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Plats

Konferensrum 225, 2:e vån Kommunhuset, Vänersborg

Tid

Torsdag den 26 januari, kl. 08.30-11.30

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Benny Augustsson (S)

Paragrafer

1- 23

Underskrifter
Sekreterare

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

Birgitta Andersson
Ordförande

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

Christer Thobiasson (M)
Justerande

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

Benny Augustsson (S)
________________________________________________________________________________

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

Samhällsbyggnadsnämnden
2012-01-26

Datum för anslags uppsättande

2012-02-02

Datum för anslags nedtagande

2012-02-25

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift
utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden, Sundsgatan 29,
Vänersborg
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Birgitta Andersson
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Närvarolista
Beslutande
Christer Thobiasson (M), ordf
Benny Augustsson (S) 1:e vice ordf
Ingvar Håkansson (C)
Hans-Erik Aronsson (M)
Bengt Wallin (FP)
Hans-Peter Nielsen (KD)
Åsa Johansson (S)
Zdenko Petrusic (S)
James Bucci (V)§1- §2
Kent O. Nilsson (MP)§3-25
Sivert Rölvåg (V)
Göran Larsson (MP)

Tjänstgör för

Bo Carlsson (C), 2:e vice ordf

James Bucci (V)

Ersättare
Gunnar Henriksson (FP)
Mondher Dachraoui (S)
Inger Alin (S)
Sven Andersson (FP)
Mats Andersson (C)
Anna Johnsson (M)
Kent O. Nilsson (MP)

Övriga deltagare
Sophia Wikström, förvaltningschef
Daniel Larsson, VA-chef
Lars Bengtsson, förvaltningsekonom
Björn Magnusson, trafikingenjör
Marianne Blom, trafikingenjör
Rolf Britsman, gatuchef,
Lars Jensen, enhetschef
Maria Wagerland, fastighetsingenjör
Gunnar Björklund, fastighetschef
Birgitta Andersson förvaltningssekreterare
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Ärenden
§1
Tjänstgörande ledamöter samt val av justerare

Sid
4

§2

Information

5

§3

6

§5

Vattenskyddsområde med skyddsområdesbestämmelser för
den kommunala vattentäkten i Dyrehög i Brålanda
Anhållan om utökad investeringsbudget år 2012 avseende
Holmängens avloppsreningsverk
Preliminärt bokslut

8

§6

Granskning av kommunens rutiner för lokalsamordning

9

§7

Motion om utsikten från Dalbobron

10

§8

Granskning av intern kontroll vid snöröjning

11

§9

Avgifter återvinningscentralen

12

§ 10

Svar på motion om namnsättning av trafikrondeller

13

§ 11

14

§ 12

Förändring av bärighetsklasserna på kommunala vägar inom
Vänersborgs kommun
Parkeringsförbud på Tenggrenstorpsvägen

§ 13

Parkering på Storegårdsvägen i Vargön

16

§ 14

Parkering på Norra Järnvägsgatan

17

§ 15

18

§ 16

Parkering för rörelsehindrad med tillstånd utanför Svenska
kyrkan
Motion om Policy för förtroendevalda

§ 17

Delegationsordning

20

§ 18

Val av ledamot och ersättare till Onsjö vägsamfällighet

21

§ 19

Meddelande

22

§ 20

Delegationsbeslut

23

§ 21

Förvaltningschefen informerar

24

§ 22

Ordförandeinformation

25

§ 23

Information, ärenden till nästa sammanträde

26

§4

7

15

19
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Dnr SBN 2012/1

Tjänstgörande ledamöter samt val av justerare
Ordförande Christer Thobiasson (M) öppnar sammanträdet och Benny Augustsson (S) utses
att jämte ordföranden justera protokollet.
_________
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Dnr SBN 2012/1

Information
Christer Thobiasson, ordförande:
Ordförandeinformation
Sophia Wikström, förvaltningschef:
Förvaltningschefen informerar
Motion om Policy för förtroendevalda
Daniel Larsson, VA-chef chef
Vattenskyddsområde med skyddsområdesbestämmelser för den kommunala
vattentäkten i Dyrehög i Brålanda
Rolf Britsman, gatuchef:
Granskning av intern kontroll vid snöröjning
Lars Jensen, enhetschef:
Avgifter återvinningscentralen
Gunnar Björklund, fastighetschef:
Granskning av kommunens rutiner för lokalsamordning
Maria Wagerland, fastighetsingenjör:
Motion om utsikten från Dalbobron
Lars Bengtsson, förvaltningsekonom:
Preliminärt bokslut
Björn Magnusson, trafikingenjör:
Svar på motion om namnsättning av trafikrondeller
Förändring av bärighetsklasserna på kommunala vägar inom Vänersborgs kommun
Parkeringsförbud på Tenggrenstorpsvägen
Marianne Blom, trafikingenjör:
Parkering på Storegårdsvägen i Vargön
Parkering på Norra Järnvägsgatan
Parkering för rörelsehindrad med tillstånd utanförs Svenska kyrkan
Birgitta Andersson, förvaltningssekretare:
Delegationsordning samhällsbyggnadsnämnden
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§3

Dnr SBN 2009/63

Vattenskyddsområde med skyddsområdesbestämmelser för den
kommunala vattentäkten i Dyrehög i Brålanda
Ärendebeskrivning
Daniel Larsson VA-chef informerade i ärendet på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde
den 8 december 2011, § 188 om Sveriges riksdag och EU som genom lagar ställt krav på att
våra vatten som används till dricksvattenframställning skall skyddas. Detta görs genom att
inrätta vattenskyddsområden runt våra dricksvattentäkter.
I samband med sammanträdet den 8 december 2011, bjöd samhällsbyggnadsnämnden in Kajsa
Wegberg och Anders Hultberg från miljö och hälsa som svarade på nämndens frågor gällande
vattenskyddsområdet.
Miljö och hälsa har i sammanträdesprotokoll 2010-10-11, § 59, anmodat samhällsbyggnadsnämnden att inkomma med upplysningar om när beslut kommer att tas då det gäller antagande
av skyddsområde och skyddsområdesbestämmelser för grundvattentäkten Dyrehög.
VA-chefen har upprättat en skrivelse i ärendet daterad, 2011-11-04.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2011-12-08, § 188 att notera informationen samt att
ärendet tas upp åter på samhällsbyggnadsnämndens möte i januari 2012.

Presidiets behandling av ärendet
att föreslå samhällsbyggnadsnämnden besluta att föreslå kommunfullmäktige med stöd av 7
kap. 21§ miljöbalken besluta att förordna om vattenskyddsområde för grundvattentäkten
Dyrhög i Vänersborgs kommun.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige med stöd av 7 kap. 21§ miljöbalken besluta att förordna om
vattenskyddsområde för grundvattentäkten Dyrhög i Vänersborgs kommun.
___________
Protokollsutdrag
VA-chefen
Kommunstyrelsen
Miljö och Hälsa
Bilaga
VA-chefens skrivelse daterad, 2011-11-04
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§4

Dnr SBN 2011/51

Anhållan om utökad investeringsbudget år 2012 avseende
förbättrad rening, Holmängens avloppsreningsverk
Ärendebeskrivning
Daniel Larsson, VA-chef redogör i ärendet, där Holmängens reningsverk klarar idag inte
gällande villkor, vilket medför ett omedelbart förstärkningsbehov.
I fastställd mål och resursplan för år 2012 finns ett investeringsanlag på 14 Mkr avseende
rubricerat avloppsverk.
Syftet med investeringen är att tillfredställa naturvårdande myndighetens krav. Det har visat
sig att beloppet är otillräckligt och att ytterligare medel i storleksordningen 8 MKr kommer
att erfordras.
VA-chefen har upprättat en skrivelse i ärendet daterad, 2012-01-26.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att
samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget för år 2012 utökas med 8 Mkr till förbättrad
rening vid Holmängens avloppsreningsverk.
___________

Protokollsutdrag till
VA-chefen
Förvaltningsekonomen
Kommunstyrelsen
Bilaga
VA-verkets skrivelse daterad 2012-01-26
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§5

Dnr SBN 2012/4

Preliminärt bokslut
Ärendebeskrivning
Lars Bengtsson, förvaltningsekonomen redogör i ärendet.
Preliminärt bokslut är nu i princip stängt för bokföringsorder och fakturor.
Presidiets behandling av ärendet
att föreslå samhällsbyggnadsnämnden notera informationen.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
___________

Protokollsutdrag till
Förvaltningsekonomen
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§6

Dnr SBN 2011/210

Granskning av kommunens rutiner för lokalsamordning
Ärendebeskrivning
Gunnar Björklund informerar samhällsbyggnadsnämndens presidium om PwC som har på
uppdrag av kommunens revisorer, genomfört granskning av effektivitet vad avser processer
för planering och anskaffning av lokaler samt förekommande incitament för en effektiv
lokalanvändning. PwC har sammanställt rapport i ärendet, Lokalsamordning, 2011-10-13.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet, daterad 2012-01-02.
Presidiets behandling av ärendet
att föreslå samhällsbyggnadsnämnden besluta att som svar till kommunens revisorer
överlämna samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2012-01-02.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att som svar till kommunens revisorer överlämna samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse,
daterad 2012-01-02.
___________

Protokollsutdrag till
Fastighetschef
Kommunstyrelsen
Revisorer
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2012-01-02
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§7

Dnr SBN 2011/222

Motion om utsikten från Dalbobron
Ärendebeskrivning
Maria Wagerland informerar i ärendet där Peter Göthblad (FP) har mot bakgrund av vad som
framgår i motionen, föreslagit att Vänersborgs kommun tar ner träd och sly nedanför
Dalaborgsparken och upp mot Blåsut samt tar kontakt med eventuella markägare i området
och uppmanar dem att röja.
Fastighetsingenjören har upprättat en skrivelse i ärendet daterad, 2011-12-15.
Presidiets behandling av ärendet
att föreslå samhällsbyggnadsnämnden besluta att till kommunfullmäktige överlämna
fastighetsingenjörens skrivelse, daterad 2011-12-15.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att som svar till kommunfullmäktige överlämna samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse,
daterad 2011-12-15.
___________

Protokollsutdrag till
Fastighetsingenjören
Kommunstyrelsen
Bilaga
Fastighetsingenjörens skrivelse, daterad 2011-12-15
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§8

Dnr SBN 2011/209

Granskning av intern kontroll vid snöröjning
Ärendebeskrivning
Rolf Britsman gatuchef informerar samhällsbyggnadsnämndens presidium om PwC som har
på uppdrag av kommunens revisorer, genomfört granskning av den interna kontrollen innan
betalning sker för utförda snöröjningstjänster.
Gatuchefen redogör i ärendet och har upprättat en skrivelse i ärendet daterad 2012-01-03.
Jäv
Mats Andersson (C) närvarar inte i handläggning eller beslut i ärendet på grund av jäv.

Presidiets behandling av ärendet
att föreslå samhällsbyggnadsnämnden att överlämna till kommunens revisorer samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2012-01-03
att meddela kommunens revisorer om punkten 4.2, Budget och redovisade kostnader för
vinterväghållning, där har fel siffror redovisats.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att som svar till kommunens revisorer överlämna samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse,
daterad 2012-01-03.
att meddela kommunens revisorer om punkten 4.2, Budget och redovisade kostnader för
vinterväghållning, där har fel siffror redovisats.
___________

Protokollsutdrag till
Gatuchefen
Kommunstyrelsen
Revisorer
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2012-01-03
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§9

Dnr SBN 2012/ 14

Avgifter återvinningscentralen
Ärendebeskrivning
Lars Jensen, enhetschef redogör i ärendet där renhållningsverket har från
kommunfullmäktige fått i uppgift att ta bort kontanthantering på återvinningscentralen.
Detta kommer att ske med ett kortsystem.
Samtliga hushåll får ett kort och på så sätt registrerar man sig vid återvinningsstationen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet, daterad 2012-01-10.
Presidiets behandling av ärendet
att föreslå samhällsbyggnadsnämnden besluta att godkänna upprättad skrivelse,
daterad 2012-01-03 där renhållningsverket inför den nya avgiften 2012-06-01.
att sophämtningskund får fyra fria besök/år därefter 50 kr per gång
att företagskund betalar 200 kr/gång
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna
upprättad skrivelse, daterad 2012-01-03 där renhållningsverket inför den nya avgiften 201206-01.
att sophämtningskund får fyra fria besök/år därefter 50 kr per gång
att företagskund betalar 200 kr/gång
att lagstadgad moms tillkommer avseende ovanstående avgifter.
att föreslå kommunfullmäktige besluta att i fortsättningen bemyndiga samhällsbyggnadsnämnden justera avgifter och att detta införs i Samhällsbyggnadsnämndens reglemente.
_____________

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Förvaltningsekonomen
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad, 2012-01-10
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§ 10

Dnr SBN 2011/233

Svar på motion om namnsättning av trafikrondeller
Ärendebeskrivning
Trafikingenjören Björn Magnusson redogör för ärendet, en motion för handläggning om att
redovisa antalet rondeller som är färdigställda i Vänersborgs kommun.
Enligt motionen är det önskvärt att med en inventering av cirkulationsplatserna för att
eventuellt kunna namnsätta dessa.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet, daterad 2011-12-21.

Presidiets behandling av ärendet
att föreslå samhällsbyggnadsnämnden besluta att som svar till kommunfullmäktige
överlämna samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2011-12-21.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att som svar till kommunfullmäktige överlämna samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse,
daterad 2011-12-21.
_____________

Protokollsutdrag till
Trafikingenjören
Kommunstyrelsen

Bilaga
samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2011-12-21
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§ 11

Dnr SBN 2011/227

Förändring av bärighetsklasserna på kommunala vägar inom
Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Trafikingenjören Björn Magnusson redogör i ärendet, gällande bärighetsklassning inom
Vänersborgs kommun.
En genomgång av bärighetsklassningen har inte skett på många år och den behöver justeras.
Genom att klassificera vägarna kan man styra den tunga trafiken till de vägar och broar som
tål den tunga belastningen bäst.
Det finns tre bärighetsklasser, BK1, BK2 och BK3.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet, daterad 2011-12-29
Presidiet har berett ärendet.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att föreslå samhällsbyggnadsnämnden besluta i enlighet med teknik och trafikenhetens
skrivelse, daterad 2011-12-29.
Bärighetsklass 1 i Vänersborgs kommun enligt LTF 1487 2011-00178, 1487 2011-00180,
1487 2011-00181, 1487 2011-00182, och 1487 2011-00183
___________

Protokollsutdrag till
Trafikingenjören
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2011-12-29
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§ 12

Dnr SBN 2011/251

Parkeringsförbud på Tenggrenstorpsvägen
Ärendebeskrivning
Trafikingenjören Björn Magnusson redogör i ärendet och föreslår att ändra
parkeringsförbud på Tenggrenstorpsvägens södra sida till den norra sidan istället.
En nyligen anlagd gång och cykelbana på den norra sidan av Tengrenstorpsvägen gör att
parkeringsregleringen bör ses över.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet, daterad 2011-12-20.

Presidiet har berett ärendet.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
i enlighet med teknik och trafikenhetens skrivelse, daterad 2011-12-20.
Parkeringsförbud i Vänersborgs kommun enligt LTF 1487 2011-00177
LTF nummer 1487 2011-00165
___________

Protokollsutdrag till
Trafikingenjören

Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2011-12-20
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§ 13

Dnr SBN 2012/8

Parkering på Storegårdsvägen i Vargön
Ärendebeskrivning
En Vargöbo har inkommit med önskemål om att ändra från parkeringsförbud till 30 minuters
parkering på Storegårdsvägen utanför Arena Fyrkanten.
Den parkerings ficka utanför entrén till arenan i Vargön som idag på grund av
parkeringsförbud, missbrukas när t.ex. barn och ungdomar lämnas eller hämtas för
aktiviteter i arenan. Att ändra till 30 minuters parkering vardagar 8-18 och 8-14 vardag före
helgdag borde inte innebära någon försämring för Arena Fyrkanten då det finns gott om
parkeringsplatser på torget och runt om övriga gator i området.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet, daterad 2012-01-02.
Presidiet har berett ärendet.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2012-01-02.
Parkering 30 minuter vardagar 8-18 och 8-14 vardag för helgdag enligt
LTF 1487 2012-00002
1 timmas parkering på Storegårdsvägens norra sida mellan Tomtevägen och
Nordkroksvägen vardagar 8-18 och 8-14 vardag för heldag med P-skiva enligt
LTF 1487 2012-00005
3 timmars parkering på torget i Vargön vardagar 8-18 och 8-14 vardag för helgdag med Pskiva enligt LTF 1487 2012-00005
Samt att upphäva förbud
att parkera på Storegårdsvägen enligtLTF 1487 2010-00300
Parkering 30 minuters enligt LTF 1487 2010-302
Parkering 2 timmars enligt LTF 1487 2010-00296
_____________
Protokollsutdrag till
Trafikingenjören
_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2012-01-26

17 (26)

§ 14

Dnr SBN 2012/9

Parkering på Norra Järnvägsgatan
Ärendebeskrivning
Det finns önskemål om att ändra parkeringsförbud till 4 timmars parkering på Norra
Järnvägsgatans norra sida mellan Fabriksgatan och Missionskyrkan.
Teknik och trafikenheten har upprättat en skrivelse i ärendet, daterad 2012-01-04.
Presidiet har berett ärendet.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
i enlighet med teknik och trafikenhetens skrivelse, daterad 2012-01-04.
4 timmars parkering på Norra Järnvägsgatan vardagar 8-18 och 8-14 vardag för helgdag med
P-skiva enligt
LTF 1487 2012-00006
Parkeringsförbud på Norra Järnvägsgatans norra sida mellan Fabriksgatan och LTF 1487
2012-00006 och mellan Fabriksgatan och Vallgatan
enligt LTF 1487 2012-00007
Samt upphäva parkeringsförbud på Norra Järnvägsgatan enligt
LTF 1487 2012-00005
___________

Protokollsutdrag till
Trafikingenjören

_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2012-01-26
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§ 15

Dnr SBN 2012/10

Parkering för rörelsehindrad med tillstånd utanför Svenska kyrkan
Ärendebeskrivning
Teknik och trafikenheten har fått önskemål från Svenska kyrkan angående parkering för
rörelsehindrade utanför entrén på Vallgatan 18 C.
Svenska kyrkan flyttade för några år sedan från Vallgatan 20 där de hade en parkering för
rörelsehindrade utanför.
På den nya adressen finns det en lastplats som inte utnyttjas särskilt ofta och som skulle
passa bra till att göra om till en parkering för rörelsehindrad och utöka befintlig parkering
med en plats.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse, daterad 2012-01-04.
Presidiet har berett ärendet.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2012-01-04
Parkering för rörelsehindrad med tillstånd på Vallgatan utanför Svenska kyrkan enligt
LTF 1487 2012-00009.
Utöka befintlig parkering enligt
LTF 1487 2012-00008.
samt upphäva
Ändamålplats på Vallgatan enligt
LTF 1487 2009-00021
Parkering Vallgatan (gamla sträckan)
LTF 14787 2009-00022.
__________

Protokollsutdrag till
Trafikingenjören
_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2012-01-26
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§ 16

Dnr SBN 2011/223

Motion om Policy för förtroendevalda
Ärendebeskrivning
Sophia Wikström, förvaltningschefen redogör i ärendet där Peter Göthblad (FP) har mot
bakgrund av vad som anförs i motionen, föreslagit Vänersborgs kommun att ta fram en
policy för förtroendevaldas användning av datorer eller annan elektriskt utrustning vid
nämndmöten.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet, daterad 2012-01-04.

Presidiets behandling av ärendet
att föreslå samhällsbyggnadsnämnden besluta att som svar till kommunfullmäktige
överlämna samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2012-01-04.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att som svar till kommunfullmäktige överlämna samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse,
daterad 2012-01-04.
_____________

Protokollsutdrag till
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2012-01-04.
_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum
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§ 17

Dnr SBN 2007/17

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden
Ärendebeskrivning
Förvaltningssekreteraren redogör i ärendet där sekreteraren har sammanställt förvaltningens
förslag till ny utgåva av delegationsordning.
Presidiet förslag till beslut
att föreslå samhällsbyggnadsnämnden godkänna delegationsordningen.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna delegationsordningen.
___________

Protokollsutdrag till
Berörda delegater
Bilaga
Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning, daterad 2012-01-13
_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2012-01-26
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§ 18

Dnr SBN 2011/3

Val av ledamot och ersättare till Onsjö vägsamfällighet
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden ska utse en ny ledamot till Onsjö vägsamfällighet då tidigare
ledamot har anhållit om att få bli entledigad från uppdraget.
Förslag är att utse ersättaren till ordinarie ledamot i Onsjö vägsamfällighet och att som ny
ersättare utse Sven Andersson.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att utse Sivert Rölvåg (V) till ledamot i Onsjö vägsamfällighet och utse Sven Andersson (FP)
som ersättare till Onsjö vägsamfällighet under mandatperioden 2011-2014.
_____________

Protokollsutdrag till
Onsjö vägsamfällighet
_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum
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2012-01-26
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§ 19

Dnr SBN 2012/1

Meddelanden
Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att punkten utgår.
_____________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 20

Dnr SBN 2012/2

Delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut för november och december månad 2011 redovisas.
Delegationsbeslut avseende Teknik- och Trafikenheten 2011-11-22 - 2011-12-30
redovisas.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
_____________

Bilagor
Delegationsbeslut

_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum
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2012-01-26
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§ 21

Dnr SBN 2012/1

Förvaltningsinformation
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar om pågående verksamheter och projekt inom
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Förvaltningschefen informerar om studiebesök tillsammans med kommunalråden och
näringslivsråden, där de har besökt Skövde och Lidköping avseende näringsliv och
visionsarbete.
Arbetsmiljöverket har inspekterat kommunens varumottagningar på förskolor och skolor.
Förvaltningschefen informerar nämnden vidare om arbetet med Göta Älvs vattenskyddsområde, gemensam fastighetsförvaltning och Sjörfartsverket.
Förvaltningschefen hälsar samhällsbyggnadsnämnden varmt välkomna till uppstartsmötet
den 1 februari.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
_____________
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│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden

§ 22

Sammanträdesdatum

Sida

2012-01-26
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Dnr SBN 2012/1

Ordförandeinformation
Ärendebeskrivning
Ordförande informerar nämnden om möten med styrgrupp Wargön och styrgrupp bygg och
plangruppen .
Ordförande informerar också om möten avseende framtida skolorganisation inom styrgruppen för medborgardialog och möte med kommunstyrelsens presidium och samhällsbyggnadsnämndens presidium avseende skattefinansiering av Skräcklestugan.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
_____________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 23

Dnr SBN 2012/1

Information: Ärenden till nästa sammanträde
Ärendebeskrivning
-

Tjänstgörande ledamöter samt val av justerare

-

Ekonomiskt utfall för januari månad

-

Motion om kretsloppspark

-

Motion om kommunalt skogsreservat

-

Motion om energieffektivt byggande

-

Meddelande

-

Delegationsbeslut

-

Förvaltningschefen informerar

-

Ordförandeinformation

-

Ärenden till nästa sammanträde

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
____________

_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
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