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Plats

Konf.rum Gatuenheten, Nygatan 76

Tid

Fredagen den 23 oktober, 2015, kl. 08:30 - 14:30

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Hans-Peter Nielsen (KD)

Paragrafer

§ 142 – 165
Paragraf § 144 förklaras omedelbar justerad

Underskrifter
Sekreterare

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

Birgitta Andersson

Ordförande

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

Benny Augustsson (S)

Justerande

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

Hans-Peter Nielsen (KD)
___________________________________________________________________________
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden
2015-10-23

Datum för anslags uppsättande

2015-10-28

Datum för anslags nedtagande

2015-11-20

Förvaringsplats för protokollet

Samhällsbyggnadsnämnden, Sundsgatan 29,
Vänersborg

Underskrift
utdragsbestyrkande

.........................................................................
Birgitta Andersson
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Närvarolista
Beslutande
Benny Augustsson (S)
Peter Göthblad (FP) 1:e vice ordf deltog ej
§ 151 samt ett ärende i § 143
Bengt Wallin (FP) deltog § 151 samt i ett
ärende i § 143
Anders Wiklund ( MP) 2:e vice ordf § 142146
Susanne Meuller (MP) § 147-166
Åsa Johansson (S )
Zdenko Petrusic (S)
Henrik Dehjne
Hans-Peter Nielsen (KD)
James Bucci (V)
Emir Terzic (V)
Anders Strand (SD)

Tjänstgör för

Peter Göthblad (FP)
Anders Wiklund ( MP) 2:e vice ordf

Tor Wendel (M)

Ersättare
Ann-Marie Jonasson (S)
Bengt Wallin (FP) § 142, d.§ 143,144-150, § 152-166
Susanne Meuller (MP) § 142-146
Madelaine Johansson (S)
Carl-Ewert Berg (C)
Ingvar Håkansson (C)
Gunnar Johansson (VFP)
Eldbjörg Bryntesson (V)
Övriga deltagare
Sophia Vikström, förvaltningschef
Jeanette Johansson, personal- och utvecklingsledare
Andreas Knutsson, gatuchef, samt stab gatuenhet
Maria Wagerland, mark- och exploateringsingenjör
Björn Magnusson, trafikingenjör
Lars Bengtsson, förvaltningsekonom
Daniel Larsson verksamhetschef Kretslopp & vatten
Krister Lavén projektledare
Anna-Karin Svensson, kostchef
Anders Dahlberg, utredningschef
Raquel Dias Sandblad, planarkitekt
Matti Örjefelt planarkitekt
Birgitta Andersson, förvaltningssekreterare
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Tjänstgörande ledamöter och val av justerare samt
godkännande av föredragningslista
Information

Sid
4
5
7

§ 145

Generella villkors föreskrifter vid grävning inom Vänersborgs
kommun
Ordförande information

§ 146

Förvaltningsinformation

10

§ 147

Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal
Yttrande över motion gällande kartläggning och vinteröppna,
naturnära promenadvägar i Vänersborg
Samrådsyttrande över planprogram för utveckling av Onsjö,
Vänersborgs kommun
Förslag att utöka verksamhetsområdet för VA, vatten och

11

§ 144

§ 148
§ 149
§ 150

9

12
13
14

spillvatten, etapp 6, norra Sikhall
15

§ 155

Förslag att införa verksamhetsområdet för VA.Vatten och
spillvatten, etapp 8 södra Timmervik
Förslag att införa verksamhetsområdet för VA. Vatten och
spillvatten, etapp 8 norra Timmervik
Förslag att införa verksamhetsområdet för VA. Vatten och
spillvatten etapp 8för Gestad-Takan södra
Förslag att införa verksamhetsområdet för VA. Vatten och
spillvatten etapp 8 för Gestad-Takan norra
Kostnadsredovisning för Vänerkusten

§ 156

Skredrisk Vargön Holmen

20

§ 157

21

§ 159

Svar på motion om att bemanna återvinningscentral i Brålanda
och Vargön
Information: Antagande av reviderad renhållningsordning med
tillhörande föreskrifter och avfallsplan
Ekonomi, utfall september månad 2015

§ 160

Omdisponering av investeringsmedel

24

§ 161

Framtida Kök

25

§ 162

Information: Granskning av lönerutiner 2014

26

§ 163

Information: Agenda 21

27

§ 164

Meddelande

28

§ 165

Delegationsbeslut

29

§ 166

Ärenden till nästa sammanträde

30

§ 151
§ 152
§ 153
§ 154

§ 158

16
17
18
19

22
23
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§ 142
Dnr SBN 2015/1

Tjänstgörande ledamöter samt val av justerare
Ordförande Benny Augustsson (S) öppnar sammanträdet och
Hans-Peter Nielsen (KD) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

Godkännande av föredragningslista
Ordföranden förslår godkännande av föredragningslistan och övriga frågor.
- Övriga frågor från Eldbjörg Bryntesson (V), natthärbärge och julmarknad.
Frågan gällande julmarknad återkommer till nästa sammanträde.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna föredragningslistan.
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Dnr SBN 2015/1

Information
Benny Augustsson, ordförande:
Ordförandeinformation
Information Agenda 21
Peter Göthblad, viceordförande:
Information Agenda 21
Sophia Vikström, förvaltningschef:
Förvaltningschefen informerar
Andreas Knutsson gatuchef:
Generella villkors föreskrifter vid grävning inom Vänersborgs kommun
Maria Wagerland, mark- och exploateringsingenjör:
Samrådsyttrande över planprogram för utveckling av Onsjö, Vänersborgs
kommun
Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal
Svar på motion om kartläggning och vinteröppna, naturnära promenadvägar i
Vänersborg
Björn Magnusson trafikingenjör:
Samrådsyttrande över planprogram för utveckling av Onsjö, Vänersborgs
kommun
Raquel Dias Sandblad planarkitekt och Matti Örjefelt planarikitekt:
Samrådsyttrande över planprogram för utveckling av Onsjö, Vänersborgs
kommun

Fortsättning nästa sida.
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Dnr SBN 2015/1

Krister Lavén projektledare och Daniel Larsson verksamhetschef Kretslopp & Vatten:
Förslag att utöka verksamhetsområdet för VA. Vatten och spillvatten,
etapp 6 norra Sikhall
Förslag att införa verksamhetsområdet för VA.Vatten och spillvatten,
etapp 8 södra Timmervik
Förslag att införa verksamhetsområdet för VA. Vatten och spillvatten,
etapp 8 norra Timmervik
Förslag att införa verksamhetsområdet för VA. Vatten och spillvatten etapp 8för
Gestad-Takan södra
Förslag att införa verksamhetsområdet för VA. Vatten och spillvatten
etapp 8 för Gestad-Takan norra

Anders Dahlberg, utredningschef:
Kostnadsredovisning för Vänerkusten
Skredrisk Vargön Holmen
Lars Jensen, enhetschef och Daniel Larsson verksamhets chef Kretslopp & Vatten:
Svar på motion om att bemanna återvinningscentral i Brålanda och Vargön
Information: Antagande av reviderad renhållningsordning med tillhörande
föreskrifter och avfallsplan
Lars Bengtsson, förvaltningsekonom:
Ekonomi, utfall september månad 2015
Anna-Karin Svensson, kostchef:
Omdisponering av investeringsmedel
Framtida Kök
Jeanette Johansson, personal och utvecklingsledare:
Information: Granskning av lönerutiner 2014
Birgitta Andersson, förvaltningssekreterare:
Meddelanden
Information: Ärenden till nästa sammanträde
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§ 144

Dnr SBN 2015/134

Generella villkor för ledningstillstånd och grävning i
kommunal mark
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har gett i uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att revidera de
generella villkorsföreskrifterna för grävning i gatu-, park och jordbruksmark.
Dokument som reglerar avgifter för ersättning vid markintrång,
återställningskostnader med mera ska redovisas.
Det nya förslaget finns som bifogat dokument. Generella villkor för ledningstillstånd
och grävning i kommunal mark.
Förslaget innebär att ledningsdragning och grävning i kommunens mark ska ansökas
på en och samma blankett. Ansökningsblanketten finns på kommunens hemsida.
Ärendet inkommer och handläggs av gatuenheten. I de ärenden där ansökan avser
övrig kommunalägd mark, lämnas ärendet till fastighetsenheten för yttrande och
handläggning.
Diskussion förs
Samhällsbyggnadsnämndens presidie har berett ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att föreslå Kommunfullmäktige att anta föreskriften Generella villkor för lednings tillstånd
och grävning i kommunal mark.
att föreslå Kommunfullmäktige att ideella fiberföreningar inte ska betala någon årlig avgift
när föreningens fiberledningar ligger i kommunal allmän platsmark.
att föreslå Kommunfullmäktige att ideella fiberföreningar inte ska betala flyttkostnader när
föreningens fiberledningar ligger i kommunal allmän platsmark.
att äska pengar av kommunstyrelsen för budgeterat underskott vid återställning av kommunal
allmän platsmark vid fiberläggning under perioden 2016-2017.

___________
Paragrafen förklaras omedelbar justerad.

Fortsättning nästa sida.
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Dnr SBN 2015/134

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige
Bilaga:
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2015-10-16
Generella villkor för ledningstillstånd och grävning i kommunal mark
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Dnr SBN 2015/1

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

-

Information om Sundals Ryrs skola
Informationsmöte Skaven
29/9 möte med fastighetsägare Gaddessanda, Hallby
7/10 Kommunfullmäktige
8/10 Presidiemöte, fastighetsutskott, upphandlingsutskott
9/10 Agenda 21-möte
Möte om Framtida kök
21/10 Kommunfullmäktige

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
_____________
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§ 146

Dnr SBN 2015/1

Förvaltningsinformation
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar nämnden om pågående verksamhet och projekt inom
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Flyktingsituationen i kommunen gör att arbetsbeslastningen ökar.
På Ursands camping hanteras asylboende och kommunen anser att avtalsbrott har
begåtts, då avtalet avser campingverksamhet.
Förvaltningschefen och fastighetschefen har tillsammans för VD Vänersborgsbostäder varit med på prisdialog gällande fjärrvärme pris med Vattenfall och
kommunen har accepterat avtal. Driftorganisationen för fastighetsenheten är i gång.
Undersökning gjord gällande lukten i kommunhuset, rapport kommer nästa vecka.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att noterar informationen.
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§ 147

Dnr SBN 2015/164

Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal
Ärendebeskrivning
Mark- och exploateringsingenjören redogör i ärendet. Riksdagen beslutande 24 juni
2014 om ändrade regler i plan- och bygglagen samt om en ny lag om kommunala
markanvisningar. De nya reglerna trädde i kraft 1 januari 2015.
De nya reglerna innebär att riktlinjer skall antas som innehåller kommunens
utgångspunkter och mål samt grundläggande principer för fördelning av kostnader
och intäkter samt andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av
konsekvenserna att ingå ett exploateringsavtal.
Den nya lagen för kommunala markanvisningar innebär att kommunen ska ha
riktlinjer som anger utgångspunkter och mål, handläggningsrutiner och
grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning.
I bifogad handling föreslås riktlinjer vid markanvisningar, exploateringsavtal samt
vid försäljning av kommunägda fastigheter. Förslaget är framtaget i samarbete med
vår kommunjurist och i dialog med plan- och bygglovschef.
Presidiet har berett ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslaget på riktlinjer vid markanvisningar,
exploateringsavtal samt vid försäljning av kommunägda fastigheter enligt bilaga.
_____________
Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige
Mark- och exploateringsingenjör
Bilaga:
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2015-09-07
Riktlinjer för kommunala markanvisningaroch exploateringsavtal
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§ 148

Dnr SBN 2014/101

Yttrande över motion gällande kartläggning och vinteröppna,
naturnära promenadvägar i Vänersborg
Ärendebeskrivning
Mark- och exploateringsingenjören redogör för ärendet. Magnus Kesselmark (V) har,
mot bakgrund vad som anförts i motionen, yrkat att en kartläggning skall göras av de
mest nyttjade naturnära promenadvägarna samt att kommunen skulle utreda hur
sådana promenadvägar praktiskt kan hållas öppna vintertid och om det skulle vara
ekonomiskt och juridiskt möjligt eller rimligt.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-25 § 14 att ge samhällsbyggnadsnämnden i
uppdrag att genomföra en utredning med återrapportering.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet, daterad
2015-09-28.
Presidiet har berett ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att som svar överlämna till kommunfullmäktige samhällsbyggnadsförvaltningens
skrivelse daterad 2015-09-28.
___________

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige
Mark- och exploateringsingenjören
Bilaga:
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2015-09-28
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§ 149

Dnr SBN 2015/175

Samrådsyttrande över planprogram för utveckling av Onsjö,
Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Planprogram för utveckling av Onsjö är ute på samråd.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit del av planförslaget och har följande
synpunkter.
• Vägen ned till Onsjö golfklubb är enskild och därför bör ej breddning ske av den
delen. En GC-väg som kommunen skall vara huvudman för bör däremot anläggas i
anslutning till den vägen.
• Det bör utredas var GC-väg mellan Onsjö och Överby bör läggas.
• Legend och text stämmer inte med kartan på sid 40.
• Klipparegatan som är en smal och kurvig bostadsgata är inte lämplig för
genomfartstrafik vilket planprogrammet också är inne på.
• Vägen mellan Agnesborgsvägen och Johannesbergsvägen bör byggas ut redan i
första skedet. En fördel för framför allt all byggtrafik då den slipper att belasta
Agnesborgsvägen. Även kollektivtrafiken har då möjlighet att kunna lägga om rutten
när så passar.
Presidiet har berett ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att som svar överlämna till
byggnadsnämnden samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2015-09-21.
___________
Protokollsutdrag
Byggnadsnämnden
Mark- och exploateringsingenjören
Trafikingenjören
Bilaga:
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2015-09-21
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§ 150

Dnr SBN 2015/26

Förslag att utöka verksamhetsområdet för VA, vatten och
spillvatten, etapp 6, norra Sikhall
Ärendebeskrivning
I syfte att uppnå tillräcklig skydd för hälsa och miljö har kommunfullmäktige
beslutat 2015-05-20 § 79 att inför verksamhetsområde för vatten och spillvatten,
etapp 6 norra Sikhall.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att utöka verksamhetsområdet för vatten och
spillvatten etapp 6 norra Sikhall med fastighet Gällnäsudde 1:4.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse daterad 2015-09-21
Presidiet har berett ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta att utöka verksamhetsområdet för vatten och
spillvatten etapp 6 norra Sikhall med fastighet Gällnäsudde 1:4.
Verksamhetsområdets omfattning framgår av bifogad bilaga.
___________

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige
Projektledare
Verksamhetschef Kretslopp & vatten
Utredningschef
Bilaga:
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2015-09-21
Karta verksamhetsområdets omfattning norra Sikhall
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§ 151

Dnr SBN 2015/187

Förslag att införa verksamhetsområdet för VA, vatten och
spillvatten, etapp 8 södra Timmervik
Ärendebeskrivning
I syfte att uppnå tillräcklig skydd för hälsa och miljö har tjänstemän från
samhällsbyggnadsförvaltningen, byggnadsförvaltningen samt miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen utarbetat ett förslag att införa verksamhetsområde för
vatten och spillvatten, etapp 8 för södra Timmervik
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse daterad 2015-09-18.
Presidiet har berett ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta att införa verksamhetsområde för vatten och
spillvatten, etapp 8 för södra Timmervik.
Verksamhetsområdets omfattning framgår av bifogad bilaga.
___________

Jäv
Peter Götblad (FP) anmäler jäv. Deltar inte i handläggningen av ärendet.

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige
Projektledare
Verksamhetschef Kretslopp & vatten
Utredningschef
Bilaga:
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2015-09-18
Karta verksamhetsområde södra Timmervik
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SBN 2015/190

Förslag att införa verksamhetsområdet för VA, vatten och
spillvatten, etapp 8 Norra Timmervik
Ärendebeskrivning
I syfte att uppnå tillräcklig skydd för hälsa och miljö har tjänstemän från
samhällsbyggnadsförvaltningen, byggnadsförvaltningen samt miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen utarbetat ett förslag att införa verksamhetsområde för
vatten och spillvatten, etapp 8 för norraTimmervik
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse daterad 2015-09-18.
Presidiet har berett ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta att införa verksamhetsområde för vatten och
spillvatten, etapp 8 för norra Timmervik.
Verksamhetsområdets omfattning framgår av bifogad bilaga.
___________

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige
Projektledare
Verksamhetschef Kretslopp & vatten
Utredningschef
Bilaga:
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2015-09-18
Karta verksamhetsområde norra Timmervik
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§ 153

Dnr SBN 2015/189

Förslag att införa verksamhetsområdet för VA, vatten och
spillvatten, etapp 8 för Gestads-Takan södra
Ärendebeskrivning
I syfte att uppnå tillräcklig skydd för hälsa och miljö har tjänstemän från
samhällsbyggnadsförvaltningen, byggnadsförvaltningen samt miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen utarbetat ett förslag att införa verksamhetsområde för
vatten och spillvatten, etapp 8 för Gestads-Takan Södra.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse daterad 2015-09-18.
Presidiet har berett ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta att införa verksamhetsområde för vatten och
spillvatten, etapp 8 för Gestads-Takan södra
Verksamhetsområdets omfattning framgår av bifogad bilaga.
___________

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige
Projektledare
Verksamhetschef Kretslopp & vatten
Utredningschef
Bilaga:
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2015-09-18
Karta verksamhetsområde Gestad-Takan södra
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§ 154

SBN 2015/188

Förslag att införa verksamhetsområdet för VA, vatten och
spillvatten, etapp 8 för Gestads-Takan norra
Ärendebeskrivning
I syfte att uppnå tillräcklig skydd för hälsa och miljö har tjänstemän från
samhällsbyggnadsförvaltningen, byggnadsförvaltningen samt miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen utarbetat ett förslag att införa verksamhetsområde för
vatten och spillvatten, etapp 8 för Gestads-Takan norra.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse daterad 2015-09-18.
Presidiet har berett ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta att införa verksamhetsområde för vatten och
spillvatten, etapp 8 för Gestads-Takan norra.
Verksamhetsområdets omfattning framgår av bifogad bilaga.
___________

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige
Projektledare
Verksamhetschef Kretslopp & vatten
Utredningschef
Bilaga:
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2015-09-18
Karta verksamhetsområde Gestad-Takan norra
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§ 155

Dnr SBN 2015/83

Information: Kostnadsredovisning för Vänerkustprojektet
Ärendebeskrivning
Anders Dahlberg utredningschefen informerar om Vänerkustprojektet.
En kostnadsredovisning, budget, nuvarande läge samt prognos.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
___________

Protokollsutdrag
Utredningschef
Förvaltningsekonom
Förvaltningschef
Bilaga:
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2015-10-14
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§ 156

Dnr SBN 2015/48

Information: Skredrisk Vargön Holmen
Ärendebeskrivning
Anders Dahlberg utredningschefen informerar om Skredrisk, Vargön, Holmen.
Statens geotekniska institut SIG har angett att delar av hamnen i Vargön ligger på
kvicklera. Kvicklera blir som gräddfil när det sätts i rörelse och kan ge upphov till
allvarliga ras. Detaljplanen anger att hamnen måste spärras av om inte åtgärder
vidtas.
Konsult ( Ramböll ) har fått uppdraget att ta fram ett förfrågningsunderlag för
utförandeentreprenad (generalentreprenad). Förfrågningsunderlaget ska vara
framtaget till 15 april 2016.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
___________

Protokollsutdrag
Utredningschef
Förvaltningschef
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§ 157

SBN 2014/158

Yttrande på motion om att bemanna återvinningscentral i
Brålanda och Vargön
Ärendebeskrivning
Verksamhetschef för Kretslopp & vatten och enhetschef för renhållningen redogör för
ärendet. Johan Ekström (FP) och Peter Göthblad (FP) har lämnat in en motion.
Mot bakgrund av som sägs i motionen yrkas att kommunen utreder en lösning med
bemannade återvinningscentraler i Brålanda och Vargön.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2014-06-18, § 100, att remittera
motionen till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i sitt yttrande ställt sig positiv till att utreda
möjligheten att anlägga att anlägga bemannade återvinningscentraler i Brålanda och
Vargön men påpekat lämpligheten att analysera helheten i kommunen för att se var
kommunen i framtiden ska anlägga återvinningscentraler för att få en kostnadseffektiv
service.
Samhällsbyggnadsnämnden beslöt 2014-10-23, § 144, att överlämna förvaltningens
skrivelse som nämndens yttrande över motionen.
Kommunfullmäktige beslöt 2015-02-25 § 13 att bifalla motionen och gav
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningar och kostnader för att
bemanna återvinningscentralerna i Brålanda och Vargön.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet, daterat
2015-10-01
Presidiet har berett ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att som svar överlämna till kommunfullmäktige samhällsbyggnadsförvaltningens
skrivelse daterad 2015-10-01.
___________
Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige
Bilaga:
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2015-10-01
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§ 158

Dnr SBN 2010/171

Information: Antagande av reviderad renhållningsordning
med tillhörande föreskrifter och avfallsplan 2015
Ärendebeskrivning
Lars Jensen enhetschef renhållningen redogör för ärendet.
Naturvårdsverket planerar att revidera föreskrifter och allmänna råd avseende
innehållet i en kommunal avfallsplan. Naturvårdsverkets mål är att beslut ska tas under
våren 2016. Därmed inväntar förvaltningen naturvårdsverkets rapport.
Presidiet har berett ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
___________

Protokollsutdrag
Verksamhetschef Kretslopp & vatten
Förvaltningschef
Enhetschef renhållningen
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§ 159

Dnr SBN 2015/4

Ekonomi: Utfall september månad 2015
Ärendebeskrivning
Förvaltningsekonomen redogör för ärendet.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
___________

Protokollsutdrag
Förvaltningschef
Förvaltningsekonom
___________________________________________________________________________________________
│ Justerandes sign
│ Utdragsbestyrkande
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2015-10-23

24 (30)

§ 160

Dnr SBN 2015/7

Omdisponering av investeringsmedel
Ärendebeskrivning
Kostchefen redogör för ärendet. Kommunfullmäktige beslöt 2014-11-19, § 165 att
avsätta 8,2 Mkr i investeringsbudget 2015 till ombyggnad av tre mottagningskök.
Det är köken på Mariedalskolan, Onsjöskolan och Öxneredskolan som är namngivna
i 2015 års investeringsbudget.
Under hösten 2015 påbörjas detaljprojektering av Mariedalsskolas kök och matsal
enligt projektgruppens förslag. Byggstart beräknas ske våren 2016.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet, daterad
2015-09-25
Presidiet har berett ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att besluta att investeringsmedel på 8,2 Mkr i Mål och resursplan (MRP) 2015
avseende uppgradering av mottagningskök enbart fördelas till ombyggnad och
uppgradering av Onsjöskolans och Mariedalskolans mottagningskök till
produktionskök. Öxneredskolan utreds vidare.
att ytterligare 5,1 Mkr anslås för år 2016 vilket avser 3,4 Mkr för ombyggnad av
Onsjöskolans kök samt 1,7 Mkr till ombyggnad av matsalarna på Mariedalskolan och
Onsjöskolan.
___________

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige
Förvaltningsekonomen
Kostchef
Förvaltningschef
Bilaga:
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2015-09-25
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§ 161

Dnr SBN 2010/28

Framtida kök - Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Kostchefen redogör för ärendet.På uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden har en
projektgrupp tagit fram förslag för framtida måltidsproduktion inom Vänersborgs
kommun för skola, förskola och socialomsorg.
Köken har inte en separerad dietkostproduktion idag och arbetsmiljön behöver
åtgärdas.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en rapport och skrivelse, daterad
2015-10-14.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
1. att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta
att utredningen är en grund för fortsatt arbete med Framtida kök.
2. att investeringsmedel avseende framtida kök beaktas åren 2017-2019 i kommande
mål- och resursplan.
3. att föreslå kommunfullmäktige stadfästa beslut från 2004-10-19, § 77 att enligt
tidigare utredning (Samordnad måltidsproduktion dnr 2004/276) flytta ansvaret
och administrativa resurser för förskoleköken och dess personal, flyttas över från
Barn- och utbildningsförvaltningen till Samhällsbyggnadsförvaltningens
Kostenhet. Tid för genomförande föreslås till årsskiftet 2016/2017.
4. att remissen skickas ut till Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden.
___________

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige
Förvaltningschef
Kostchef
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Bilaga:
Samhällsbyggnadsförvaltningens rapport och skrivelse daterad 2015-10-14
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§ 162

Dnr SBN 2015/149

Information: Svar angående internkontroll lönerutiner 2014
Ärendebeskrivning
Personal- och utvecklingsledaren redogör för ärendet. Revisorerna (PwC) har
genomfört en granskning av lönerutinerna för personal inom teknisk verksamhet.
Rapporten har överlämnats för kännedom och åtgärd i enlighet med de av
kommunfullmäktige antagna rutiner för rapportering. Revisorerna önskar svar från
kommunstyrelsen senast den 2015-09-31.
Kommundirektören och samhällsbyggnadschef har upprättat en skrivelse i ärendet
daterad 2015-09-15.

Presidiet har berett ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
___________

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
Kommunrevisor
Personal- och utvecklingsledaren
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2015-09-15
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§ 163

Dnr SBN 2015/198

Agenda 21
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämndens presidium önskar att informera samhällsbyggnadsnämnden om arbetet med Agenda 21.
Benny Augustsson och Peter Göthblad informar om arbetet med Agenda 21 där de
arbetar med bl.a. miljöprogrammet, fairchild, energipott samt för dikussion om en
cykelnsdag.
Presidiet har berett ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
___________
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§ 164

Dnr SBN 2015/3

Meddelande
Ärendebeskrivning
Förvaltningssekreteraren redogör i ärendet enligt bilaga för sammanträdesdatum,
2015-10-23.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att lägga redovisningen till handlingarna..
_____________

Bilaga:
Meddelanden
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§ 165

Dnr SBN 2015/5

Delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut för maj månad och juni månad 2015 redovisas. Beslut fattade med
stöd av delegation fastställd i samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-16, § 75.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att lägga redovisningen som är fattade med stöd av delegeringsordningen till
handlingarna.
_____________
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§ 166

Dnr SBN 2015/1

Ärenden till nästa sammanträde
Ärendebeskrivning

-

Ekonomisk utfall oktober
Samhällsbyggnadsnämndens dokumenthantering
Svar på motion om att väderskydda delar av gågatan i Vänersborg
Tjänstgörande ledamöter samt val av justerare
Delegationsbeslut
Förvaltningschefen informerar
Ordförandeinformation
Ärenden till nästa sammanträde

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
_____________
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