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Närvarolista
Beslutande
Christer Thobiasson (M), ordf
Inger Alin (S)
Ingvar Håkansson (C)
Hans-Erik Aronsson (M)
Bengt Wallin (FP)
Hans-Peter Nielsen (KD)
Mondher Dachraoui (S)
Zdenko Petrusic (S)
James Bucci (V)
Emir Terzic (V)
Göran Larsson (MP)

Tjänstgör för
Benny Augustsson (S) 1:e vice ordf
Bo Carlsson (C), 2:e vice ordf

Åsa Johansson (S)

Sivert Rölvåg (V)

Ersättare
Henrik Harlitz (M)
Anna Johnsson (M)
Gunnar Henriksson (FP)
Sven Andersson (FP)
Magdalena Hansson (VFP)
Kent O.Nilsson (MP)

Övriga deltagare
Anna-Karin Svensson, kostchef § 58-60
Björn Magnusson, trafikingenjör § 61-64
Marianne Blom, trafikingenjör § 64
Lars Bengtsson, förvaltningsekonom § 65-66
Gunnar Björklund, fastighetschef, § 66
Birgitta Andersson förvaltningssekreterare
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Ärenden
§ 58
Tjänstgörande ledamöter samt val av justerare

Sid
4

§ 59

Information

5

§ 60

6

§ 61

Utredning av förutsättningar för att minska klimatpåverkan
från kommunalt finansierad kostverksamhet
Samråd Detaljplan för Resecentrum i Vänersborgs kommun

§ 62

Parkeringsförbud på Gaddesanda

8

§ 63

Förordnande av parkeringsvakter år 2012

9

§ 64

Förslag till parkeringsförbud på gångfartsområde, Hamngatan

10

§ 65

Delårsbokslut 1, med prognos 2012-12-31

11

§ 66

Information: Marksanering kv. Krögaren

12

§ 67

Delegationsordning

13

§ 68

Temadag: Studiebesök, småbåtshamn

14

§ 69

Meddelande

15

§ 70

Delegationsbeslut

16

§ 71

Förvaltningschefen informerar

17

§ 72

Ordförandeinformation

18

§ 73

Information, ärenden till nästa sammanträde

19
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Dnr SBN 2012/1

Tjänstgörande ledamöter samt val av justerare
Ordförande Christer Thobiasson (M) öppnar sammanträdet och Hans-Peter Nielsen (KD)
utses att jämte ordföranden justera protokollet.
_________
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Dnr SBN 2012/1

Information
Christer Thobiasson, ordförande:
Ordförandeinformation
Anna-Karin Svensson, kostchef:
Utredning av förutsättningar för att minska klimatpåverkan från kommunalt
finansierad kostverksamhet
Björn Magnusson, trafikingenjör:
Samråd Detaljplan för Resecentrum i Vänersborgs kommun
Parkeringsförbud på Gaddesanda
Förordnande av parkeringsvakter år 2012
Marianne Blom, trafikingenjör:
Förslag till parkeringsförbud på gångfartsområde, Hamngatan
Lars Bengtsson, förvaltningsekonom:
Ekonomisk utfall april
Delårsbokslut 1, med prognos 2012-12-31
Birgitta Andersson, förvaltningssekreterare:
Delegationsordning
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§ 60

Dnr SBN 2010/150

Utredning av förutsättningar för att minska klimatpåverkan från
kommunalt finansierad kostverksamhet
Ärendebeskrivning
Kostchefen Anna-Karin Svensson redogör i ärendet där kommunfullmäktige beslutade
2011-11-23, § 148 att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att genomföra en utredning
om förutsättningarna för att minska klimatpåverkan från kommunalt finansierad
kostverksamhet. Utredningen har fokuserats på Kostenhetens verksamhetsområde som lyder
under samhällsbyggnadsförvaltningens ansvar.
Kostchefen har gjort en utredning och i den finns förslag på vad Kostenheten kan göra för
insatser för att minska klimatpåverkan.
En av förutsättningarna innebär samarbete och delaktighet från bland annat kundernas
verksamheter.
Kostchefen har upprättat en skrivelse till utredningen, daterad 2012-04-27.
Presidiet förslag till beslut
att komplettera skrivelsen som belyser kundens krav på inköp, av produkt, detta kan bidra
till att det blir svårt att nå mål för minskad klimatpåverkan.
att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen, utifrån förd diskussion formulera förslag till
samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att som svar till kommunstyrelsen överlämna samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse
daterat 2012-05-10 och samhällsbyggnadsförvaltningens utredning avseende förutsättningarna för att minska klimatpåverkan från kommunalt finansierad kostverksamhet.
___________
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
Kostchef
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad, 2012-05-10
Utredning av förutsättningarna för att minska klimatpåverkan från kommunalt finansierad
kostverksamhet
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Dnr SBN 2012/84

Samråd Detaljplan för Resecentrum i Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Trafikingenjören Björn Magnusson redogör i ärendet, där detaljplan för resecentrum i
Vänersborgs kommun är ute på samråd.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat skrivelse i ärendet, daterad 2012-04-26.
Trafikingenjören informerar om parkering vid Resecentrum och Vänerparken.
Presidiet förslag till beslut
att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen, utifrån förd diskussion formulera förslag till
beslut till samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämndens behandling av ärendet
att i framtida planering ta i beaktande risken för översvämningar, t.ex. vid byggande av
tunnlar.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att som svar överlämna till byggnadsnämnden samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse,
daterad 2012-04-26
___________

Protokollsutdrag
Byggnadsförvaltningen
Trafikingenjören
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad, 2012-04-26
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Dnr SBN 2011/114

Parkeringsförbud på Gaddessanda
Ärendebeskrivning
Trafikingenjören Björn Magnusson redogör i ärendet där parkeringsproblem uppstår vid
Gaddessanda badplats under badsäsong.
För att komma tillrätta med detta problem föreslås parkeringsförbud på denna väg, dock bör
de parkeringsplatserna för rörelsehindrade bli kvar.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet, daterad 2012-04-24
Trafikingenjören har varit i kontakt med berörd markägare, enligt LTF 1487 2012-00138.
Presidiet förslag till beslut
att föreslå samhällsbyggnadsnämnden besluta om parkeringsförbud på enskilda vägen från
väg 2045.01 till strandkiosken vid Gaddessanda badplats enligt
LTF 1487 2012-00138
Samhällsbyggnadsnämndens beslutar
om parkeringsförbud på enskilda vägen från väg 2045.01 till strandkiosken vid Gaddessanda
badplats enligt
LTF 1487 2012-00138
__________

Protokollsutdrag till
Trafikingenjör
Bilaga
Samhällsbyggnadsnämndens skrivelse daterad 2012-04-26
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§ 63

Dnr SBN 2012/92

Förordnande av parkeringsvakter år 2012
Ärendebeskrivning
Trafikingenjören Björn Magnusson redogör i ärendet, där Securitas som utför
parkeringsövervakningen har genomfört personalförändringar.
Enligt 6§ Lagen om kommunal parkeringsövervakning m. m (SFS 1987:24) måste
kommunen förordna de parkeringsvakter som ska tjänstgöra i kommunen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet, daterad 2012-04-23.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att förordna följande person som parkeringsvakt i Vänersborgs kommun:
Mats Holm
Följande personer har slutat på Securitas som parkeringsvakter och deras förordnande ska
därför upphöra:
Svenne Dahlman
Malin Nyman
Efter detta beslut ha följande personer förordnande som parkeringsvakter i
Vänersborgs kommun:
Heidi Hallerström
Magnus Jonsén
Karol Miedzik
Johny Persson
Taina Jonsson
David Arvedal
Roger Dunder
Daniel Shultz
Mats Holm
___________

Protokollsutdrag till
Trafikingenjör
Bilaga
Samhällsbyggnadsnämndens skrivelse daterad 2012-04-23
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§ 64

Dnr SBN 2012/98

Förslag till parkeringsförbud på gångfartsområde, Hamngatan
Ärendebeskrivning
Trafikingenjören redogör i ärendet, under tiden april till och med oktober upplåter
kommunen plats för uteserveringar. På Hamngatan mellan Sundsgatan och Kungsgatan finns
ett gångfartsområde och där finns det idag tre café/restauranger på detta område.
Fördelen med att sommartid ta bort parkeringar inom gångfartsområdet är att onödig trafik
som söker parkering inte behöver köra in på området.
Presidiet förslag till beslut
att föreslå samhällsbyggnadsnämnden besluta att parkeringsförbud ska gälla under perioden,
april till och med oktober.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att parkeringsförbud ska gälla under perioden, april till och med oktober.
___________

Protokollsutdrag till
Trafikingenjör
Bilaga
Samhällsbyggnadsnämndens skrivelse daterad 2012-05-02
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§ 65

Dnr SBN 2012/4

Delårsbokslut 1 med prognos 2012-12-31
Ärendebeskrivning
Lars Bengtssson, förvaltningsekonomen informerar nämnden om ekonomiskt utfall för april
och delårsbokslut 1, med prognos 2012-12-31.
För den skattefinansierade delen prognostiseras en negativ avvikelse mot budget. Störst
andel ligger på fastighetsenheten och främsta orsak är en marksanering i samband med
försäljning av en tomt.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet, daterad 2012-05-15.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna upprättat förslag till delårsbokslut med prognos 2012-12-31 och överlämna
detsamma till kommunstyrelsen med ett tillägg
att fastighetsenhetens prognostiserade underskott försämras ytterligare med 3.0 Mkr
_____________

Protokollsutdrag till
Förvaltningsekonom
Kommunstyrelsen
Bilaga
Samhällsbyggnadsnämndens skrivelse daterad 2012-05-15
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§ 66

Dnr SBN 2012/4, 2009/99

Information: Marksanering kv. Krögaren
Ärendebeskrivning
Gunnar Björklund fastighetschef informerar nämnden om den negativa avvikelsen på
fastighetsenhetens delårsbokslut, 1 med prognos 2012-12-31.
Främsta orsak är marksanering i samband med försäljning av Kv. Krögaren.
På kv. Krögaren låg tidigare Nabbensbergs tegelbruk och efter det att tegelbruket lagts ner
har marken används som allmän tipplats för kommunen och kommunens invånare.
I den grop som blev kvar efter lera tagits, ligger avfall som asfalt, gjuterisand m.m.
De förorenade massorna är betecknade som miljöfarliga och måste tas bort innan ny bostadsbebyggelse uppförs.
Området som är förorenat, är ca 6 000 kvm och schaktning ska ske till 1 meters djup.
Massorna ska transporteras och deponeras på Häljestorps avfallsstation, därefter ska marken
återfyllas med rena massor.
Kostnad för marksanering beräknas till cirka 6.0 Mkr.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet, daterad 2012-05-23.
Samhällsbyggnadsnämndens behandling av ärendet
att inför framtida försäljning av mark, att det görs mer noggranna markarbeten.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
____________
Protokollsutdrag till
Förvaltningsekonom
Fastighetschef
Bilaga
Samhällsbyggnadsnämndens skrivelse daterad 2012-05-23
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§ 67

Dnr SBN 2007/17

Delegationsordningen
Ärendebeskrivning
Förvaltningssekreteraren redovisar ändring i delegationsordningen för samhällsbyggnadsnämnden. Ett tillägg för att förtydliga punkten 3.2. (borttagande av träd i övriga fall)

Presidiet förslag till beslut
att föreslå samhällsbyggnadsnämnden godkänna ändring i delegationsordningen.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna revidering av i delegationsordningen.
_____________

Protokollsutdrag till
Berörda
Bilaga
Samhällsbyggnadsnämndens skrivelse daterad 2012-05-15
Delegationsordning
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§ 68

Dnr SBN 2012/1

Information – Temadag
Ärendebeskrivning
Förvaltningssekreterare meddelar att punkten tyvärr måste utgå.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att punkten utgår och att studiebesök avseende småbåtshamnar i Vänersborgs kommun
kommer att ske vid nästa sammanträde den 18 juni.
_____________
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§ 69

Dnr SBN 2012/1

Meddelanden
Ärendebeskrivning
Sekreteraren informerar.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
_____________
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§ 70

Dnr SBN 2012/2

Delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut för april och maj månad 2012 redovisas.
Delegationsbeslut avseende Teknik- och Trafikenheten 2012-03-30 – 2012-05-14
redovisas.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
_____________

Bilagor
Delegationsbeslut
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§ 71

Dnr SBN 2012/1

Förvaltningsinformation
Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att punkten utgår.
_____________
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Dnr SBN 2012/1

Ordförandeinformation
Ärendebeskrivning
Ordförande informerar nämnden om möten bl.a. från Agenda 21, studiebesök på
kretsloppsparken i Ale och i Alingsås, styrgrupp plan och byggmöte, styrgrupp Wargön och
möte med budgetberedning.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
_____________

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2012-05-24

19 (19)

§ 73

Dnr SBN 2012/1

Information: Ärenden till nästa sammanträde
Ärendebeskrivning
-

Tjänstgörande ledamöter samt val av justerare

-

Ekonomiskt utfall för maj månad

-

Granskning av kommunens arbete med intern kontroll

-

Motion om ändring av detaljplan avseende Fiolen 3 del av Blåsut

-

Motion om möjlighet för nämnder att införa Öppna nämndsammanträden

-

Studieresa inom Vänersborgs kommun

-

Meddelande

-

Delegationsbeslut

-

Förvaltningschefen informerar

-

Ordförandeinformation

-

Ärenden till nästa sammanträde

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
____________
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