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Plats

Rum 225, 2:a våning Sundsgatan 29, Kommunhuset

Tid

Onsdagen den 19 juni, kl. 08.30-15.45

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Åsa Johansson

Paragrafer

92-111

Underskrifter
Sekreterare
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Lars Bengtsson / Birgitta Andersson
Ordförande
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Christer Thobiasson (M)
Justerande
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Åsa Johansson (S)
________________________________________________________________________________

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

Samhällsbyggnadsnämnden
2013-06-19

Datum för anslags uppsättande

2013-07-03

Datum för anslags nedtagande

2013-07-24

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
Ingvar Håkansson (C) § 92- 110
Bo Carlsson (C) 2:e vice ordf § 111
Anna Jonsson (M)
Bengt Wallin (FP) § 92-110
Gunnar Henriksson (FP) § 111
Hans-Peter Nielsen (KD)
Åsa Johansson (S)
Zdenko Petrusic (S)
Emir Terzic (V)
Kent O. Nilsson (MP)
Anders Wiklund (MP)

Tjänstgör för

Bo Carlsson (C) 2:e vice ordf
Hans-Erik Aronsson (M)
Bengt Wallin (FP)

James Bucci (V)
Sivert Rölvåg (V)

Ersättare
Ingvar Håkansson (C) §111
Gunnar Henriksson (FP) § 92-110
Sven Andersson (FP)
Mondher Dachraoui (S)

Övriga deltagare
Sophia Vikström, förvaltningschef
Gunnar Björklund, fastighetschef § 111
Lars Bengtsson, förvaltningsekonom
Anders Dahlberg, utredningschef §103, §111
Björn Magnusson, trafikingenjör § 95-96
Marianne Blom, trafikingenjör § 104
Elisabeth Linderoth, gatuchef § 97-98
Daniel Larsson, VA-chef § 111
Krister Lavén, projekteringsingenjör §111
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Tjänstgörande ledamöter och val av justerare samt
godkännande av föredragningslista
Information

Sid
4
5
6

§ 96

Val av ersättare till Ässet – Rönningen
gemensamhetsanläggning
Yttrande över strategi för småbåtshamnar utmed
Dalslandskusten
Trafikfrågor i Väne-Ryr

§ 97

Konsekvensanalys – Nedsläckning Earth Hour 2014

9

§ 98

Motion om stadsodling i Vänersborg

10

§ 99

Plan för granskning av den interna kontrollen år 2013

11

§ 100

Ekonomisk utfall maj månad

12

§ 101

13

§ 102

Motion om att Vänersborgs kommun implementerar
miljöledningssystemet EMAS
Tillgänglighetsdatabas

15

§ 103

Avtal om överlåtelse av tomrör för bredband

16

§ 104

Ansökan om byggtillstånd

17

§ 105

Meddelande

18

§ 106

Delegationsbeslut

19

§ 107

Förvaltningschefen informerar

20

§ 108

Ordförandeinformation

21

§ 109

Information, ärenden till nästa sammanträde

22

§ 110

Tack

23

§ 111

Studieresa

24

§ 95

7
8
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Dnr SBN 2013/1

Tjänstgörande ledamöter samt val av justerare
Ordförande Christer Thobiasson (M) öppnar sammanträdet och Åsa Johansson (S) utses att
jämte ordföranden justera protokollet.
Justering av samhällsbyggnadsnämndens protokoll sker tisdagen den 2 juli.

Godkännande av föredragningslista
Ordförande förslår godkännande av föredragningslistan.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna föredragningslistan enligt ovan angivna tillägg.
_________
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Dnr SBN 2013/1

Information
Christer Thobiasson, ordförande:
Ordförandeinformation
Sophia Vikström, förvaltningschef:
Förvaltningsinformation
Motion om att Vänersborgs kommun implementerar miljöledningssystemet,
EMAS
Information: Tillgänglighetsdatabasen
Björn Magnusson, trafikingenjör:
Yttrande över strategi för småbåtshamnar utmed Dalslandskusten
Trafikfrågor i Väne-Ryr
Elisabeth Linderoth, gatuchef:
Konsekvensanalys – Nedsläckning Earth Hour 2014
Motion om stadsodling i Vänersborg
Lars Bengtsson, förvaltningsekonom:
Plan för granskning av den interna kontrollen år 2013
Utfall maj månad
Marianne Blom, trafikingenjören:
Ansökan om byggtillstånd
Anders Dahlberg, utredningschef:
Avtal om överlåtelse av tomrör för bredband

Information under studieresan:
Gunnar Björklund
- Fastigheter, Rösebo, Sundals Ryr, Brålanda
Krister Lavén, Daniel Larsson och AndersDahlberg
Vänerkusten
Holmängens reningsverk (Daniel Larsson)
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Dnr SBN 2011/3

Val av ersättare till Ässet – Rönningen gemensamhetsanläggning
Ärendebeskrivning
Göran Larsson (MP) har i skrivelse 2013-03-22 avsagt sig uppdraget som ledamot i
samhällsbyggnadsnämnden och i med att Göran Larsson (MP) blev entledigad i
samhällsbyggnadsnämnden ska nämnden även utse en ersättare till Ässet – Rönningen
gemensamhetsanläggning.

Kallelse har inkommit om ett möte den 12 juni och ordinarie ledamot Bo Carlsson (C) kan
inte närvara.

Samhällsbyggnadsnämndens beslutar
att utse Mondher Dachraoui (S) till ersättare till Ässet – Rönningen gemensamhetsanläggning.

___________

Protokollsutdrag
Ässet – Rönningen gemensamhetsanläggning
Mondher Dachraoui (S)
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§ 95

Dnr SBN 2013/129

Yttrande över strategi för småbåtshamnar utmed Dalslandskusten
Ärendebeskrivning
Björn Magnusson trafikingenjören redogör i ärendet, där förslag till strategi för
småbåtshamnar utmed Dalslandskusten i Vänersborgs kommun är ute på samråd.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit del av förslaget och har följande synpunkt:
På sidan 29 under trafik och parkering skulle det kunna läggas till att en gång- och cykelväg
längs Ursandsvägen planeras under 2015.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet, daterad
2013-05-21.

Samhällsbyggnadsnämndens presidium har berett ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att som svar till kommunstyrelsen överlämna förvaltningens skrivelse daterad 2013-05-21.
_____________

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2013-05-21.
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§ 96

Dnr SBN 2012/159

Trafikfrågor i Väne-Ryr
Ärendebeskrivning
Björn Magnusson trafikingenjören redogör i ärendet där en boende i Väne-Ryr har inkommit
med en skrivelse om att han är missnöjd med trafiksituationen på väg 2031 genom Vän-Ryr.
Han menar att kommunen bör göra något åt hastigheten och att det skall vara tillåtet att
parkera på vägen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet, daterad
2013-05-21.

Samhällsbyggnadsnämndens presidium har berett ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att som svar till berörd överlämna samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse,
daterad 2013-05-21.
_____________

Protokollsutdrag
Till berörd
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2013-05-21.
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§ 97

Dnr SBN 2012/201

Konsekvensanalys –
Nedsläckning Earth Hour 2014
Ärendebeskrivning
Elisabeth Linderoth gatuchefen redogör i ärendet där Lutz Rininsland (V) har lämnat in en
motion daterad 2012-11-08. I motionen, föreslås att Vänersborgs Kommun ska tacka ja till
inbjudan från Världsnaturfonden, WWF att delta i Earth Hour 2013.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-14, § 144, att remittera motionen till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde 2012-12-13, § 149, att tacka nej till
att medverka i Earth Hour 2013 för egen del gällande gatubeslysning men att inför 2014- års
inbjudan göra en konsekvensanalys för nedsläckning av gatubelysningen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet, daterad 2013-05-27.
Samhällsbyggnadsnämndens presidium har berett ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att medverka i Earth Hour år 2014, total nedsläckning av gatubelysningen, med
konsekvensen att vissa områden kan förbli nedsläckta resterande del av natten.
att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen efter medverkan i Earth Hour 2014 göra en
utvärdering av nedsläckningen samt kostnader m.m. inför år 2015.
___________

Protokollsutdrag
Gatuchefen
Kommunstyrelsen
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad, 2013-05-27
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Dnr SBN 2012/236

Motion om stadsodling i Vänersborg
Ärendebeskrivning
Elisabeth Linderoth gatuchefen redogör i ärendet där Göran Larsson (MP),
Anna-Karin Sandberg (MP) och Per Sjödahl (MP) har inkommit med en motion.
I motionen föreslås att kommunfullmäktige bland annat ställer sig generellt positiv till
initiativ från privatpersoner, företag eller föreningar som vill etablera stadsodling.
Kommunfullmäktige beslöt 2012-12-12, § 168 att remittera motionen till
samhällsbyggnadsnämnden, byggnadsnämnden, AB Vänersborgsbostäder och
kommunstyrelsen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet daterad, 2013-05-27.

Samhällsbyggnadsnämndens presidium har berett ärendet
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
att som svar till kommunfullmäktige överlämna samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse
daterad 2013-05-27.
___________

Protokollsutdrag
Gatuchefen
Kommunstyrelsen
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad, 2013-05-27
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Dnr SBN 2012/135

Plan för granskning av den interna kontrollen år 2013
Ärendebeskrivning
Lars Bengtsson förvaltningsekonomen redogör i ärendet, där reglementet för intern kontroll
reviderades 2011. Det nya reglementet antogs av KF 2011-11-23, § 147. Förändringen
innebär att reglementet inte bara omfattar ekonomiska rutiner utan även övergripande system
för styrning av verksamheten. Enligt reglementet ska en plan för den interna kontrollen
upprättas årligen.
Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika att det begås
allvarliga fel.
Internkontrollgruppen har enats om att förslå kommungemensamma gransknings-områden
som kontanthantering, behörigheter i verksamhetssystem och uppföljning av 2012 års
granskning.
Nämndspecifika granskningsområden, för samhällsbyggnadsnämnden är: upprättande av
avtal och användning av kommunens fordon.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet, daterad
2013-05-28.
Samhällsbyggnadsnämndens presidium har berett ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att anta det av samhällbyggnadsförvaltningens upprättade förslaget till granskningsplan för år
2013, daterat 2013-05-28, i enlighet med reglemente för intern kontroll.
__________

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
Förvaltningsekonomen
Revisorerna
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad, 2013-05-28
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§ 100

Dnr SBN 2013/4

Ekonomisk utfall maj månad
Ärendebeskrivning
Lars Bengtsson förvaltningsekonomen informerar om utfall för majmånad.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
___________

Protokollsutdrag till
Förvaltningsekonomen
Bilaga
Utfall maj månad
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§ 101

Dnr SBN 2013/237

Motion om att Vänersborgs kommun implementerar
miljöledningssystemet EMAS
Ärendebeskrivning
Sophia Vikström förvaltningschefen informerar där, Marika Isetorp (MP) m.fl. har kommit
in med en motion, daterad 2012-12-04, i motionen föreslås att Vänersborgs kommun
implementerar miljöledningssystemet EMAS i sin verksamhet.
Kommunfullmäktige beslöt 2012-12-12, § 167 att remittera motionen till kommunstyrelsen
och övriga nämnder.
Motionen beskriver kommunens nuvarande miljöarbete med Agenda 21-gruppens arbete,
Vänersborgs 13 lokala miljömål samt att det pågår olika miljöarbeten inom varje förvaltning.
Vidare konstateras att vad som saknas är ett verktyg med en tydlig övergripande miljöpolicy
och visioner samt tydliga mål och riktlinjer för att följa upp och förbättra kommunens
miljöprestanda. Förslaget är att kommunen inför ett miljöledningssystem som är effektivt,
transperant och enkelt att jobba med för alla inblandade.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en gemensam skrivelse tillsammans med
kommunstyrelse- och övriga förvaltningarna, daterad 2013-05-28.
Samhällsbyggnadsnämndens presidium har berett ärendet
Samhällsbyggnadsnämndens behandling av ärendet
Anders Wiklund (MP) och Kent O. Nilsson (MP) yrkar bifall till motionen.
Bengt Wallin (FP) med stöd av Hans-Peter Nielsen (KD) yrkar bifall till presidiets förslag.
Ordförande ställer proposition på de båda yrkanden och finner att samhällsbyggnadsnämnden
antar Bengt Wallins (FP) och Hans-Peter Nielsens (KD) yrkande.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att överlämna till kommunfullmäktige den gemensamma skrivelsen som förvaltningen har
upprättat tillsammans med kommunstyrelse- och övriga förvaltningar daterad, 2013-05-28.

Fortsättning.
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Forts. § 101
Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Förvaltningschefen
Bilaga
Kommunstyrelse- och övriga förvaltningarnas gemensamma skrivelse, daterad 2013-05-28
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§ 102

Dnr SBN 2010/123

Information Tillgänglighetsdatabasen
Ärendebeskrivning
Sophia Vikström informerar samhällsbyggnadsnämnden om tillgänglighetsdatabasen som
idag är den enda databas i Sverige som erbjuder information till medborgare om
tillgänglighet i allt från fiskeplatser, gästhamnar, bibliotek, förskolor, hotell, sjukhus,
vandringsleder, nöjesparker till campingplatser, livsmedelsbutiker, kyrkogårdar, sporthallar
och konserthus.
Tillgänglighetsdatabasen är framtagen av Västra Götalandsregionen, Västsvenska turistrådet,
den samlade funktionshinderrörelsen i Västsverige.
Syftet är bl.a. att förbättra tillgänglighetsinformation, göra synliga för verksamhetsansvariga
och motivera åtgärder, följa upp, beskriva graden av tillgänglighet.
Samhällsbyggnadsnämndens presidium har berett ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att översända skrivelsen från förvaltningen daterad 2013-06-10 till kommunstyrelsen för
vidare handläggning.

___________

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad, 2013-06-10
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§ 103

Dnr SBN 2013/140

Avtal om överlåtelse av tomrör för bredband
Ärendebeskrivning
Anders Dahlberg utredningschefen redogör i ärendet där avtal ska upprättas mellan
Vänersborgs kommun och Taknets ekonomiska förening, avtalet avser överlåtelse av tomrör
för bredband.
Samhällsbyggnadsnämndens presidium har berett ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna upprättat avtal och uppdra till ordförande att teckna avtal under förutsättning att
styrelsen för Taknets ekonomiska förening beslutar att godkänna upprättat avtal och för sin
del beslutar att ordföranden tecknar detsamma.
_____________

Protokollsutdrag till
Utredningschefen
Taknets ekonomiska förening
Bilaga
Samhällsbyggnadsnämndens skrivelse, daterad 2013-06-03
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§ 104

Dnr SBN 2013/95

Yttrande över ansökan om byggtillstånd
Ärendebeskrivning
Marianne Blom trafikingenjören redogör i ärendet där Alis Frukt Grönt har skickat in
en ansökan om byggtillstånd för att bygga Väderskydd på Vänersborgs torg mellan
kioskerna. Väderskyddet har en storlek på 4x12 meter. Pelarna behöver ett fundament i
marken där pelarna sänks ner.
Samhällsbyggnadsnämndens presidium har berett ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna förslaget angående väderskydd under förutsättning att sökanden påtar sig alla
kostnader.
Om sökanden påtar sig kostnaderna föreslås samhällsbyggnadsnämnden besluta att som
yttrande över ansökan om bygglov översända samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse,
daterad 2013-06-03 till byggnadsnämnden.
____________

Protokollsutdrag
Byggnadsnämnden
Trafikingenjören
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2013-06-03
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§ 105

Dnr SBN 2013/1

Meddelanden
Ärendebeskrivning
Förvaltningsekonomen informerar.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
_____________
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│ Justerandes sign
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2013-06-19

19 (24)

§ 106

Dnr SBN 2013/2

Delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut för april, maj och juni månad 2013 redovisas.
Beslut fattade med stöd av delegation fastställd i samhällsbyggnadsnämnden 2013-03-14 § 39.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

_____________

Bilaga:
Delegationsbeslut

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2013-06-19

20 (24)

§ 107

Dnr SBN 2013/1

Förvaltningsinformation
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar nämnden om:
-

-

Pågående rekrytering av personal- och verksamhetsledare.
Gatuchefen arbetar med lösning av upp och nedtagning av vinterbelysningen.
Fastighetsenheten arbetar med inventering av fritidsfastigheter och kommer att även
arbeta med problematiken på Vänerparken.
Arbetet med den allmänna parkeringsplatsen på Ursand kommer inte igång förrän
bygglovet har trätt i laga kraft.
Mark- och miljödomstolen beslöt att förelägga Fyrstads flygplatsbolag att redovisa
detaljplaner och områdesbestämmelser inom och gränsade till bullerstört område, där
planarkitekten har tagit fram underlag till flygplatsbolaget.
VA-verket kommer att sätta upp en dricksvattenfontän i foajén i kommunhuset.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen
_____________

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden

§ 108

Sammanträdesdatum

Sida

2013-06-19

21 (24)

Dnr SBN 2013/1

Ordförandeinformation
Ärendebeskrivning
Ordförande informerar nämnden om
Kunskapsförbundet Väst har framfört att på sikt vill de komma ur lokalerna i
Vänerparken och på Idrottsgatan 7.
Kommunfullmäktige antog ingen Mål- och resursplan inför 2014 vid sitt juni
sammanträdet. Det blev en återremiss till kommunstyrelsen.
Rapport från Agenda 21- gruppen.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
_____________

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden

§ 109

Sammanträdesdatum

Sida

2013-06-19

22 (24)

Dnr SBN 2013/1

Information: Ärenden till nästa sammanträde
Ärendebeskrivning
-

Tjänstgörande ledamöter samt val av justerare

-

Ekonomiskt utfall

-

Information: Kostutredning

-

Belysning utanför väghållaransvaret

-

Meddelande

-

Delegationsbeslut

-

Förvaltningschefen informerar

-

Ordförandeinformation

-

Ärenden till nästa sammanträde

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
____________

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden

§ 110

Sammanträdesdatum

Sida

2013-06-19

23 (24)

Dnr SBN 2013/1

Tack
Ordförande tackar ledamöter, ersättare och personal för den gångna vårterminen och alla
tillönskas en trevlig sommar.
Vice ordförande tackar ordförande för det sätt på vilket han lett vårens möten och tillönskar
honom en skön sommar.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden

§ 111

Sammanträdesdatum

Sida

2013-06-19

24 (24)

Dnr SBN 2013/1

Studieresa
Dagens sammanträde avslutas med en studieresa som påbörjas vid Holmängens avloppsreningsverk och vidare till Rösebo, Sundals Ryr, Brålanda och slutligen Vänerkusten.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
____________

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

