SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
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-

Plats

Torpaskolan, Lindgården, rum 225
2:e vån Kommunhuset, Vänersborg

Tid

Torsdag den 15 september kl. 08.30- 14.00

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Zdenko Petrusic (S)

Paragrafer

122- 138

Underskrifter
Sekreterare

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

Birgitta Andersson
Ordförande

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

Christer Thobiasson (M)
Justerande

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

Zdenko Petrusic (S)
________________________________________________________________________________

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

Samhällsbyggnadsnämnden
2011-09-15

Datum för anslags uppsättande

2011-09-21

Datum för anslags nedtagande

2011-10-13

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
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

Ersättare
Gunnar Henriksson (FP)
Magdalena Hansson (VFP)
Inger Allin (S)
Sven Andersson (FP)
Mondher Dachraoui (S)
Anna Jonsson (M)
Kent O. Nilsson (MP)

Övriga deltagare
Sophia Wikström, förvaltningschef
Anna-Karin Svensson, kostchef
Lars Bengtsson, förvaltningsekonom
Gunnar Björklund, fastighetschef
Birgitta Andersson, förvaltningssekreterare
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Ärenden
§ 122 Tjänstgörande ledamöter samt val av justerare

Sid
4

§ 123 Information

5

§ 124 Temadag kostenheten

6

§ 125 Motion om vedeldad bastu vid Länsan i Skräckleparken,
Vänersborg
§ 126 Konsekvensanalys av investeringsbeslut år 2012

7

§ 127 Motion om sanitära avlopp vid Gaddesanda och Norkroken

9

§ 128 Återremiss angående ansökan om tilläggsanslag avseende
vinterväghållning
§ 129 Fördelning av tillfälligt utökad underhållsbudget under 2012,
Budget 2012
§ 130 Delårsbokslut två med prognos 2011-12-31

10

§ 131 Förslag till sammanträdestider 2012

13

§ 132 Motion om aktivitetspark och mötesplats Sjövallen,
Vänersborg
§ 133 Ny hamn i Vargön

14

§ 134 Meddelande

16

§ 135 Delegationsbeslut

17

§ 136 Förvaltningschefen informerar

18

§ 137 Ordförandeinformation

19

§ 138 Information, ärenden till nästa sammanträde

20

8

11
12

15
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Dnr SBN 2011/1

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

Information
Christer Thobiasson, ordförande:
Ordförandeinformation
Sophia Wikström, förvaltningschef:
Förvaltningschefen informerar
Motion om aktivietspark och mötesplats Sjövallen, Vänersborg
Ny hamn i Vargön
Anna-Karin Svensson, kostchef:
Temadag/ Presentation kostenheten
Gunnar Björklund, fastighetschef:
Motion om vedeldad bastu vid Länsan i Skräckleparken, Vänersborg
Investeringsbeslut år 2012 - Konsekvensanalys
Lars Bengtsson, förvaltningsekonom:
Återremiss angående ansökan om tilläggsanslag avseende vinterväghållning
Fördelning av tillfälligt utökad underhållsbudget under 2012, budget 2012
Delårsbokslut två med prognos 2011-12-31
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§ 124

Dnr SBN 2011/1

Temadag/ Presentation kostenheten
Ärendebeskrivning
Kostchefen redogör och presenterar sin verksamhet för nämnden.
Kostchefen informerar om fortsatt utredning angående kommunens kök som beslutades på
samhällsbyggnadsnämndens möte den 2010-11-11, § 149 att en projektgrupp ska bildas
tillsammans med de berörda förvaltningarna.
Samhällsbyggnadsnämnden besöker två produktions kök, Torpaskolan och Lindgården,
där nämnden får inblick i arbetet.
Kostenhetens verksamhet består av 6 produktionskök och de levererar sammanlagt cirka
1 miljonmåltider per år.
Torpaskolan producerar 2300 portioner per dag och 530 portioner är olika specialkoster
och Lindgården producerar 580 portioner per dag där 135 portioner är olika specialkoster
samt 300 portioner kvällsmat.
Antal specialkoster har ökat på grund av allergi och etiska skäl.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen och tackar kostchefen och enhetscheferna på Torpaskolan och
Lindgården för en intressant och givande presentation.
___________
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§ 125

Dnr SBN 2011/91

Motion om vedeldad bastu vid Länsan i Skräckleparken,
Vänersborg
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 2011-03-30, §35 att remittera denna motion till
samhällsbyggnadsnämnden. Göran Larsson (MP) har, mot bakgrund vad som anförs i
motionen, föreslagit att kommunfullmäktige beslutar
•
•
•

att nätverk bildas av personer i Vänersborg som har intresse för en bastu vid
Länsan i Skräckleparken, för att i samarbete med samhällsbyggnadsnämnden
utveckla idén
att kommunen – samhällsbyggnadsnämnden driver och finansierar bygget av en
vedeldad bastu
att en kostnadskalkyl tas fram för att bygga en bastu med tillhörande
omklädningsrum och brygga

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att avge följande yttrande över motionen
syftet med motionen är lovvärt men samhällsbyggnadsnämnden ser idag inga möjligheter
inom sin tilldelade ekonomiska ram prioritera motionens idéer utan föreslår att densamma
avslås. Samhällsbyggnadsnämnden kan dock tänka sig upplåta mark inom det berörda
området om någon förening ansöker om det, för förverkligande av motionens intentioner.
___________

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
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§ 126

Dnr SBN 2011/173

Konsekvensanalys av investeringsbeslut år 2012
Ärendebeskrivning
Fastighetschefen informerar om vad konsekvensen blir för skolfastigheternas utnyttjande,
av beslutade investeringar för år 2012.
Diskussion förs där ledamöter och ersättare anser att det är viktigt att också lyfta frågan
inom sitt parti.
Förvaltningschefen meddelar att energieffektivisering ska tas med i konsekvensanalysen.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att återremittera konsekvensanalysen till fastighetschefen för att tas upp åter i fastighetsutskottet.
_____________

Protokollsutdrag till
fastighetschef
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§ 127

Dnr SBN 2011/122

Motion om sanitära avlopp vid Gaddesanda och Norkroken
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 beslutar
att punkten utgår och att ärendet tas upp vid kommande sammanträde.
___________

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
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§ 128

Dnr SBN 2010/42

Återremiss angående ansökan om tilläggsanslag avseende
vinterväghållning
Ärendebeskrivning
Lars Bengtsson förvaltningsekonomen redovisar i ärendet.
Vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 2011-04-14, § 78 beslutades att anhålla
om ett engångsbelopp för täckande av kostnader utöver budget avseende
vinterväghållning.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde beslutades 2011-06-22, §83 om återremiss i
ärendet och att beslut ska fattas efter årets andra terital.
Kostnaderna för vintervägshållningen blev avsevärt högre än vad som beräknades under
den tidiga våren och till dags datum är årets kostnader för vinterväghållning 7 000 000
kronor.
Förvaltningsekonomen har upprättat en skrivelse i ärendet, daterad 2011-08-09.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta att samhällsbyggnadsnämnden tilldelas ett
engångsbelopp till en summa av 5 500 000 kronor avseende vinterväghållning under 2011,
i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2011-08-09.
_____________

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Förvaltningsekonomen
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad, 2011-08-09
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§ 129

Dnr SBN 2011/31

Fördelning av tillfälligt utökad underhållsbudget under 2012,
Budget 2012
Ärendebeskrivning
Lars Bengtsson förvaltningsekonomen redovisar i ärendet.
I kommunfullmäktiges beslut 2011-06-22, §92 gällande mål- och resursplan 2012-2014
tilldelas samhällsbyggnadsnämnden ett engångsbelopp för underhåll under år 2012.
Beloppets storlek är 2 000 000 kronor och är inte specificerat.
Förvaltningsekonomen har upprättat en skrivelse i ärendet, daterad 2011-08-09.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen besluta att de medel för underhåll 2 000 000 kronor som
tilldelats samhällsbyggnadsnämnden, enligt kommunfullmäktiges beslut 2011-06-22, § 92
skall tillfalla anslagsbindningsnivån gator & vägar / park / teknik och trafik.
att för egen del att de 2 000 000 kronor för underhåll som tilldelats samhällsbyggnämnden
under år 2012 skall tillfalla gatuenheten så att beläggningsunderhållet kan ökas.
_____________

Protokollsutdrag till
Förvaltningsekonomen
Kommunstyrelsen
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad, 2011-08-09
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§ 130

Dnr SBN 2011/7

Delårsbokslut två med prognos 2011-12-31
Ärendebeskrivning
Lars Bengtsson förvaltningsekonomen informerar i ärendet.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna samt överlämna delårsbokslutet till
kommunstyrelsen
___________

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Förvaltningsekonomen
Bilaga
Delårsbokslut två
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§ 131

Dnr SBN 2011/160

Förslag till sammanträdestider 2012
Ärendebeskrivning
Förslag till sammanträdes tider för 2012 redovisas.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna förslag till sammanträdes dagar år 2012 daterad 2011-08-16.
___________

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Förvaltningsekonomen
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad, 2011-08-16
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§ 132

Dnr SBN 2011/93

Motion om aktivitetspark och mötesplats Sjövallen, Vänersborg
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har remitterat motionen till samhällsbyggnadsnämnden och barn och
ungdomsnämnden.
Anna-Karin Sandberg (MP) har, mot bakgrund vad som anförts i motionen föreslagit att
kommunfullmäktige beslutar att
• Fritidsförvaltningen bjuder in barn boende i området i åldrarna 7-12 år till en
kreativ träff för idéutveckling. Att träffen leds av en vuxen i pedagogisk och
kreativ övning i syfte att ta fram kreativa idéer från barnen för en aktivitetspark
• att gatu- och parkkontoret skapar ett vackert och kreativt grönområde med
sittplatser etcetera som anpassas utifrån de idéer som tas fram av barnen

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att som svar till kommunfullmäktige överlämna samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse,
daterad 2011-08-28 och att densamma får utgöra svar på motionen.
___________

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad, 2011-08-28
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§ 133

Dnr SBN 2011/134

Ny hamn i Vargön
Ärendebeskrivning
Sophia Wikström förvaltningschefen redogör i ärendet där Vänerhamn AB har gjort en
förstudie för val av hamnläge i tvåstadsregionen.
Studien föreslår att hamnverksamheten utvecklas i 4 etapper.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet, daterad 2011-08-28.
Diskussion förs gällande behov och kostnader m.m.
Presidiet förslag till beslut
att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att innan utredning går vidare enligt
förvaltningschefens skrivelse, daterad 2011-08-28, inhämta kommunstyrelsens
ställningstagande i ärendet.
Hans-Erik Aronsson (M) med instämmande av Benny Augustsson (S) yrkar bifall för
presidiets förslag.
James Bucci (V) med instämmande av Sivert Rölvåg (V) föreslår att nämnden föreslår
kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att avsluta arbetet med att utreda
ny hamn i Vargön och att lägga det till handlingarna.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att majoriteten bifaller presidiets
förslag till beslut.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att innan utredning går vidare enligt förvaltningschefens skrivelse, daterad 2011-08-28,
inhämta kommunstyrelsens ställningstagande i ärendet
___________
Reservation
Skriftlig reservation från James Bucci (V)
./. Skriftlig reservation från James Bucci (V)

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelse
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet, daterad 2011-08-28.
Reservation
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§ 134

Dnr SBN 2011/4

Meddelanden
Ärendebeskrivning
Sekreteraren informerar.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
_____________
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§ 135

Dnr SBN 2011/5

Delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut för juni till och med september månad 2011 redovisas.
Delegationsbeslut avseende Teknik- och Trafikenheten 2011-05-30-2011-08-08
redovisas.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
_____________

Bilagor
Delegationsbeslut
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§ 136

Dnr SBN 2011/1

Förvaltningsinformation
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar om pågående verksamheter och projekt inom
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Förvaltningschefen informerar nämnden att samtliga chefer inom förvaltningen har fått
utbildning i arbetsrätt.
Nämnden får också information om att Göteborgs stad har initierat till att göra Göta Älv
till vattenskyddsområde med anledning av detta har det bildats en styrelsegrupp och
arbetsgrupp.

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

Ordförandeinformation
Ärendebeskrivning
Ordförande informerar om möten, övriga aktuella verksamhetsfrågor och projekt.
Ordförande informerar om att den nya Skräcklestugan kommer att vara klar i april nästa år.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
_____________
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§ 138

Dnr SBN 2011/1

Information: Ärenden till nästa sammanträde
Ärendebeskrivning
-

Tjänstgörande ledamöter samt val av justerare

-

Ekonomiskt utfall för september månad

-

Information gator och vägar

-

Information samarbetsavtal, trafikinformatör

-

Motion om utredning/planering av friidrottsarena i Vänersborgs tätort

-

Motion om yt- och kostnadseffektiva skollokaler i Vänersborg

-

Motion om upprättande av ridvägsplan för Vänersborg

-

Motion om ändring av lokalordningsföreskrifter inom Vänersborg

-

Motion om förutsättningar för att bygga en cykelväg och gångväg runt
Vassbotten utreds

-

Överdrag investeringsbudget

-

Meddelande

-

Delegationsbeslut

-

Förvaltningschefen informerar

-

Ordförandeinformation

-

Ärenden till nästa sammanträde

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
____________
_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

