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Plats

Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Fredag 19 februari kl 08.30- 11.45

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Benny Augustsson

Paragrafer

§ 16- 32

Underskrifter
Sekreterare

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

Birgitta Andersson

Ordförande

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

Kate Giaever

Justerande

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

Benny Augustsson
________________________________________________________________________________

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

Samhällsbyggnadsnämnden
2010-02-19

Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet

Underskrift
utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden, Sundsgatan 29,
Vänersborg

..............................................................................
Birgitta Andersson
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Närvarolista
Beslutande
Ingvar Håkansson (C)
Johan Ekström (FP), vice ordf
Kate Giaever (S), ordf
Karl-Gunnar Wikström (S)
Bo Dahlberg (S)
Åsa Johansson (S)
Benny Augustsson (S)
Ragnar Sandberg (M)
Hans-Erik Aronsson (M)
Hans-Peter Nielsen (KD)
Lennart Bäckemo (FV)

Tjänstgör för
Bo Carlsson (C)

Bengt-Göran Nilsson (S)
Jeanette Larsson (S)

Reino Fredriksson (M)

Ersättare
Ingvar Håkansson (C)
Karl-Gunnar Wikström (S)
Bo Dahlberg (S)
Hans-Erik Aronsson (M)

Övriga deltagare
Sophia Wikström, förvaltningschef
Jan Irwis Scheynius, planarkitekt
P-O Gustavsson, utredningschef
Ann Olsson, miljösamordnare
Gunnar Björklund, fastighetschef
Björn Magnusson, trafikingenjör
Lars Bengtsson, förvaltningsekonom
Birgitta Andersson, sekreterare
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Ärenden

Sid

§ 16

Tjänstgörande ledamöter samt val av justerare

4

§ 17

Information

5

§ 18

Information Skadebarometern

6

§ 19

Utställning vindbruksplan, tillägg till översiktsplan 2006,
Vänersborgs kommun
Samråd, fördjupad översiktsplan för Dalslandskusten, Vänersborgs
kommun
Energiplan Vänersborg 2002, uppföljning 2008

7

§ 20
§ 21
§ 22

8
9
10

§ 23

Extra anslag för åtgärdande av ” Enkelt avhjälpta hinder” i
kommunägda publika lokaler
Boende- och nyttokort

§ 24

Förändring av parkeringstid på Magasinsgränd

12

§ 25

Överföringsbudget avseende investeringar mellan åren 2009-2010

14

§ 26

Information avslutade investeringar inom samhällsbyggnad 2009

15

§ 27

Samhällsbyggnadsnämndens del av årsredovisningen 2009

16

§ 28

Meddelande

17

§ 29

Delegationsbeslut

18

§ 30

Förvaltningschefen informerar

19

§ 31

Ordförandeinformation

20

§ 32

Övriga frågor

21

11
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§ 16

Tjänstgörande ledamöter samt val av justerare
Ordförande Kate Giaever (S) öppnar sammanträdet Benny Augustsson (S) utses att
jämte ordföranden justera protokollet.
_________
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Dnr SBN 20010/10

Information

Per-Olof Gustavsson, utredningschef:
Utställning vindbruksplan, tillägg till översiktsplan 2006,
Vänersborgs kommun
Samråd, fördjupad översiktsplan för Dalslandskusten, Vänersborgs kommun
Jan Irvis Scheynius, planarkitekt:
Utställning vindbruksplan, tillägg till översiktsplan 2006,
Vänersborgs kommun
Samråd, fördjupad översiktsplan för Dalslandskusten, Vänersborgs kommun
Gunnar Björklund, fastighetschef:
Energiplan Vänersborg 2002, uppföljning 2008
Extra anslag för åtgärdande av ” Enkelt avhjälpta hinder” i kommunägda
publika lokaler
Ann Olsson, miljösamordnare:
Energiplan Vänersborg 2002, uppföljning 2008
Björn Magnusson, trafikingenjör:
Boende- och nyttokort
Förändring av parkeringstid på Magasinsgränd
Lars Bengtsson, förvaltningsekonom:
Överföringsbudget avseende investeringar mellan åren 2009-2010
Information avslutade investeringar inom samhällsbyggnad 2009
Samhällsbyggnadsnämndens del av årsredovisningen 2009
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dnr SBN 2009/64

Skadebarometern
Ärendebeskrivning
Punkten utgår.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ta upp ärendet till nästa nämndmöte.
_____________
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Dnr SBN 2010/2

Utställning vindbruksplan, tillägg till översiktsplan 2006,
Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Utredningschefen Per-Olof Gustavsson och planarkitekten Jan Irvis Scheynius redogör
för utställning vindbruksplan, tillägg till översiktsplan 2006, Vänersborgs kommun som
är utställd.
Vindbruksplanen ska utgöra ett underlag för en strukturerad utbyggnad av vindkraft i
kommunen och för en effektiv och konsekvent hantering av detaljplaner, bygglov,
tillstånd och andra ärenden om vindkraft.
Synpunkter ska senast vara inlämnade till kommunstyrelsen senast den 12 mars 2010.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat skrivelse i ärendet, daterad 2010-01-27

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden att föreslår kommunstyrelsen besluta att anta utställd
vindbruksplanen i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse,
daterad 2010-01-27 med följande tillägg:
Eftersom man inte vet vad ny teknisk lösning inom vindkraftverk ger ifråga om
bullervärde bör man poängtera att avstånden till bostäder är satt till nu gällande
decibelkrav. Blir verken tystare borde det finnas möjlighet att de kan stå närmare
bostäder.
____________

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2010-01-27
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Dnr SBN 2010/1

Samråd, fördjupad översiktsplan för Dalslandskusten,
Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Utredningschefen Per-Olof Gustavsson och planarkitekten Jan Irvis Scheynius redogör
för ärendet.
Kommunen har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan för Dalslandskusten.
Planområdet omfattar 1-3 km brett område längs kusten mellan Vänersborgs stad och
gränsen mot Melleruds kommun.
Syftet med planen är att visa hur ett attraktivt kustområde kan bli än mer attraktivt
genom en medveten och ordnad bebyggelseutveckling samtidigt som natur- och
kulturvärdena långsiktigt säkras och förstärks.
Synpunkter ska senast vara inlämnade till kommunstyrelsen senast den 12 mars 2010.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat skrivelse i ärendet, daterad 2010-02-03.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att överlämna synpunkter till kommunstyrelsen i
enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2010-02-03
_____________

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2010-02-03.
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Dnr SBN 2010/8

Energiplan Vänersborg 2002, uppföljning 2008
Ärendebeskrivning
Gunnar Björklund fastighetschef och Ann Olsson miljösamordnare redogör i ärendet.
Energiplan för Vänersborg 2002 är antagen av kommunfullmäktige i november 2002,
(KF § N 21). Samhällsbyggnadsnämnden samordnar energiarbetet och ansvarar för
rapporteringen till kommunstyrelsen. Arbetet med den nu presenterade uppföljning 2008
har skett i samarbete med Agenda 21.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta att godkänna uppföljning 2008 avseende Energiplan 2002.
Samt med följande tillägg:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta att en klimatstrategiplan kan upprättas.

_____________

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens Energiplan uppföljning 2008
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Dnr SBN 2009/140

Extra anslag för åtgärdande av ” Enkelt avhjälpta hinder” i
kommunägda publika lokaler
Ärendebeskrivning
Gunnar Björklund fastighetschef redogör i ärendet och har upprättat en skrivelse i
ärendet, daterad 2010-01-26.
Publika lokaler och allmänna platser ska göras med tillgängliga och användbara för
personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga, i enlighet med plan- och
bygglagen (PBL). Med ledning av Boverkets tillämpningsföreskrifter har lokaler som
förvaltas av Vänersborgs kommun/Fastighetsenheten inventerats.
Medel söks från kommunfullmäktige för att bekosta åtgärder avseende ” Enkelt
avhjälpta hinder” med 3,8 miljoner kronor.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta att utöka 2010 års investeringsbudget med 3,8 miljoner
kronor för åtgärdande av ”Enkelt avhjälpta hinder ” i befintliga publika lokaler i enlighet
med samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2010-01-26.
___________

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Fastighetschef
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2010-01-26.
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Dnr SBN 2010/14

Ändring av villkor och avgifter för boende- och nyttokort
Ärendebeskrivning
Björn Magnusson, trafikingenjör redogör i ärendet där boende- och nyttokort infördes
1986 i Vänersborgs kommun.
Avgiften för boendekort har inte ändrats sedan 1996 och är 800 kronor per år och 300 kr
per kvartal, dessa avgifter gäller för de centrala delarna av centrum och utanför dessa är
avgiften 600 kronor per år respektive 200 kronor per kvartal.
Villkoren för boendekorten anser vi är bra och där föreslås ingen förändring förutom att
man borde kunna använda sig av boendekort i hela kommunen vilket inte framgår idag.
Däremot bör avgiften för boendekort höjas dels för att det var länge sedan avgiften
höjdes och dels för att hålla antalet boendekort på en rimlig nivå.
Nyttokort har inte heller ändrats sedan 1996 och kostar idag 1200 kr per år, 150 kronor
per månad och 120 kronor per vecka.
När det gäller villkoren för nyttokort föreslås det tre olika kategorier av nyttokort.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat skrivelse i ärendet, daterad 2010-01-27.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar:
Att ändra villkoren för boende- och nyttokort enligt bilagor
Att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om följande avgifter:
Boendekort centrum

1200 kr/år
450 kr/kvartal

Boendekort utanför centrumområdet

900 kr/år
340 kr/kvartal

Nyttokort

1500 kr/år
200 kr/månad
150 kr/vecka

Besluten föreslås träda i kraft 2010-07-01
_____________
Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Bilaga
Teknik och trafikenhetens skrivelse, daterad 2010-01-27.
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Dnr SBN 2009/155

Förändring av parkeringstid på Magasinsgränd
Ärendebeskrivning
Önskemål har inkommit om att förlänga parkeringstiden från två till tre timmar på
Hamngatan. Främsta anledningen är att boende i området har problem att hitta parkering
för lite längre uppställning och med hjälp av boendekort som kan köpas av kommunen
skulle detta kunna lösas.
Boendekort ger rätt att parkera upp till en vecka på parkeringsplatser med högsta
begränsad parkeringstid tre timmar eller mer.
Magasinsgränd skulle kunna vara ett alternativ till Hamngatan, idag finns där
14 parkeringsplatser och med 1 timmas tidsbegränsning.
Teknik och trafikenheten har upprättat skrivelse i ärendet, daterad 2010-01-27.
Samhällsbyggnadsnämndens behandling av ärendet
Trafikingenjören informerar om ärendet Björn Magnusson.
Ordföranden redovisar förslag till beslut.
Ragnar Sandberg (M) yrkar avslag till presidiet förslag för att ge Forum Vänersborg
möjlighet att yttra sig i frågan.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till presidiet förslag.
Ragnar Sandberg (M) yrkar avslag till presidiet förslag för att ge Forum Vänersborg
möjlighet att yttra sig i frågan.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att samhällsbyggnadsnämnden
antar ordförandens förslag.
Votering begärs. Samhällsbyggnadsnämndens godkänner följande propositionsordning:
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§ 24 (forts)

Ja-röst för bifall till ordförandens yrkande.
Nej-röst för bifall till Ragnar Sandbergs (M) yrkande.

Omröstningsresultat
Ingvar Håkansson (C):
Johan Ekström (FP):
Åsa Johansson (S):
Benny Augustsson (S):
Karl-Gunnar Wikström (S):
Bo Dahlberg (S):
Ragnar Sandberg (M):
Hans-Erik Aronsson (M):
Hans-Peter Nielsen (KD):
Lennart Bäckemo (FV):
Kate Giaever (S):

Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja

Med 6 ja-röster till förmån för ordförandens yrkande mot 5 nej-röster till förmån för
Ragnar Sandbergs (M) yrkande antas presidiets förslag.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden att beslutar:
Om parkeringsplatser med högsta begränsade parkeringstid på tre timmar på
Magasinsgränd enligt
LTF 1487 2010-00071
Dessa föreskrifter träder i kraft 26 mars 2010 då 1487 2008-00185 skall upphöra att
gälla.
____________

Protokollsutdrag till
Teknik och trafikenheten
Bilaga
Teknik och trafikenheten skrivelse, daterad 2010-01-26
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Dnr SBN 2009/38

Överföringsbudget avseende investeringar mellan åren
2009-2010
Ärendebeskrivning
Förvaltningsekonomen Lars Bengtsson redovisar och informerar i ärendet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat skrivelse i ärendet, daterad 2010-02-02

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden att föreslår kommunstyrelsen att besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta att samhällsbyggnadsnämnden erhåller överföringsbudget
avseende investeringar mellan åren 2009 och 2010 till ett belopp av 112 741 tkr.
_____________

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Förvaltningsekonomen
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2010-02-02
_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden

§ 26

Sammanträdesdatum

Sida

2010-02-19

15 (21)

Dnr SBN 2009/38

Information avslutade investeringar inom
Samhällsbyggnadsnämndens del av årsredovisningen 2009
Ärendebeskrivning
Förvaltningsekonomen redovisar och informerar i ärendet.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
_____________

Protokollsutdrag till
Förvaltningsekonomen
Bilaga
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Dnr SBN 2009/38

Samhällsbyggnadsnämndens del av årsredovisningen 2009
Ärendebeskrivning
Förvaltningsekonomen redovisar och informerar i ärendet.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden att beslutar att överlämna sin del av årsredovisningen för
2009 till kommunstyrelsen i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse,
daterad 2010-02-10
____________

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Förvaltningsekonomen
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2010-02-10
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Dnr SBN 2010/10

Meddelanden
Ärendebeskrivning
Sekreteraren informerar
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
_____________
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Dnr SBN 2010/11

Delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut för januari och februari månad 2010 redovisas. Delegationsbeslut
avseende Teknik- och Trafikenheten 2010-01-07—2010-02-05 redovisas.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
_____________

Bilagor
Delegationsbeslut
_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden

§ 30

Sammanträdesdatum

Sida

2010-02-19

19 (21)

Dnr SBN 2010/10

Förvaltningschefen informerar
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar om pågående verksamheter och projekt inom
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att notera informationen.
_____________
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Dnr SBN 2010/10

Ordförandeinformation
Ärendebeskrivning
Ordförande och vice ordförande informerar från möten, övriga aktuella verksamhetsfrågor och projekt.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att notera informationen.
_____________

_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden

§ 32

Sammanträdesdatum

Sida

2010-02-19

21 (21)

Dnr SBN 2010/10

Övrigt
Inga övriga frågor.
_____________

_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
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