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Plats

Rum 225, Sundsgatan 29, kommunhuset, Vänersborg

Tid

Torsdag den 8 december kl. 08.30- 14:10

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

James Bucci (V)

Paragrafer

171- 193

Underskrifter
Sekreterare

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

Birgitta Andersson
Ordförande

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

Christer Thobiasson (M)
Justerande

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

James Bucci (V)
________________________________________________________________________________

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

Samhällsbyggnadsnämnden
2011-12-08

Datum för anslags uppsättande

2011-12-14

Datum för anslags nedtagande

2012-01-07

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
Bo Carlsson (C), 2:e vice ordf
Hans-Erik Aronsson (M)
Bengt Wallin (FP)
Hans-Peter Nielsen (KD) §171-§183
Anna Johnsson (M)§184-§193
Åsa Johansson (S)
Zdenko Petrusic (S) §171-§186
Inger Allin (S)§187-§193
James Bucci (V)
Sivert Rölvåg (V)
Göran Larsson (MP)

Tjänstgör för

Hans-Peter Nielsen (KD)
Inger Allin (S)

Ersättare
Inger Allin (S)
Magdalena Hansson (VFP)
Ingvar Håkansson (C)
Sven Andersson (FP)
Anna Johnsson (M)

Övriga deltagare
Sophia Wikström, förvaltningschef
Gunnar Björklund, fastighetschef
Maria Wagerland, fastighetsingenjör
Lars Bengtsson, förvaltningsekonom
Daniel Larsson, VA-chef
Katarina Enbom, processingenjör
Kajsa Wegberg, miljö och hälsoskyddsinspektör
Anders Hultberg, inspektör Miljö och hälsa
Björn Magnusson, trafikingenjör
Marianne Blom, trafikingenjör
Jan-Irvis Scheynius, planarkitekt
Birgitta Andersson, förvaltningssekreterare
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Ärenden
§ 171 Tjänstgörande ledamöter samt val av justerare

Sid
4

§ 172 Information

5

§ 173 Ekonomisk utfall november

6

§ 174 Granskning år 2011 i enlighet för ekonomisk internkontroll

7

§ 175 Viloplats för smådjur

8

§ 176 Information: Skräcklestugan

9

§ 177 Konsekvensanalys

10

§ 178 Kulturaxeln, Huvudnäsområdet

11

§ 179 Motion om ändring av lokal ordningsföreskrift beträffande
gatumusik inom Vänersborgs kommun
§ 180 Yttrande över program för detaljplaner för Norra Nordkroken,
Vänersborgs kommun
§ 181 Samrådsyttrande över detaljplan för kvarteret Astern mm

12

§ 182 Lastplats vid Vassbottengatan

16

§ 183 Hastighetsändring på Dalbobron

17

§ 184 Parkering för rörelsehindrade vid Marierovägens förskola

18

§ 185 Uppföljning av Agenda 22 för 2009-2011

19

§ 186 Handikapprådets protokoll

20

§ 187 Information från VA-verket

21

§ 188 Vattenskyddsområde med skyddsområdesbestämmelser för
den kommunala vattentäkten i Dyrehög i Brålanda
§ 189 Meddelande

22
23

§ 190 Delegationsbeslut

24

§ 191 Förvaltningschefen informerar

25

§ 192 Ordförandeinformation

26

§ 193 Information, ärenden till nästa sammanträde

27

14
15
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Dnr SBN 2011/1

Tjänstgörande ledamöter samt val av justerare
Ordförande Christer Thobiasson (M) öppnar sammanträdet och James Bucci (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
Gunnar Björklund, fastighetschef:
Information: Skräcklestugan
Konsekvensanalys
Kulturaxeln, Huvudnäsområdet
Maria Wagerland, fastighetsingenjör:
Viloplats för smådjur
Daniel Larsson, VAchef:
Information: Vattenskyddsområde med skyddsområdesbestämmelser för den
kommunala vattentäkten i Dyrehög i Brålanda
Katarina Enbom, processingenjör:
Information från VA-verket
Lars Bengtsson, förvaltningsekonom:
Ekonomisk utfall november
Granskning år 2011 i enlighet för ekonomisk internkontroll
Kajsa Wegberg och Anders Hultberg miljö och hälsoskyddsinspektör:
Information: Vattenskyddsområde med skyddsområdesbestämmelser för den
kommunala vattentäkten i Dyrehög i Brålanda
Marianne Blom: trafikingenjör
Motion om ändring av lokal ordningsföreskrift beträffande gatumusik inom
Vänersborgs kommun
Björn Magnussson, trafikingenjör:
Yttrande över program för detaljplaner för Norra Nordkroken, Vänersborgs kommun
Samrådsyttrande över detaljplan för kvarteret Astern mm
Lastplats vid Vassbottengatan
Hastighetsändring på Dalbobron
Parkering för rörelsehindrade vid Marierovägens förskola
Jan-Irvis Scheynius, planarkitekt:
Yttrande över program för detaljplaner för Norra Nordkroken, Vänersborgs kommun
Samrådsyttrande över detaljplan för kvarteret Astern mm
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§ 173

Dnr SBN 2011/7

Ekonomisk utfall november
Ärendebeskrivning
Lars Bengtsson förvaltningsekonomen redogör i ärendet.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
___________

Protokollsutdrag till
Förvaltningsekonom
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§ 174

Dnr SBN 2011/85

Granskning år 2011 i enlighet för ekonomisk internkontroll
Ärendebeskrivning
Förvaltningsekonomen Lars Bengtsson, redogör för ärendet där reglementet säger att varje år
skall nämnderna antaga plan för granskning/uppföljning av den interna kontrollen.
Vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 2011-06-16, § 111 antog nämnden en
plan för 2011 års granskning.
Av beslutet och planen framgår det att områden som ska granskas under år 2011 är
bostadsanppassningsbidrag och intäkter inom VA och avgifter för båtplatser, fritidsbåtar.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse, daterad 2011-11-21.
Nämnden går igenom skrivelsen och konstaterar att budgetramen för bostadsanpassning bör
höjas att detta kommer med i budgetprocessen.
Presidiets behandling av ärendet
att föreslå samhällsbyggnadsnämnden att godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens
skrivelse, daterad 2011-11-21
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2011-11-21
___________

Protokollsutdrag till
Förvaltningsekonom
Kommunstyrelsen
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2011-11-21
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§ 175

Dnr SBN 2008/89

Viloplats för smådjur
Ärendebeskrivning
Maria Wagerland redogör i ärendet där en skrivelse inkom angående önskemål om en
begravningsplats för smådjur därefter bildades en arbetsgrupp för att utreda lämplig plats för
begravning av smådjur.
Arbetet återupptogs 2008 där arbetsgruppen bestod av representanter från fastighetsenheten,
gatuenheten samt miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.
Efter ett möte daterat 2009-12-15 med samhällsbyggnadsnämndens och byggnadsnämndens
presidium fördes minnesanteckningar med förslag att bevaka alternativet Holmängen under
kommande exploateringsprocess för bostäder i Holmängen.
Presidiets behandling av ärendet
att föreslå samhällsbyggnadsnämnden att besluta att anlägga en begravningsplats för smådjur
på Holmängen i enligt fastighetsingenjörens skrivelse daterad 2011-11-16, under
förutsättning att marklov samt strandskyddsdispens erhålles.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att anlägga en begravningsplats för smådjur på Holmängen i enligt fastighetsingenjörens
skrivelse daterad 2011-11-16, under förutsättning att marklov samt strandskyddsdispens
erhålles och att kostnader för iordningställande och drift samt begravningstaxa medtas i
budgetprocessen för år 2013.
___________

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen för kännedom
Fastighetsingenjören
Bilaga
Fastighetsingenjörens skrivelse, daterad 2011-11-16
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Dnr SBN 2007/141

Information: Skräcklestugan
Ärendebeskrivning
Fastighetschefen redogör i en skrivelse, daterad 2011-11-15 om projektet angående den nya
skräcklestugan.
Få anbud har kommit in och anbuden ligger på högre kostnad än investeringsbudget.
Diskussion förs om olika alternativ för byggnation såsom vinterisolering och timmerstugor
m.m.
Presidiets behandling av ärendet
att föreslå samhällsbyggnadsnämnden att notera informationen.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
_____________

Protokollsutdrag till
Fastighetschef
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§ 177

Dnr SBN 2011/173

Investeringsbeslut år 2012 – Konsekvensanalys
Ärendebeskrivning
Fastighetschefen redogör i en skrivelse daterad 2011-11-17, om budgetarbetet för år 2012
där fastighetsenheten har äskat investeringsmedel ” Tekniska system” för underhåll av
kommunens skollokaler.
Då investeringsmedel inte har tilldelats för energibesparande åtgärder under ” Tekniska
system” kan inte fastighetsenheten under 2012 börja arbetet med att energibesparande
åtgärder.
Samhällsbyggnadsnämnden får information om att samhällsbyggnadsnämndens presidium
och kommunstyrelsens presidium kommer vid ett möte januari diskutera vidare bl.a. ramtillskott gällande kommunens skollokaler.
Presidiets behandling av ärendet
att föreslå samhällsbyggnadsnämnden att notera informationen samt att inför 2013 års
budgetprocess vid investeringsbeslut belysa konsekvensanalys gällande bl.a. skollokaler.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen samt att inför 2013 års budgetprocess vid investeringsbeslut belysa
konsekvensanalys gällande bl.a. skollokaler.
_____________

Protokollsutdrag till
Fastighetschef
Förvaltningsekonom
Bilaga
Fastighetschefens skrivelse, daterad 2011-11-17
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§ 178

Dnr SBN 2011/163

Kulturaxeln, Huvudnäsområdet
Ärendebeskrivning
På samhällsbyggnadsnämndens presidium den 2011-08-29, § 66, beslutades att samtliga
nämnder, styrelser, förvaltningar, mm ska få yttra sig i ärendet.
Svar begärdes till den 2011-11-15 och flertalet har skickat in yttranden gällande Kulturaxeln,
Huvudnässkolan
Några saknas bl.a. från Trenova fastigheter AB, Regionstyrelsen i Västra Götaland,
Medborgarskolan, Studiefrämjandet, och ABF.
Presidiets behandling av ärendet
att uppdra till fastighetschefen att sammanställa samtliga svar och ta fram för aulan
fastighetsskick och kostnadsförslag vid eventuell renovering av aulan.
att föreslå samhällsbyggnadsnämnden besluta om att A och B-hus rivs och C-hus ny
detaljplan samt att se över ägandet av fastigheten.
Ordförande lämnar förslag till beslut
att översända samtliga inkomna yttrande till samtliga i kommunfullmäktiges ingående partier
för att bereda partierna tillfälle till yttrande senast 2012-01-31, till samhällsbyggnadsnämnden.
Samtliga partier får möjlighet att yttra sig innan beslut, i sann demokratisk anda.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att uppdra till fastighetschefen sammanställa samtliga svar och ta fram en preliminär
kostnadsberäkning för ombyggnad av aulan samt även enkel skiss över foajén. Därefter
remitteras ärendet till samtliga partigrupper för yttrande, svar till samhällsbyggnadsnämnden, senast 2012-02-29.
___________

Protokollsutdrag till
Fastighetschef
Kommunstyrelsen
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad, 2011-11-16
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Dnr SBN 2011/139

Motion om ändring av lokal ordningsföreskrift beträffande
gatumusik inom Vänersborg
Ärendebeskrivning
Marianne Blom, trafikingenjör redogör i ärendet där Kurt Karlsson (SD) har mot bakgrund
vad som anförts i motionen, föreslaget ändring av ”andra meningen i §12 Allmänna lokala
ordningsföreskrifter för Vänersborgs kommun.
Kommunfullmäktige har remitterat motionen till samhällsbyggnadsnämnden.
Teknik och trafikenheten har upprättat en skrivelse i ärendet, daterad 2011-11-16.
Presidiets behandling av ärendet
att föreslå samhällsbyggnadsnämnden besluta i enlighet med teknik och trafikenhetens
skrivelse, daterad 2011-11-16
att föreslå kommunfullmäktige besluta om att texten ändras i Allmänna lokala
ordningsföreskrifter för Vänersborgs kommun under insamling av pengar § 12 till
polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknade, om
insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig
tillställning. Så också när insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik.
Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till presidiets förslag.
James Bucci (V), Sivert Rölvåg (V) och Göran Larsson (MP) yrkar att avslå motionens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att samhällsbyggnadsnämnden antar
ordförandens förslag.
Votering begärs. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till ordförandens yrkande.
Nej-röst för bifall till James Bucci (V), Sivert Rölvåg (V) och Göran Larsson (MP) förslag.
(forts.)
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§ 179

Dnr SBN 2011/139

(forts.)
Omröstningsresultat
Benny Augustsson(S)
Bo Carlsson (C)
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)
Christer Thobiasson (M)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Ja

Med 8st ja-röster till förmån för ordförandens yrkande mot 3st nej-röster till förmån för
James Bucci (V), Sivert Rölvåg (V) och Göran Larsson (MP) yrkande.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt ordförandens yrkande.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna teknik och trafikenhetens skrivelse, daterad 2011-11-16
att föreslå kommunfullmäktige besluta om att texten ändras i Allmänna lokala
ordningsföreskrifter för Vänersborgs kommun under insamling av pengar § 12 till
polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknade, om
insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig
tillställning. Så också när insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik.
___________
Reservation
./. Mot beslutet till förmån för eget yrkande reserverar sig James Bucci (V) och
Sivert Rölvåg (V).
Vi reserverar oss till förmån för vårt yrkande att avslå motionen. Vi finner det motsägande
om kommunen skall försvåra för spontana möten med kringresande gatumusikanter
samtidigt som kommunen eftersträvar att bli Sveriges bästa musikkommun.
Protokollsutdrag till
Trafikingenjören
Kommunstyrelsen
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad, 2011-11-16
Reservation från James Bucci (V) och Sivert Rölvåg(V)
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§ 180

Dnr SBN 2011/220

Yttrande över program för detaljplaner för Norra Nordkroken,
Vänersborgs kommun Motion
Ärendebeskrivning
Jan-Irwis Scheynius, planarkitekten redogör i ärendet där program för detaljplaner för Norra
Nordkorken är ute på samråd.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet, daterad 2011-11-16.
Presidiets behandling av ärendet
att föreslå samhällsbyggnadsnämnden att överlämna synpunkter till byggnadsnämnden i
enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2011-11-16.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att överlämna synpunkter till byggnadsnämnden i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2011-11-16.
_____________

Protokollsutdrag till
Trafikingenjören
Byggnadsnämnden
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad, 2011-11-16
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§ 181

Dnr SBN 2011/229

Samrådsyttrande över detaljplan för kvarteret Astern, mm i
Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Trafikingenjören Björn Magnusson redogör i ärendet där detaljplan för kvarteret Astern, mm
är ute på samråd.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit del av planförslaget.

Presidiets behandling av ärendet
att föreslå samhällsbyggnadsnämnden att överlämna följande synpunkt till byggnadsnämnden
att kommunen och Trenova Fastighets AB skall träffa ett avtal om att bolaget bekostar en del
av kommunens kostnader för att bygga om Regementsgatan och Södergatan. Kommun kan
tänka sig att bekosta Södergatan mellan Regementsgatan och Fabriksgatan. De övriga
ombyggnaderna bör bolaget bekosta.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att överlämna följande synpunkt till byggnadsnämnden.
att kommunen och Trenova Fastighets AB skall träffa ett avtal om att bolaget bekostar en del
av kommunens kostnader för att bygga om Regementsgatan och Södergatan. Kommun kan
tänka sig att bekosta Södergatan mellan Regementsgatan och Fabriksgatan. De övriga
ombyggnaderna bör bolaget bekosta.
___________

Protokollsutdrag till
Trafikingenjören
Byggnadsnämnden
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad, 2011-11-24
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§ 182

Dnr SBN 2011/225

Lastplats vid Vassbottengatan
Ärendebeskrivning
Trafikingenjören Björn Magnusson redogör för ärendet där IM Måleri har sin verksamhet på
Vassbottengatan och har behov av en lastplats på den lilla parallellgatan utmed Vassbotttengatan.
Det blir problem främst på tider då Erikshjälpen har öppet och bilar som parkerar så att
lastning och lossning inte är möjlig.
IM Måleris önskemål är att få en lastplats utanför IM Måleris lokaler.

Presidiets behandling av ärendet
att föreslå samhällsbyggnadsnämnden besluta om lastplats enligt LTF nummer
1487 2011-00166
Beslutet träder i kraft den 2012-01-01
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
om lastplats enligt LTF nummer
1487 2011-00166
Beslutet träder i kraft den 2012-01-01
___________

Protokollsutdrag till
Trafikingenjören
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad, 2011-11-14
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§ 183

Dnr SBN 2011/226

Hastighetsändring på Dalbobron
Ärendebeskrivning
Trafikingenjören Björn Magnusson redogör i ärendet och föreslår en hastighetsändring på
Dalbobron. Hastigheten har stor betydelse för slitaget på Dalbobron och därför föreslås en
säkning av hastighetsgränsen till 50 km/tim.
Dalbobron är en huvudled med stort trafikflöde, det passerar cirka 14 000 fordon per dygn.
Av dess är det cirka 7 % som räknas som tunga fordon.
Att sänka hastigheten är enkel åtgärd för att begränsa slitaget på bron och då är 50 km/tim
en lämplig hastighet.
Presidiets behandling av ärendet
att föreslå samhällsbyggnadsnämnden besluta i enlighet med teknik och trafikenhetens
skrivelse, daterad 2011-11-15 besluta att sänka hastigheten till 50 km/tim enligt
LTF nummer 1487 2011-00165
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
i enlighet med teknik och trafikenhetens skrivelse, daterad 2011-11-15
att sänka hastigheten till 50 km/tim enligt
LTF nummer 1487 2011-00165
___________

Protokollsutdrag till
Trafikingenjören
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad, 2011-11-15
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§ 184

Dnr SBN 2011/227

Parkering för rörelsehindrade vid Marierovägens förskola
Ärendebeskrivning
Trafikingenjören Björn Magnusson redogör i ärendet, där Vänersborgsbostäder önskar
anlägga en parkering för rörelsehindrade med särskilt tillstånd vid Marieriovägens förskola.
Det behövs en lokal trafikföreskrift då platsen är på en allmän parkering.
Vänersborgsbostäder arbetar nu med att se över möjligheten för dem som är rörelsehindrade
och att de kan parkera i närheten av skolorna som Vänersborgsbostäder har ansvar för.
Presidiets behandling av ärendet
att föreslå samhällsbyggnadsnämnden besluta i enlighet med teknik och trafikenhetens
skrivelse, daterad 2011-11-14
Om parkeringsplats för rörelsehindrade enligt LTF nummer 1487 2011-00163
Beslutet träder i kraft 2012-01-01

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
i enlighet med teknik och trafikenhetens skrivelse, daterad 2011-11-14
Om parkeringsplats för rörelsehindrade enligt LTF nummer 1487 2011-00163
Beslutet träder i kraft 2012-01-01
__________

Protokollsutdrag till
Trafikingenjören
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad, 2011-11-14
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§ 185

Dnr SBN 2009/90

Uppföljning av Agenda 22 för år 2009-2011
Ärendebeskrivning
Handikappolitiska handlingsprogrammet, Agenda 22 antogs 2001-05-05 och bygger på
FN:s 22 standardregler beträffande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
Nämndernas arbete med Agenda 22 följs kontinuerligt upp av Kommunala Handikapprådet,
som sedan rapporterar till Kommunfullmäktige.
Förvaltningssekreteraren har sammanställt de åtgärder som samhällsbyggnadsförvaltningen
har gjort under 2009-2011.
Presidiets behandling av ärendet
att föreslå samhällsbyggnadsnämnden besluta att godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens uppföljning av Agenda 22 för år 2009-2011.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens uppföljning av Agenda 22 för år 2009-2011.
___________

Protokollsutdrag till
Mia Harri, Handikappkonsulent, Agenda 22
Utredningschef
Gatuchef
Fastighetschef
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens uppföljning av Agenda 22 under 2009-2011
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§ 186

Dnr SBN 2011/197

Handikapprådets protokoll
Ärendebeskrivning
Enligt reglementet för Kommunala Handikapprådet så ska rådets protokoll översändas till
kommunens nämnder för information och påseende.
Kommunala handikapprådet informerar om att från och med 2011-06-09 så skriver rådet
protokoll istället för minnesanteckningar.

Presidiets behandling av ärendet
att föreslå samhällsbyggnadsnämnden besluta att notera informationen från kommunala
handikapprådet och att samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av rådets protokoll.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen från kommunala handikapprådet och att samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av rådets protokoll.
___________

Protokollsutdrag till
Kommunala Handikapprådet
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§ 187

Dnr SBN 2011/1

Information: från VA-verket
Ärendebeskrivning
Katarina Enbom processingenjör och Daniel Larsson VA-chefen informerar
samhällsbyggnadsnämnden om två olika arbetssätt för att säkerställa produktion av
dricksvatten. Produktion av dricksvatten måste klara av att rena vattnet från bl.a. bakterier,
virus och parasiter.
Ett av arbetssätten är ODP (Optimal Desinfektions Praxis) där arbetar man för att säkerställa
de mikrobiologiska säkerhetsbarriärerna så att man uppfyller de mikrobiologiska kraven för
dricksvatten. Arbetssättet innebär att man tar in data och förutsättningar för att bestämma en
”barriärhöjd” som innebär att faställa hur stor avskiljning och inaktivering som krävs av
anläggningen.
Man har valt att lägga stor vikt vid skydd av vattentäkten och förebyggande åtgärder för att
minimera mikrobiologisk förorening.
MRA (Mikrobiologisk Risk Analys) är ett arbetssätt för att säkerställa en hög dricksvattenkvalitet med hjälp av riskanalys. QMRA, Kvantitativ mikrobiologisk riskanalys
(Quantitative Microbial Risk Assessment) beskriver metod för att arbeta med de risker som
finns inom dricksvattenförsörjning. Det ställs höga krav på kunskap för att genomföra
processen men även på råvattenkvalitén där kostnaden är hög för de råvattenprover som tas.
Det finns flera olika barriärer mot mikrobiologisk förorening i allmänhet och parasiter, UVljus är en av dessa samt UV-filter (membran).
UV-ljus bestrålar vattnet, UV-dos som sönder delar DNA-kedjan. Med UV-filter (membran)
avskiljer mikrobiologisk förorening.
Presidiets behandling av ärendet
att föreslå samhällsbyggnadsnämnden notera informationen.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
___________

Protokollsutdrag till
VA-chef
Processingenjör
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§ 188

Dnr SBN 2009/63

Vattenskyddsområde med skyddsområdesbestämmelser för den
kommunala vattentäkten i Dyrehög i Brålanda
Ärendebeskrivning
Daniel Larsson VA-chef informerar i ärendet där Sveriges riksdag och EU har genom lagar
ställt krav på att våra vatten som används till dricksvattenframställning skall skyddas. Detta
görs genom att inrätta vattenskyddsområden runt våra dricksvattentäkter.
Samhällsbyggnadsnämnden har bjudit in Kajsa Wegberg och Anders Hultberg från miljö
och hälsa som svarar på nämndens frågor gällande vattenskyddsområdet.
VA-chefen har upprättat en skrivelse i ärendet daterad, 2011-11-04.
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.
Presidiets behandling av ärendet
att informera samhällsbyggnadsnämnden och att bjuda in representant från miljö och hälsa
till nämndmötet.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen samt att ärendet tas åter upp på samhällsbyggnadsnämndens möte i
januari 2012.
___________

Protokollsutdrag till
VA-chef
Miljö och hälsoskyddsnämnden

Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad, 2011-11-04
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§ 189

Dnr SBN 2011/4

Meddelanden
Ärendebeskrivning
Sekreteraren informerar.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
_____________
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§ 190

Dnr SBN 2011/5

Delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut för november månad 2011 redovisas.
Delegationsbeslut avseende Teknik- och Trafikenheten 2011-10-19 -2011-11-09
redovisas.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
_____________

Bilagor
Delegationsbeslut
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§ 191

Dnr SBN 2011/1

Förvaltningsinformation
Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen informerar nämnden om pågående verksamheter och projekt inom
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Förvaltningschefen informerar att Ann-Britt Svedberg är utsedd till processledare för
Holmenområdet, inget nytt i ärendet gällande kostenenheten (konsekvensanalys) och
kommunal förbundets bildande.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått ett föreläggande från arbetsmiljöverket gällande
Tärnanskolan, Tenggrenstorps- och Granåsförskola.
Efter nyår kommer samhällsbyggnadsnämnden få information angående bredband.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
_____________
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Dnr SBN 2011/1

Ordförandeinformation
Ärendebeskrivning
Ordförande informerar nämnden om möten, från Agenda 21, folkhälsomöte och
styrgruppsmöte med arbetsmiljöutbildning.
Ordförande tackar för detta året och önskar alla en riktig God Jul och ett Gott Nytt År.
Bo Carlsson tar tillfälligt i akt och önskar ordföranden också en riktig God Jul och ett Gott
Nytt År, vilket övriga deltagare instämmer i.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
_____________
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§ 193

Dnr SBN 2011/1

Information: Ärenden till nästa sammanträde
Ärendebeskrivning
-

Tjänstgörande ledamöter samt val av justerare

-

Ekonomiskt utfall för december månad

-

Motion om policy för förtroendevalda

-

Granskning av intern kontroll vid snöröjning

-

Motion utsikt Dalbobron

-

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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