens elektroniska
fakturahantering”
Utfall februari månad
Per-Olof Gustavsson, f.d utredningschef
Investeringsplan – Samhällsbyggnadsnämnden 2012-2014
Daniel Larsson, Va-chef
Investeringsplan – Samhällsbyggnadsnämnden 2012-2014
Björn Magnusson, trafikingenjör:
Svar på motion om upprättande av cykelvägsplan för Vänersborg
Översyn av biblioteksverksamheten/ Vägvisning till biblioteket
Fråga om tillfällig omdirigering av trafik vid utfart från Nordkroksvägen till LV 2050
Marianne Blom, trafikingenjör:
Trafikreglering vid torget
Parkering vid Hamngatan
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Dnr SBN 2010/45

Energieffektiveringsstrategi för Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Energieffektiviseringsstrategi har utarbetats för Vänersborgs kommun, där kommunen
definieras som organisation inklusive majoritetsägda bolag. Strategin omfattar byggnader
och transporter.
Fastighetschefen informerar i ärendet där kommunen har fått bidrag från Energimyndigheten med 315 000 kr per år under kommande fem år dvs. totalt 1 575 000 kronor.
Strategin är upprättad i enlighet med Energimyndighetens riktlinjer och har sammanställts
i samarbete mellan Fastighetsenheten och Kommunstyrelseförvaltningen/Agenda 21.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta att anta energieffektiviseringsstrategi för Vänersborgs
kommun.
___________

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad, 2011-03-02
Energieffektiviseringsstrategi, rapport daterad 2011-02-15
_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden

§ 53

Sammanträdesdatum

Sida

2011-03-24

7 (25)

Dnr SBN 2011/20

Redovisning av kommunjakten kalenderåret 2010
Ärendebeskrivning
Fastighetsingenjören Maria Wagerland redovisar kommunjakten (Onsjö/N stadsskogen)
för kalenderåret 2010.
Jaktledarna har inkommit med rapport avseende 2010, daterad 2011-02-14.
Fastighetsenheten har upprättat en revisionsrapport för år 2010, daterad 2011-02-16.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna jaktledarnas rapport för 2010 samt
fastighetsenhetens revisionsrapport för samma år.
___________

Protokollsutdrag till
Fastighetsingenjören
Jaktledare
Bilaga
Fastighetsenhetens skrivelse daterad 2011-02-16
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Dnr SBN 2011/20

Jakt- och viltvårdsledare jaktåret 2011- 2012
Ärendebeskrivning
Fastighetsingenjör Maria Wagerland informerar om ärendet.
Samhällsbyggnadsnämnden har att utse jakt- och viltvårdsledare för det kommande
jaktåret 2011-2012.
Fastighetsenheten har upprättat skrivelse i ärendet, daterad 2011-03-02.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att till jakt- och viltvårdsledare för jaktåret
2011-2012 utse:
Håkan Bäcklund
Roland Carlsson
___________

Protokollsutdrag till
Fastighetsingenjören
Jaktledare
Bilaga
Fastighetsenhetens skrivelse daterad, 2011-03-02
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Dnr SBN 2011/20

Jaktavgifter för jaktåret 2011-2012
Ärendebeskrivning
Fastighetsingenjör Maria Wagerland informerar om ärendet.
Fastighetsenheten har upprättat skrivelse i ärendet, daterad 2011-03-02.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att priser för att delta i jaktlag under 2011-2012
föreslås vara oförändrade, för all jakt 150 kr per dag och för ungdomar under 25 år
halv avgift.
_____________

Protokollsutdrag till
Fastighetsingenjör
Jaktledare
Bilaga
Fastighetsenhetens skrivelse daterad, 2011-03-02
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Dnr SBN 2011/20

Förändring av kompensation till våra jaktledare
Ärendebeskrivning
Fastighetsingenjör Maria Wagerland informerar om ärendet.
En skrivelse har inkommet till samhällsbyggnadsnämndens ordförande med förslag om att
höja ersättningen till kommunens jaktledare.
Fastighetsenheten har upprättat skrivelse i ärendet, daterad 2011-03-02.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ersätta jaktledarna med totalt 3 000 kronor per år
för de utlägg som de gör i samband med kommunjakten.
___________

Protokollsutdrag till
Fastighetsingenjör
Bilaga
Fastighetsenhetens skrivelse daterad, 2011-03-02
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Dnr SBN 2010/177

Motion om användning av befintlig utrustning vid omröstningar
Ärendebeskrivning
Lutz Rininsland (V) har, mot bakgrund av vad som anförs i motionen, föreslagit att
”kommunfullmäktige snarast skulle övergå till att använda utrustningen vid alla voteringar
som begärs vid våra sammanträden.”
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen och
samhällsbyggnadsnämnden.
Servicechefen, Claes Wennerberg informerar i ärendet, om liknande rutiner skall användas
vid kommunfullmäktiges möten krävs en extra vaktmästare som tjänstgör under mötet.
Nuvarande timlön för vaktmästare ligger på 350 kr/timme.
Vaktmästaren, Bo Andersson informerar om den tekniska utrustningen.
Serviceenheten har upprättat en skrivelse i ärendet, daterad 2011-03-03.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta att motion om användning av befintlig utrustning vid
omröstningar besvaras i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse,
daterad 2011-03-03.
___________

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad, 2011-03-03
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Dnr SBN 2011/31

Information investeringsplan – Samhällsbyggnadsnämnden
2012-2014
Ärendebeskrivning
Per-Olof Gustavsson m.fl. redovisar och informerar i ärendet.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att notera informationen.
___________
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Dnr SBN 2010/77

Angående revisionsrapporten ” Intern kontroll i kommunens
elektroniska fakturahantering”
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit del av revisionsrapporten, ” Intern kontroll i
kommunens interna fakturahantering” som Öhrlings Price Waterhouse Cooper, framställt
på uppdrag av kommunens revisorer.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till yttrande, daterat 2011-02-23.
Förvaltningen tar till sig rapportens synpunkter och att dessa kan tjäna som underlag vid
förbättring av befintliga rutiner kring fakturahanteringen.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förvaltningsekonomens skrivelse,
daterad 2011-02-23.
___________

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen för kännedom
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad, 2011-02-23
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Dnr SBN 2011/23

Svar på motion om upprättande av cykelvägsplan för Vänersborg
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden har fått en motion för handläggning om upprättande av
cykelvägsplan för Vänersborg.
Enligt motionen är det önskvärt att en inventering av behoven av cykelvägar görs och att
en cykelvägsplan upprättas.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet, daterad 2011-03-02.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta att motion om upprättande av cykelvägsplan för Vänersborgs
besvaras i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2011-03-02.

+

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad, 2011-03-02
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Dnr SBN 2010/127

Översyn av biblioteksverksamheten/Vägvisning till biblioteket
Ärendebeskrivning
Samhällbyggnadsnämnden har fått i uppdrag av kulturnämnden att se över skyltningen till
biblioteket i Vänersborg.
Kulturnämnden har önskemål om skyltning till biblioteket från resecentrum, från gågatan
och från residensgatan.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet, daterad 2011-03-02.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att samhällsbyggnadsnämndens skrivelse, daterad
2011-03-02 får utgöra svar på önskemålet från kulturnämnden.
___________

Protokollsutdrag till
Trafikingenjören
Kulturnämnden
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad, 2011-03-02
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Dnr SBN 2011/32

Fråga om tillfällig omdirigering av trafik vid utfart från
Nordkroksvägen till LV 2050
Ärendebeskrivning
Hans-Erik Aronsson (M) har ställt frågan om det skulle vara lämpligt att dirigera om
trafiken som skall ut på LV 2050 från Nordkroksvägen.
Anledningen är att under tiden som reparationen av Stallbackabron pågår så kan det under
vissa tider då det är mycket trafik vara svårt att svänga vänster ut på LV 2050.
Ytterligare en fråga ställs, gällande hastigheten, där 50 km/tim borde gälla hela vägen på
LV 2050 mellan LV 2005 och västra infarten till Alloys.
Teknik och trafikenheten har upprättat en skrivelse, daterad 2011-03-02.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar:
Om ändring av hastigheten på LV 2050 från 70 km/tim till 50 km/tim på sträckan strax
väster om LV 2005 till strax öster om Nordkroksvägen enligt LTF 1487 2011-00015.
Denna författning träder i kraft en 28 april 2011 då 1487 2009-00117 om hastighet på
LV 2050 skall upphöra att gälla
___________

Protokollsutdrag till
Trafikingenjören
Hans-Erik Aronsson
Bilaga
Teknik och trafikenhetens skrivelse, daterad 2011-03-02
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Dnr SBN 2011/33

Trafikreglering Torget
Ärendebeskrivning
Torget består av tre sektioner och det finns två in- och utfarter.
När fordon från den nedsänkta delen av torget körs ut på den gamla delen (södra sidan) har
det inträffat en del incidenter.
Teknik och trafikenheten har upprättat en skrivelse i ärendet, daterad 2011-03-02.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
reglera med enkelriktad trafik vid in- och utfarterna från den nedsänkta delen av torget
enligt föreskrifter 1487 2011-00016 och 1487 2011-00018.
Denna författning träder i kraft den 2 maj 2011
___________

Protokollsutdrag till
Trafikingenjören
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2011-03-02
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Dnr SBN 2011/34

Parkering Hamngatan
Ärendebeskrivning
Parkering som finns på kvarteret Vallmon kommer inom kort att försvinna.
Den är reglerad, vardagar till 3 timmar mellan kl.08.00–18.00 och dag före helgdag
kl. 08.00-14.00.
Mitt emot kvarteret Vallmon finns en 24-timmars parkering.
I parkeringsutredningen föreslås det att man ska främja näringslivet i centrum.
Teknik och trafikenheten har upprättat en skrivelse i ärendet, daterad 2011-03-02.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
reglera parkeringstiden från 24 timmar till 3 timmar på Hamngatan enligt föreskrift
1487 2011-00019
Denna författning träder i kraft den 2 maj 2011.
___________

Protokollsutdrag till
Trafikingenjören
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2011-03-02
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Dnr SBN 2011/11

Utbildning i trafiksäkerhet för politiker
Ärendebeskrivning
På samhällsbyggnadsnämndens möte den 2011-02-24 (§36), beslutades att nämndens
ledamöter ska få möjlighet att gå på NTF:s utbildning, gällande det nya hastighetssystemet.
Kursen blir den 7 april kl. 09.00, i kommunhuset.
Kallelse delades ut till ledamöter och ersättare.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att notera informationen.
_____________
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Dnr SBN 2011/1

Meddelanden
Ärendebeskrivning
Sekreteraren informerar.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
_____________
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Dnr SBN 2011/5

Delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut för januari, februari och mars månad 2011 redovisas.
Delegationsbeslut avseende Teknik- och Trafikenheten 2010-02-08—2011-03-14
redovisas.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
_____________

Bilagor
Delegationsbeslut

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden

§ 68

Sammanträdesdatum

Sida

2011-03-24

22 (25)
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Förvaltningsinformation
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar om pågående verksamheter och projekt inom
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Förvaltningschefen informerar samhällsbyggnadsnämnden om ärenden från styrelsemöte
och övriga möten med bl.a. Trenova, Skogsindustri samt möte med Vattenfall gällande
värmecentral på Vargön 2:2.
Förvaltningschefen har också varit med i processen gällande anställning av
utvecklingschef.
Bomässan i Arena Vänersborg den 1/4 till den 3/4.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
_____________
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Ordförandeinformation
Ärendebeskrivning
Ordförande informerar från möten, övriga aktuella verksamhetsfrågor och projekt.
Ordförande informerar samhällsbyggnadsnämnden om ärenden från styrelsemöte gällande
exploatering och Agenda 21 möte, om bokslut och budget.
Ordförande har också varit på Hälsopolitiskarådet och företagarträff med Trenova.
Representerat samhällsbyggnadsnämnden vid möte gällande Kulturaxeln.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att notera informationen.
_____________
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Dnr SBN 2011/1

Extra ärende, utfall februari månad
Ärendebeskrivning
Förvaltningsekonomen redovisar gällande utfall för februari månad.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att notera informationen.
_____________
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Information: Ärenden till nästa sammanträde
Ärendebeskrivning
-

Tjänstgörande ledamöter samt val av justerare

-

Mål och resursplan 2012 samt ekonomiskplan åren 2013-2014

-

Investeringsplan – Samhällsbyggnadsnämnden 2012-2014

-

Utställning, detaljplan för del av Nordkroksvägen i Vargön

-

Förordnande av parkeringsvakter

-

Samråd Detaljplan kv. Färltskären, kv. Tullnären och del av Kaplanen

-

Svar på motion om cykelbanor i Västra Tunhem

-

Offentlig miljö som konstform

-

Meddelande

-

Delegationsbeslut

-

Förvaltningschefen informerar

-

Ordförandeinformation

-

Ärenden till nästa sammanträde

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att notera informationen.
____________
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