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Sophia Vikström, förvaltningschef
Robert Uddén, projektledare
Håkan Bäcklund, jaktledare
Roland Carlsson, jaktledare
Jasmina Lilja, plan- och bygglovschef
Marie Karlsson, planeringsingenjör
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Anders Dahlberg, chef Tekniska
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Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Vänersborgs
kommuns anslagstavla i kommunhuset i Vänersborg.
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2017-03-23
Datum när anslag sätts upp:
Datum när anslag tas ned:

2017-03-24
2017-04-18

Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadsnämnden, Sundsgatan 29

Underskrift:
Birgitta Andersson

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 31

Genomgång av sammanträdets ärenden och Tjänstgörande
ledamöter samt val av justerare
Dnr SBN 2017/1
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan samt övriga
frågor.
Övriga frågor.
- Idrottshuset omklädningsrum - James Bucci (V)
- Beläggning Vallgatan – Hans-Peter Nielsen (KD)
- Beläggning Nordkroksvägen – Hans-Peter Nielsen (KD)
- Bostadsrätter – Anders Strand (SD)
- Skrotbil på Sanden – Anders Strand (SD)
- Överklagan verksamhetsområde södra Sikhall, Vänerkusten – Anders Wiklund (MP)

Tjänstgörande ledamöter samt val av justerare
Ordförande Benny Augustsson (S) öppnar sammanträdet och Peter Göthblad (L) utses att
jämte ordföranden justera protokollet.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 32

Information/ Föredragning av ärenden
Dnr SBN 2017/1
Benny Augustsson, ordförande:
- Ordförandeinformation
Sophia Vikström, förvaltningschef:
- Förvaltningsinformation
- Ändring och tillägg i båtplatsföreskrift för fritidsbåtar gällande inom Vänersborgs kommun
förvaltade hamnanläggningar
- Motion: Utvidga Uppdraget för kvarteret Läroverket
Robert Uddén projektledare:
- Redovisning av kommunjakten
- Jakt- och viltvårdsledare jaktåren 2017-2018
- Jaktavgifter för jaktåret 2017-2018
Jasmina Lilja plan och bygglovschef och Marie Karlsson, planeringsingenjör:
- Samråd om detaljplan för Niklasberg 14, Hagaparken
Pernilla Johansson, ekonom:
- Plan för granskning av den interna kontrollen 2017
Lars Bengtsson, förvaltningsekonom:
- Ekonomi utfall februari 2017
Jeanette Johansson, administrativ chef, med fl. Sophia Vikström, Anders Dahlberg,
Daniel Larsson, Kristina Karlsson, Anna-Karin Svensson, Andreas Knutsson,
Lars Bengtsson, Martina Krus, Birgitta Andersson:
- Grupparbeten: Förväntat resultat 2018
Birgitta Andersson, förvaltningssekreterare:
- Meddelande
- Delegationsbeslut

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 33

Redovisning av kommunjakten kalenderåret 2016
Dnr SBN 2017/73
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av kommunjakten
för kalenderåret 2016 samt att godkänna revisionsrapporten för 2016
Sammanfattning av ärendet
Redovisningen av kommunjakten (Onsjö/N stadsskogen) Kalenderåret 2016 och
revisionsrapport.
Diskussion förs bl.a. om policy för jakt och om att förtydliga information om
kommunjakten.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse daterad 2017-03-07
Sändlista
Jaktledarna, projektledaren

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 34

Jakt och viltvårdsledare jaktåren 2017 och 2018
Dnr SBN 2017/73
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att utse följande personer till jakt- och
viltvårdsledare under jaktåren 2017 och 2018 Håkan Bäcklund och
Roland Carlsson.
Jaktåren för 2017 och 2018 sträcker sig mellan 1 juli 2017 och till och med
30 juni 2019.
Sammanfattning av ärendet
Nuvarande jakt- och viltvårdsledare önskar fortsätta under jaktåren 2017 och 2018.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse daterad 2017-03-07

Sändlista
Jaktledarna, projektledaren

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 35

Jaktavgifter för jaktåret 2017 och 2018
Dnr SBN 2017/73
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att priser för att deltaga på jaktdag under
2017och 2018 föreslås vara oförändrade, för all jakt 150 kr per dag, och för
ungdomar under 25 år halv avgift.
Sammanfattning av ärendet
Avgiften för att deltaga på jaktdag bör vara oförändrad under kommande jaktår.
Detta för att få fler intressenter till kommunjakten.
Jaktåren för 2017 och 2018 sträcker sig mellan 1 juli 2017 och till och med
30 juni 2019.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse daterad 2017-03-07

Sändlista
Jaktledarna, projektledaren

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 36

Yttrande över samråd, standard planförfarande

Detaljplan för Niklasberg 14, Hagaparken
Dnr SBN 2017/72
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att notera informationen samt att överlämna till
Byggnadsnämnden samhällsbyggnadsnämndens skrivelse, daterad 2017-03-20.
Sammanfattning av ärendet
Byggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten
Niklasberg 14. Planområdet ligger i södra delen av Hagaparken, strax norr om
järnvägen. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att inom området uppföra
byggnader för bostäder, småskalig centrumverksamhet samt vård.
Ändringarna i den nya detaljplanen är förenliga med översiktsplanen, har ringa
betydelse för allmänheten och kan inte antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Därför bedöms att planförslaget kan handläggas med standard planförfarande.
Byggnadsförvaltningen har nu upprättat ett förslag till detaljplan samt gjort en
behovsbedömning av miljöbedömning, som är en del av planbeskrivningen.
Synpunkter ska vara inlämnade till byggnadsnämnden senast den 24 mars 2017.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse daterad 2017-03-20
Sändlista
Byggnadsnämnden, mark- och exploateringsingenjören, trafikingenjör

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 37

Plan för granskning av den interna kontrollen 2017
Dnr SBN 2017/27
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta det av Samhällsbyggnadsförvaltningen
upprättade förslaget till granskningsplan för år 2017, daterat 2017-02-28, i enlighet
med reglementet för intern kontroll
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2011-11-23, § 147 ett nytt reglemente för intern kontroll. Förändringen
innebär att reglementet inte bara omfattar ekonomiska rutiner utan även övergripande system för
styrningen av verksamheten. Enligt reglementet § 8 skall nämnderna varje år anta en plan för
granskning och uppföljning.
I kommunallagens 6 kap 7 § definieras nämndernas ansvar för den interna kontrollen.
Intern kontroll syftar bland annat till att säkerhetsställa att kommunfullmäktiges
verksamhetsmässiga och ekonomiska mål uppfylls. Intern kontroll ingår som en del i verksamheten
på alla nivåer och ska vara en naturlig del i alla processer och rutiner. Det innebär att bygga in
kontroller i handläggningsrutinerna för att säkerställa att lagar, förordningar, anvisningar och
liknande följs.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse daterad 2017-02-28
Sändlista
Kommunstyrelsen, förvaltningschef, ekonomen, förvaltningsekonomen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 38

Ekonomi utfall februari 2017
Dnr SBN 2017/4
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att notera informationen
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningsekonomen redogör i ärendet.
Beslutsunderlag
 Utfall februari 2017
Sändlista
Förvaltningschefen, förvaltningsekonomen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 39

Yttrande över motion om att ”vidga uppdraget för
kvarteret Läroverket”
Dnr SBN 2011/163
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att meddela kommunfullmäktige att utredning
enligt motionen, avvaktas till inriktningsbeslut tagits av Kommunfullmäktige
avseende äskade investeringsmedel för sessionssalen.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att överlämna till Kommunfullmäktige
förvaltningens skrivelse daterad 2017-03-02.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har fått motion från Dan Åberg (M) och
Henrik Josten (M) ”Vidga uppdraget för kvarteret Läroverket ”.
Motionärerna föreslår att:” Processen med utformningen av kvarteret Läroverket och
handlingsplan för sessionssalen i kommunhuset borde samordnas. Fler alternativ för
kvarteret Läroverket vore då lämpligt att ta fram ”
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade, 2017-01-26, § 5, att äska 30 Mkr hos
Kommunfullmäktige, för att bygga ny sessionssal med likvärdig storlek och
placering som nuvarande sessionssal.

Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse daterad 2017-03-02
Sändlista
Kommunfullmäktige, förvaltningschefen, fastighetschefen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden

2017-03-23

§ 40

Ändring och tillägg i båtplatsföreskrift för fritidsbåtar
gällande inom Vänersborgs kommun förvaltade
hamnanläggningar
Dnr SBN 2017/84
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta ändringar och tillägg i föreskrift för
”båtplatser för fritidsbåtar gällande av Vänersborgs kommun förvaltade
hamnanläggningar”.
Sammanfattning av ärendet
Ändringar och tillägg avser punkt 9 och 16. Detta för att underlätta avhysning från
plats om man förtöjer olovligen, men också för att tydliggöra uppsägningstid.
Det är årligen problem med att personer låter sina båtar ligga kvar utan att ta upp
dem efter säsong. Idag tillåter inte avtalet kommunen att agera vid sådan tillfällen
utan Kommunen kan bara påtala för ägarna att de måste flytta båten. Vilket i vissa
fall inte sker. Ändringarna tillåter Kommunen att flytta båtarna om de ligger utanför
avtalad tid.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse daterad 2017-03-09
Sändlista
Förvaltningschef, gatuchef,

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 41

Arbetet med förväntat resultat 2018 för Samhällsbyggnadsnämnden
Dnr SBN 2017/7
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att notera informationen samt att till nästa
sammanträde sammanfatta de förslag som har tagits fram under dagens
sammanträde.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden har vid dagens nämndsmöte 23 mars, 2017 tagit framförslag till
förväntat resultat för 2018.
Vänersborgs kommun använder sig sedan december 2013 av målstyrning som princip för
utförande och uppföljning av det arbete som utförs i kommunen vilket har sin grund i
kommunfullmäktiges vision.
Kommunfullmäktige beslutar om visionen och inriktningsmålen, nämnden svarar för
att ta fram och besluta om specifika förväntade resultat kopplade till
inriktningsmålen.
Nämndernas förväntade resultat fastställs i beslut om mål- och resursplanen. Måloch resursplanen utgår från den beslutade visionen, inriktningsmål, förväntade
resultat med mått, uppdrag och åtagande enligt lagar och författningar samt
ekonomiska förutsättningar. Därefter har förvaltningen att planera aktiviteter med
koppling till de förväntade resultaten och tillsammans med
verksamhetsbeskrivningen utgör detta så småningom förvaltningens och nämndens
verksamhetsplan för kommande år. D v s en beskrivning av den planerade
verksamheten under ett verksamhetsår. Förvaltningen har sedan att genomföra, följa
upp och göra förbättringar så att de förväntade resultaten och målen etc. uppfylls.
Återrapportering sker under året i delårsrapporter under april och augusti samt i
årsredovisningen.
Sändlista
Förvaltningschef, Administrativa chefen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 42

Ordförandeinformation
Dnr SBN 2017/1
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att notera informationen.

Sammanfattning av ärendet
Ordförande informerar nämnden om möten, övriga aktuella verksamhetsfrågor och
projekt.

Ordförande informerar nämnden om möten, övriga aktuella verksamhetsfrågor och
projekt.
-

Ordförandes sign

27 februari – 3 mars Cambridge
7 mars Styrgrupp Botswana
8 mars besök Ursand
9 mars Presidiemöte med Barn- och Utbildningsnämnden, Kultur- och
Fritidsnämnden
9 mars Samhällsbyggnadsnämndens Presidie och Fastighetsutskott
17 mars Styrgrupp Botswana

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 43

Förvaltningsinformation
Dnr SBN 2017/1
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att notera informationen.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschefen informerar nämnden om möten, övriga aktuella
verksamhetsfrågor och projekt inom samhällsbyggnadsförvaltningen.

- 10 mars fastighetschefen och förvaltningschefen informerade kommunfullmäktige
presidium och gruppledarna angående Sessionssalen och renovering av Kommunhuset.
- 21 mars var förvaltningschefen och gatuchefen på möte med Torpa grannskapsforum där
gjorde vi en återkoppling angående belysningsprojektet. Många vill ha mer belysning på
Kastanjevägen. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att göra en trygghetsvandring i
området. Samhällsbyggnadsnämnden/Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått 75 000 kr från
Rådet hälsa och social utveckling för grannskapsforum Torpa.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har också haft diskussion angående skolmaten.
Behovet av fritidsgård löste Samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med Kultur
och fritids- och Barn och Utbildningsförvaltningen med att använda iordningställa
aulan på Torpa skolan. Förvaltningschefen ger Christer Glännestrand på Kultur
och Fritidsförvaltningen och Anneli Lindgren, folkhälsosamordnaren en stor eloge
för arbetet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inget avtal med Kultur och Fritidsförvaltningen
Kultur och Fritidsförvaltningen vill bara skriva avtal från en månad till 3 månader i
taget och det här fungerar inte för Samhällsbyggnadsförvaltningen som anser att det
behövs årsavtal.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§44

Delegationsbeslut
Dnr SBN 2017/5
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga redovisningen som är fattade med stöd
av delegeringsordningen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Delegationsbeslut för februari och mars 2017 redovisas.
Beslut fattade med stöd av delegation fastställd i samhällsbyggnadsnämnden
2015-12-10, § 190
Beslutsunderlag
 Delegationsbeslut

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 45

Meddelande
Dnr SBN 2017/3
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningssekreteraren redogör i ärendet enligt bilaga för sammanträdesdatum.
Beslutsunderlag
 Meddelandelista

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 46

Avslutning
Dnr SBN 2017/1
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att notera informationen.
Sammanfattning av ärendet
Nedan förslag till ärenden till nästa sammanträde.
-

Beslut Förväntat resultat 2018
Förslag avseende mål- och resursplan år 2018 samt ekonomisk plan åren 2019-2022
Taxor
Medborgarförslag om att montera mobila negativa jonisatorer i kommunhusets
inluftskanaler
Cykelplan
Motion om utredning kring kommunens allmänna badplatser
Ekonomi utfall marsmånad
Meddelanden
Delegationsbeslut
Förvaltningschefen informerar
Ordförandeinformation
Ärenden till nästa sammanträde

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

