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Plats

Rum 225, 2:a våning, Sundsgatan 29, Kommunhuset

Tid

Torsdagen den 24 januari kl. 08.30-12.10

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Göran Larsson

Paragrafer

§ 1-19

Underskrifter
Sekreterare
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Birgitta Andersson
Ordförande
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Christer Thobiasson (M)
Justerande
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Göran Larsson (MP)
________________________________________________________________________________

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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2013-01-24

Datum för anslags uppsättande

2013-01-30
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2013-02-22

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift
utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden, Sundsgatan 29,
Vänersborg
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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 §10-19
Ingvar Håkansson (C) §1-9
Hans-Erik Aronsson (M)
Bengt Wallin (FP)
Hans-Peter Nielsen (KD)
Mondher Dachraoui (S)
Zdenko Petrusic (S)
James Bucci (V)
Sivert Rölvåg (V)
Göran Larsson (MP)

Tjänstgör för

Bo Carlsson (C) 2:e vice ordf

Åsa Johansson (S)

Ersättare
Henrik Harlitz (M)
Inger Alin (S)
Ingvar Håkansson (C) §10-19
Anna Johnsson (M)
Gunnar Henriksson (FP)
Sven Andersson (FP)§1-6, §9-12, delvis §13
Mats Andersson(C) )§1-12 delvis §13
Emir Terzic (V)
Magdalena Hansson(VFP)
Kent O. Nilsson (MP)
Övriga deltagare
Elisabeth Linderoth, gatuchef §1-9
Gunnar Björklund, fastighetschef §1-6
Maria Wagerland, fastighetsingenjör §1-6
Bengt-Åke Andersson, driftsansvarig §3
Mats Sjöström, projektledare §3
Erik Grusell, larmingenjör §3
Jan Trotzig, drifttekniker §3
Patrik Ankartoft, fastighetstekniker §3
Magnus Wångblad, stadsarkitekt §9
Hans Wallmander, enhetschef, Park §9
Anders Dahlberg, utredningschef §9-12
Björn Magnusson, trafikingenjör §10-11
Marianne Blom, trafikingenjör §10-11
Lars Bengtsson, förvaltningsekonom §13
Ann Olsson, miljösamordnare §8
Birgitta Andersson, förvaltningssekreterare
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Ärenden
§1

Tjänstgörande ledamöter samt val av justerare

4

§2

Information

5

§3

Presentation av ny gatuchef och presentation av nya medarbetare
till fastighetsenheten
B-Huset, f.d Huvudnässkolan, Vänersborg

6

8

§9

Yttrande över motion om anpassad toalett till rullstolsburna i
Idrottshuset
Yttrande över motion gällande möjlighet att bedriva ett
kalhyggefritt skogsbruk på kommunal mark
Information: Motion till samhällsbyggnadsnämnden –
Användning av gamla banvallen genom Brätte, från plan till
verklighet
Remiss Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om
styrmedel för rening i kommunala reningsverk
Presentation Plantaget

12

§ 10

Belysning utanför kommunens väghållaransvar

13

§ 11

Motion om utbyggnad Torpavägen – Lyckhemsgatan

14

§ 12

15

§ 13

Förslag att utöka verksamhetsområde för VA- Vatten och
Avlopp etapp3, med Forsane och Dykälla
Årsredovisning 2012

16

§ 14

Åtgärder inför 2013 med anledning av försämrad skatteprognos

17

§ 15

Revidering av samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning

18

§ 16

Meddelande

19

§ 17

Delegationsbeslut

20

§ 18

Ordförandeinformation

21

§ 19

Information, ärenden till nästa sammanträde

22
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Dnr SBN 2013/1

Tjänstgörande ledamöter samt val av justerare
Ordförande Christer Thobiasson (M) öppnar sammanträdet och Göran Larsson (MP)
utses att jämte ordföranden justera protokollet.
_________
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Dnr SBN 2013/1

Information
Christer Thobiasson, ordförande:
Ordförandeinformation
Gunnar Björklund, fastighetschef
B-Huset, f.d Huvudnässkolan, Vänersborg
Yttrande över motion om anpassad toalett till rullstolsburna i Idrottshuset
Maria Wagerland, fastighetsingenjör
Yttrande över motion gällande möjlighet att bedriva ett kalhyggefritt skogsbruk
på kommunal mark
Anders Dahlberg, utredningschef:
Förslag att utöka verksamhetsområde för VA-Vatten och Avlopp, etapp 3,
Med Forsane och Dykälla
Björn Magnusson, trafikingenjör
Motion om utbyggnad Torpavägen – Lyckhemsgatan
Marianne Blom, trafikingenjör
Belysning utanför kommunens väghållaransvar
Lars Bengtsson, förvaltningsekonom:
Information: Preliminär bokslut år 2012
Magnus Wångblad, stadsarkitekt
Presentation Plantaget
Hans Wallmander, enhetschef Park
Presentation Plantaget
Birgitta Andersson, förvaltningschef
Revidering av samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning
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Dnr SBN 2013/1

Presentation av nya medarbetare på samhällsbyggnadsförvaltningen
Ärendebeskrivning
Presentation av Elisabeth Linderoth, ny gatuchef på samhällsbyggnadsförvaltningen
och nya medarbetare på fastighetsenheten, Bengt-Åke Andersson, driftsansvarig,
Mats Sjöström, projektledare, Erik Grusell, larmingenjör, Jan Trotzig, driftstekniker,
Patrik Ankartoft, fastighetstekniker.
Samhällsbyggnadsnämnden hälsar de nya medarbetare varmt välkomna.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera information.

Protokollsutdrag
Elisabeth Linderoth, Bengt-Åke Andersson,
Mats Sjöström, Erik Grusell, Jan Trotzig,
Patrik Ankartoft, Gunnar Björklund
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§4

Dnr SBN 2011/163

B-huset, f.d Huvudnässkolan, Vänersborg
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2012-04-12, § 49 om utredning avseende
hyreskostnadsfördelningen av lokalerna och om ingen förvaltning åtar sig hyreskostnaderna
föreslås att kostnaderna för rivning av B-huset tas med i budget för 2014.
Samtliga nämnder och AB Vänersborgsbostäder har fått en förfrågan om yttrande i frågan
där samtliga har svarat.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet, daterad 2012-12-28.

Presidiet har berett ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta om rivning av B-huset och att samhällsbyggnadsnämnden anvisas 3 Mkr till 2014 års budget för rivning av B-huset.
___________

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
Bilaga
Samhällsbyggnadsnämndens skrivelse, daterad 2012-12-28
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§5

Dnr SBN 2012/178

Yttrande över motion om anpassad toalett till rullstolsburna
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslöt 2012-09-26, § 105, att remittera motionen till barn- och
ungdomsförvaltningen och samhällsbyggnadsnämnden.
Centerpartiet har i motionen föreslagit att handikapptoalett installeras i anslutning till
A-hallen, nedre planet, till gagn för handikappidrotten.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med barn- och ungdomsförvaltningen
upprättat en skrivelse i ärendet, daterad 2012-12-20.

Presidiet har berett ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att ställa sig positiv till motionen och som svar överlämna till kommunfullmäktige
förvaltningens skrivelse, daterad 2012-12-20
att föreslå kommunfullmäktige besluta att investeringsmedel på 300 000 kr medges i 2014
års budget för ändamålet.
___________

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2012-12-20
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§6

Dnr SBN 2012/179

Yttrande över motion gällande möjlighet att bedriva ett
kalhyggefritt skogsbruk på kommunal mark
Ärendebeskrivning
Per Sjödahl (MP) har kommit in med en motion, mot bakgrund av vad som anges i
denna föreslås att utreda möjligheterna att bedriva ett kalhyggefritt skogsbruk på
kommunal mark.
Vänersborgs kommun har gett skogssällskapet i uppdrag att förvalta den skog som ingår i
skogsbruksplanen. Skogssällskapet redogör i bifogad skrivelse möjlighet att bedriva ett
kalhyggefritt skogsbruk på kommunal skogsmark.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet, daterad 2012-12-27.
Presidiets förslag till beslut
att som svar på motionen föreslå kommunfullmäktige besluta att analys utförs enligt
samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2012-12-27.
att föreslå kommunfullmäktige besluta att samhällsbyggnadsnämnden anvisas pengar för
kostnaden av analysen.
Samhällsbyggnadsnämndens behandling av ärendet
Fastighetsingenjören redovisar kostnad för analys.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att som svar på motionen föreslå kommunfullmäktige besluta att analys utförs enligt
samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2012-12-27.
att föreslå kommunfullmäktige besluta att samhällsbyggnadsnämnden anvisas 65 000 kronor
för kostnaden av analysen.
___________

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
Fastighetsingenjören
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2012-12-27
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§7

Dnr SBN 2012/231

Information: Motion till samhällsbyggnadsnämnden
Användning av gamla banvallen genom Brätte, från plan till
verklighet
Ärendebeskrivning
Det har inkommit en motion till samhällsbyggnadsnämnden från Sivert Rölvåg (V)
en motion om användning av gamla banvallen genom Brätte, från plan till verklighet.

Presidiet har berett ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att meddela att motionen överlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen för beredning.
___________

Protokollsutdrag
Fastighetsingenjören
Trafikingenjören
Bilaga
Motion från Sivert Rölvåg (V)
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§8

Dnr SBN 2012/199

Yttrande angående remiss avseende Naturvårdsverkets
redovisning av regeringsuppdrag om styrmedel för rening i
kommunala reningsverk
Ärendebeskrivning
Ann Olson miljösamordnaren redogör i ärendet gällande en remiss som har inkommit till
samhällsbyggnadsnämnden avseende redovisning om styrmedel för rening i kommunala
reningsverk.
Samhällsbyggnadsnämnden informerades vid sammanträdet den 2012-12-13, § 147.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en gemensam skrivelse med miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen och miljösamordnaren i ärendet, daterad 2013-01-09.

Presidiet har berett ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att som svar på remissen avseende Naturverkets redovisning av regeringsuppdrag om
styrmedel för rening i kommunala reningsverk överlämna till kommunstyrelsen
samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2013-01-09.
___________

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
VA-chefen
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens gemensamma skrivelse med miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och miljösamordnaren i ärendet, daterad 2013-01-09.
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§9

Dnr SBN 2011/163

Presentation Plantaget
Ärendebeskrivning
Magnus Wångblad stadsarkitekten och Hans Wallmander enhetschefen på park informerar
samhällsbyggnadsnämnden om det fortsatta arbetet med det vinnande förslaget i
arkitekttävlingen, Kulturaxeln.
Det kommer att utredas mer exakt hur det ska se ut i Plantaget och under sensommaren
kommer information gå ut till press och allmänheten.
Under hösten startar arbetet med gallring av träden, det finns 136 st träd i Plantaget och
cirka 35 % av träden ska bort för att få in mer ljus.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
___________

Protokollsutdrag till
Stadsarkitekten
Enhetschefen Park
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§ 10

Dnr SBN 2012/207

Belysning utanför kommunens väghållaransvar
Ärendebeskrivning
På samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2012-12-13, § 139 beslöt samhällsbyggnadsnämnden att notera informationen och att trafikingenjören återkommer i ärendet.
Vid sammanträdet den 13 december redogjorde Marianne Blom, trafikingenjören och
Gunnar Lundberg enhetschef, gatuunderhåll i ärendet, där kommunstyrelsen beslöt 1980
att vägbelysning på enskilda vägar i första hand är en angelägenhet för väghållare och
kommunens engagemang endast kan bli aktuell då särskilda skäl eller omständigheter
föreligger.
Vänersborgs kommun har idag ca 7300 belysningspunkter och av dessa är ca 500 utanför
kommunens väghållaransvar.
Underhålls- och driftskostnad för de ca 500 anläggningar är 300 000 kr per år.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet, daterad 2012-11-28 och
en karta över belysningar utanför Vänersborgs kommuns väghållaransvar.
Presidiets förslag till beslut
att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att kommunen släcker ned och tar bort anläggning
där ingen vill ta över belysningen som finns utanför kommunens väghållaransvar.
Samhällsbyggnadsnämndens behandling av ärendet
Diskussion och synpunkter framfördes.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att släcka ned och ta bort anläggning där Trafikverket är väghållaransvarig (huvudman) i
huvudsak utmed allmänna vägar och i de övriga fall ex. vid kyrkor, skolor inom tätbebyggda
områden m.fl. platser återkomma till samhällsbyggnadsnämnden med redovisning huruvida
annan huvudman kan tänkas överta anläggningarna innan slutligt beslut fattas.
___________

Protokollsutdrag
Trafikingenjören och Enhetschef för gatuunderhåll
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2012-11-28
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§ 11

Dnr SBN 2012/180

Motion om en utbyggnad – förlängning av Regementsgatan med
anslutning till Torpavägen och Lyckhemsgatan
Ärendebeskrivning
Kurt Karlsson ( SD) och Cecilia Skenhall (SD) har inkommit med en motion om en
utbyggnad av vägnätet. De föreslår att Regementsgatan skall få ny sträckning söderut i
planskild korsning med järnvägen för attt vidare korsa Belfragegatan sedan öster om
musikskolan för att till sist ansluta Torpavägen vid Lyckhemsgatan i en ny cirkulationsplats.
Samtidigt föreslås då den befintliga plankorsningen med järnvägen vid
Torpavägen/Fabriksgatan stängas av.
Björn Magnusson trafikingenjören redogör i ärendet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet, daterad 2013-01-09.

Presidiet har berett ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att som svar på motionen överlämna till kommunfullmäktige samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2013-01-09.
___________

Protokollsutdrag till
Trafikingenjören
Utredningschefen
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2013-01-09
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§ 12

Dnr SBN 2013/10

Förslag att införa verksamhetsområde för VA- Vatten och Avlopp,
etapp 3, med Forsane och Dykälla
Ärendebeskrivning
Anders Dahlberg utredningschefen redovisar förslag till på verksamhetsområde etapp 3,
Vänerkusten.
Utredningschefen visar förslag till utbyggnad av verksamhetsområde för VA, området som
avses är Forsane och Dykälla.
Presidiet förslag till beslut
att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta om
att utöka verksamhetsområde för VA med Forsane och Dykälla, verksamhetens omfattning
enligt samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad, 2012-12-13.
Samhällsbyggnadsnämnden behandling av ärendet
VA-chefen har upprättat en skrivelse i ärendet, daterad 2013-01-18 och bifogar
mötesanteckning daterad 2013-01-09.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa verksamhetsområde för VA i
Vänersborgs kommun. Verksamhetsområdets omfattning framgår i bilagd handling som
tillhör beslutet, enligt VA-chefens skrivelse daterad, 2013-01-18.
_____________
Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Utredningschefen
VA-chefen
Bilaga
VA-chefens skrivelse daterad 2013-01-18 och mötesanteckning daterad, 2013-01-09
Verksamhetens omfattning enligt samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse,
daterad, 2012-12-13
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§ 13

Dnr SBN 2012/241

Årsredovisning 2012
Ärendebeskrivning
Förvaltningsekonomen Lars Bengtsson redogör för årsredovisning 2012 och
bokslut år 2012.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna av förvaltningen upprättat förslag till årsredovisning 2012 och överlämna
densamma till kommunstyrelsen

___________

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Förvaltningsekonomen
Bilaga
Årsredovisning 2012
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§ 14

Dnr SBN 2013/9

Information: Åtgärder inför år 2013 med anledning av försämrad
skatteprognos
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslöt 2012-06-20, § 88 om Mål och Resursplan för åren 2013-02-15.
Kommunstyrelsen beslöt vid sammanträde 2012-10-10, § 214 att ”Uppmana nämnderna att
överväga införandet av restriktioner avseende investeringar, inköp samt kurser och
konferenser. Restriktionerna bör införas snarast.
Samhällsbyggnadsnämnden beslöt vid sammanträde 2012-11-15, § 126 att
förvaltningschefen ges i uppdrag att upprätta skrivelse i ärendet, som delges
verksamhetscheferna inom samhällsbyggnad, avseende vilka restriktioner som skall gälla
från nu och under 2013 eller till annat sägs.
Förvaltningschefen har upprättat en skrivelse i ärendet där restriktionerna berör inköp av
varor och tjänster, investeringar, utbildning och konferenser, personal tillsättning och att
ekonomisk uppföljning ska ske varje månad samt redovisas.

Presidiet har berett ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
___________

Protokollsutdrag till
Förvaltningschefen
Förvaltningsekonomen
Bilaga
Förvaltningschefens skrivelse, daterad 2013-01-08
_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2013-01-24

18 (22)

§ 15

Dnr SBN 2007/17

Revidering av samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning
Ärendebeskrivning
Förvaltningssekreteraren redovisar ändring i delegationsordningen för samhällsbyggnadsnämnden där främsta anledningen till revideringen är ny medarbetare på
serviceenheten som är fordonsansvarig, punkt 4.2 och ny medarbetare som är driftsansvarig
på fastighetsenheten, punkt 4.1a samt justeringar av under punkterna 4.1b till 4.1i.
Förvaltningssekreteraren har upprättat en skrivelse i ärendet, daterad 2013-01-03.

Presidiet har berett ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna upprättat förslag till revidering av delegationsordning för
samhällsbyggnadsnämnden, daterad 2013-01-03.
_____________

Protokollsutdrag till
Till berörda inom samhällsbyggnadsförvaltningen
Bilaga
Delegationsordning
_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2013-01-24

19 (22)

§ 16

Dnr SBN 2013/1

Meddelanden
Ärendebeskrivning
Sekreteraren informerar.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
_____________

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2013-01-24

20 (22)

§ 17

Dnr SBN 2013/2

Delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut för december månad 2012 och januari 2013 redovisas.
Delegationsbeslut avseende Teknik- och Trafikenheten 2012-11-19 – 2013-01-16.
redovisas.
Det tillkommer ett ordförande beslut för januari månad fattad med stöd av
delegationsordning 12.1 avseende deltagande i konferens/studiebesök för 2 vice ordförande.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
_____________

Bilagor
Delegationsbeslut

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden

§ 18

Sammanträdesdatum

Sida

2013-01-24

21 (22)

Dnr SBN 2012/1

Ordförandeinformation
Ärendebeskrivning
Ordförande informerar nämnden om möten, från Hälsopolitiska rådet, Kunskapsförbundet
och om kommande konferens/studiebesök till Drammen enligt godkännande av delegationsbeslut från kommunalråd.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
_____________

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2013-01-24

22 (22)

§ 19

Dnr SBN 2013/1

Information: Ärenden till nästa sammanträde
Ärendebeskrivning
-

Tjänstgörande ledamöter samt val av justerare

-

Ekonomiskt utfall januari månad

-

Granskning av rutiner och intern kontroll för uppbördskassor

-

Motion om möjlighet för nämnder att införa Öppna nämndssammanträden

-

Information från miljömålsgruppen

-

Återrapportering avseende intern kontroll avseende post/diarieföring

-

Delegationsordning

-

Meddelande

-

Delegationsbeslut

-

Förvaltningschefen informerar

-

Ordförandeinformation

-

Ärenden till nästa sammanträde

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
____________

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

