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Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-05-21	

Plats och tid
InfoCenter, klockan 08:30, därefter Vävaren
Beslutande
Lars Öhman (M), ordförande
Bo Ludvigsson (S), ersättare för Desirée Forsén (S)
Mats Wahrén (K)
Peter Asthamn (MP), ersättare för Emil Carlsson Ramö (M)
Jan Engholm (C), ersättare för Eva Skoog (V)
Per-Arne Pettersson (S)
Rune Lemon (K), ersättare för Carl-Henrik Juhlin (K)

Paragrafer
§58 - §72
Sekreterare
________________________________________________________
Frida Rosén
Ordförande
________________________________________________________
Lars Öhman (M)
Justerare
________________________________________________________
Mats Wahrén (K)


Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2019-05-21
Sista dag för överklagande
2019-06-18
Datum då anslaget sätts upp
2019-05-28
Datum då anslaget tas ned
2019-06-19
Förvaringsplats för protokollet
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Underskrift

_______________________________________________________
Frida Rosén




Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-05-21


Ej tjänstgörande ersättare
Sofia Falk (K)

Övriga
Annika Toll
Frida Rosén
Mathias Hult §§ 58-59
Anna Säfström
Per Hallin §§ 60-72
Kristina Lidberg §§ 60-72
Therése Engdahl §§ 60-72
Peter Gustavsson §§ 63-65

Ajournering
09:25 – 09:45
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 Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-05-21

§ 58
Fastställande av föredragningslista 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
 
1. Mats Wahrén (K) väljs till justerare 
2. Föredragningslistan fastställs enligt följande:


1.
Fastställande av föredragningslista


Informationsärenden:

2.
Information om tävlingsbidragen i arkitekttävlingen

3.
Information om överprövade beslut

4.
Information om 2019 års asfalteringsprogram

5.
Information om aktuella ärenden

6.
Information om nya tobakslagen

7.
Meddelanden och handlingar för kännedom
SBN/2019:13

Beslutsärenden:

8.
Fördjupad ekonomisk uppföljning för samhällsbyggnadsnämnden per 30 april 2019
SBN/2019:49
9.
Svar på medborgarförslag om att en lyftanordning för personer med rörelsehinder placeras i hamnen
SBN/2018:186
10.
Svar på motion om smarta soptunnor
SBN/2017:323
11.
Svar på medborgarförslag om att sätta upp en stor klocka mitt på Storgatan
SBN/2019:66
12.
Svar på medborgarförslag om ledstång vid trappsteg i strandskoning
SBN/2018:277
13.
Svar på medborgarförslag om att bygga en badbrygga inklusive badstege på strandpromenaden - exempelvis vid pumphuset
SBN/2019:65
14.
Svar på medborgarförslag om tydlig skyltning om parkeringsförbud i Klosterområdet
SBN/2018:312
15.
Anmälan av delegationsbeslut
SBN/2019:18




Sammanfattning 
Till varje sammanträde fastställs en föredragningslista. Där redovisas vilka ärenden ordföranden vill att nämnden ska behandla. Vid sammanträdet har nämndledamöterna möjlighet att föreslå ändringar i listan. 
Vid dagens sammanträde behandlas ärendena i följande ordning: 1,2, 4, 3, 5-15. I protokollet skrivs ärendena i den ordning de står på föredragningslistan

 

§ 59
Information om tävlingsbidragen i arkitekttävlingen 
 

Stadsarkitekt Mathias Hult informerar om tävlingsbidragen och det pågående juryarbetet i arkitekttävlingen för Rådhustorget och Apotekstomten. 

Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.


§ 60
Information om överprövade beslut 
 

Plan- och bygglovchef Anna Säfström informerar om överprövade bygglov och detaljplaner.

Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.


§ 61
Information om 2019 års asfalteringsprogram 
 

Driftingenjör Mikael Lilja informerar om genomförd och planerad asfaltering i Vadstena och Borghamn 2019.

Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.


§ 62
Information om aktuella ärenden 


Samhällsbyggnadschef Annika Toll, mark- och exploateringschef Per Hallin, miljöchef Therése Engdahl och plan- och bygglovchef Anna Säfström ger information om aktuella ärenden.

Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
 

§ 63
Information om nya tobakslagen 
 
Miljöchef Therése Engdahl informerar om den nya tobakslagen som träder i kraft den 1 juli 2019.

Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.


§ 64

Meddelanden och handlingar för kännedom 
Vår beteckning: SBN/2019:13 


Sammanfattning 
Meddelanden och handlingar för kännedom för perioden 190416 - 190513 delges på dagens sammanträde.

Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.


Information från Trafikverket 190424 
Information från Trafikverket gällande vägbelysningen på Mjölbyvägen 919 vid Omberg.

Kommunfullmäktiges beslut 190424
Årsredovisning Vadstena kommun 2018 och frågan om ansvarsfrihet. 

Kommunfullmäktiges beslut 190424 
Taxa för upplåtelse av offentlig plats 

Kommunfullmäktiges beslut 190424 
Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18). 

Kommunfullmäktiges beslut 190424 
Vänortsutbyte för Vadstena kommun. 

Kommunfullmäktiges beslut 190424 
Uppföljning av obesvarade motioner och medborgarförslag äldre än ett år. 

Länsstyrelsens beslut 190510
Tillstånd att inom Östergötlands län sätta upp valaffischer inför 2019 års val till Europaparlamentet.




§ 65
Fördjupad ekonomisk uppföljning för samhällsbyggnadsnämnden per 30 april 2019
Vår beteckning: SBN/2019:49


Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

	Fördjupad ekonomisk uppföljning för samhällsbyggnadsnämnden per april 2019 godkänns.


Sammanfattning
Fördjupad ekonomisk uppföljning för Vadstena kommun per april 2019 ska redovisas på kommunstyrelsens sammanträde 2019-06-05. Respektive nämnd ska därför till ekonomiavdelningen inlämna fördjupad ekonomisk uppföljning per april 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden daterad den 14 maj 2019
Fördjupad ekonomisk uppföljning för samhällsbyggnadsnämnden per april 2019
 
Beslutet med handlingar expedieras till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen


 

§ 66

Svar på medborgarförslag om att en lyftanordning för personer med rörelsehinder placeras i hamnen 
Vår beteckning: SBN/2018:186


Samhällsbyggnadsnämndens beslut
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

	Kommunledningens förvaltning ges i uppdrag att ta fram en behovsanalys och kostnadskalkyl för en lyftanordning inom ramen för projektet ny gästhamnsbyggnad. 


Sammanfattning
Ett medborgarförslag om att en lyftanordning för personer med rörelsehinder placeras i hamnen har kommit in till kommunen. Förslagsgivaren förslår att lyftanordningen placeras på lämplig plats i hamnen för att underlätta och möjliggöra för personer med funktionsnedsättning att ta en båttur. Selen som används till liften kan enligt förslagsgivaren lånas ut av kommunen. Informationsskylt om liften bör även finnas vid badrampen vid Folkhögskolan. Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2018 § 118 att överlämna medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår, efter kontakt med Askersunds kommun som har uppfört en lyftanordning i sin hamn, att behovsanalys och kostnadskalkyl till 2021 års investeringsbudget tas fram. Kostnaden uppskattas till minst 250 000 kr. Kommunen och Statens fastighetsverk ska under våren/sommaren påbörja projekteringen av ny gästhamnsbyggnad. Ska lyftanordning uppföras bör det ske samordnat med detta projekt. Lyftanordningen måste vara förankrad hos Statens fastighetsverk gällande placering och gestaltning innan en korrekt kostnadskalkyl fastställs. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden daterad 6 maj 2019
Medborgarförslag om att en lyftanordning för personer med rörelsehinder placeras i hamnen
Protokollsutdrag KF 2018-06-20 § 118

Beslutet expedieras till	
Samhällsbyggnadsnämndens beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till:
Förslagsgivaren
§ 67

Svar på motion om smarta soptunnor 
Vår beteckning: SBN/2017:323 


Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Utredning av kostnader för inköp av smarta soptunnor överlämnas till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning
Johan Lindell (K) har lämnat in en motion om att kommunen ska utreda kostnader för att införa smarta soptunnor/-kärl. Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2017 att skicka motionen till samhällsbyggnadsnämnden för beredning. 

Smarta soptunnor, eller så kallade Big Bellys, innebär uppkopplade soptunnor med inbyggda sensorer som mäter olika frekvenser och nivåer i kärlet och kommunicerar informationen till en kontrollpanel. På så sätt fås information om när kärlet är fullt och behöver tömmas. Soptunnorna drivs helt av solpaneler och behöver således inget elnät. Kärlen innehåller komprimatorer som komprimerar soporna vilket gör att de har en kapacitet på 570 liter sopor jämfört med en vanlig soptunna som har en kapacitet på 160 liter. Enligt leverantören kan miljövinster göras genom färre transporter, minskade koldioxidutsläpp och minskat antal soppåsar. 

Soptunnorna är slutna vilket innebär att skadedjur inte kommer åt soporna och kan sprida dessa på marken utanför kärlen. Soptunnorna kan kompletteras med en Wi-fi plattform som gör det möjligt att surfa trådlöst upp till 60 meter runt enheten.   

Vadstena kommun har 42 stycken soptunnor. 22 av dessa töms året om och 20 stycken töms under perioden maj till september. Kostnaden för personal, fordon, sopsäckar och material, uppgår till cirka 
5 700 kronor per tunna och år. Inköp av en vanlig soptunna är cirka 3 500 kronor. 

Kostnaden för inköp av smarta soptunnor är väsentligt högre än för en vanlig soptunna. Vinster kan dock göras i form av färre tömningar och minskat antal soppåsar. Vill kommunen satsa på smarta soptunnor skulle det kunna vara lämpligt att göra ett pilotprojekt med inköp av några soptunnor i hamnparken där det är hög belastning på sophanteringen under sommarhalvåret och där det är problem med skadedjur som river ut sopor.  


§ 67 forts.

Pris: 
High Capacity komprimerande soptunna				41 150 kronor
Standard Capacity soptunna					20 500 kronor
Mjukvarulicens Clean förebetald i två år 				  4 500 kronor

Tillbehör:
Rullkärl (minimerar tung lyft) 					2 600 kronor
Fopedal						3 750 kronor
Askfat						1 500 kronor
Pantrör						   345 kronor

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden daterad den 1 april 2019
Protokollsutdrag från KF 2017-11-29
Motion (K) om smarta soptunnor

Beslutet med handlingar expedieras till	
Kommunstyrelsen

 

§ 68

Svar på medborgarförslag om att sätta upp en stor klocka mitt på Storgatan
Vår beteckning: SBN/2019:66 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

	Medborgarförslaget avslås. 

	
Sammanfattning
Ett medborgarförslag om att sätta upp en klocka på Storgatan har kommit in till kommunen. Kommunfullmäktige skickade den 27 februari 2019 § 6 medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut. 

Enligt förslaget ska kommunen sätta upp en stor, gammaldags klocka mitt på Storgatan där den syns från alla håll, eftersom det saknas en klocka för de som vistas på Storgatan. Klockan föreslås sättas upp på hörnhuset vid korsningen Storgatan och Helgeandsgatan. 

Vadstena kommun äger inga fastigheter på Storgatan och kan inte bestämma att en klocka ska sättas upp på annan ägares fastighet. Idag kan inte heller behovet av offentliga klockor i utomhusmiljöer anses vara lika stort när de flesta människor har mobiltelefoner.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser det därmed inte det vara motiverat för kommunen att bekosta inköp och underhåll av en offentlig klocka på Storgatan.  

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden daterad den 3 maj 2019
Protokollsutdrag KF 2019-02-27 § 6
Medborgarförslag om att sätta upp en stor klocka mitt på Storgatan

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Förslagsställaren

§ 69

Svar på medborgarförslag om ledstång vid trappsteg i strandskoning
Vår beteckning: SBN/2018:277 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

	Medborgarförslaget avslås. 


Sammanfattning
Ett medborgarförslag om en ledstång i strandskoningen vid slutet av Torggatan har kommit in till kommunen. Kommunfullmäktige skickade den 24 oktober 2018 § 148 medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut. 

Mark- och exploateringsavdelningen har undersökt möjligheterna till någon typ av ledstång vid stentrapporna längs strandpromenaden. Det har visat sig svårt att få till en anordning som är garanterat säker i och med att stenblocken riskerar att röra sig. Botten vid strandspromenaden är stenig och för att bada på ett tryggare sätt hänvisas till de kommunala badplatserna med sandstränder såsom Tycklingebadet, Vätterviksbadet, Järnevidsbadet och Bårstadsbadet i Borghamn. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden daterad den 6 maj 2019
Protokollsutdrag KF 2018-10-24 § 148
Medborgarförslag om ledstång vid trappsteg i strandskoning

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Förslagsgivaren



 

§ 70

Svar på medborgarförslag om att bygga en badbrygga inklusive badstege på strandpromenaden - exempelvis vid pumphuset
Vår beteckning: SBN/2019:65 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

	Medborgarförslaget avslås. 


Sammanfattning
Ett medborgarförslag om en badbrygga med badstege vid strandpromenaden har kommit in till kommunen. Kommunfullmäktige skickade den 27 februari 2019 § 5 medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut. 

Enligt förslagställaren är det många som badar längs strandpromenaden, även under vinterhalvåret, men det är svårt att ta sig i vattnet och därför önskas en badbrygga med tillhörande badstege. Badbryggan ska vara ilagd året runt för att möjliggöra bad året om. Eftersom många badar vid pumphuset föreslås anläggande av bryggan där. 

Den föreslagna platsen är långgrund och stenig, liksom merparten av strandlinjen längs strandpromenaden. Förslaget skulle därför kräva att en lång brygga anlades ut till badbart djup. De varierande vattennivåerna, isbildning vintertid och stenig botten medför svårigheter att anlägga en sådan brygga. Vidare kräver att anlägga en badbrygga både strandskyddsdispens och tillstånd för vattenverksamhet. 

Strandpromenaden utgör inte någon kommunal badplats, även om det är fullt möjligt bada här. De kommunala badplatserna är Tycklingebadet, Vätterviksbadet, Järnevidsbadet och Bårstadsbadet i Borghamn. Alla dessa är så kallade EU-bad vilket innebär att vattnet kontrolleras regelbundet. Nya bryggor har nyligen anlagts vid baden i Bårstad och i Järnevid. Stadsnära bad finns vid Tycklinge, dock utan brygga.

Med hänvisning till ovan anser samhällsbyggnadsförvaltningen att förslaget ska avslås.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden daterad den 6 maj 2019
Protokollsutdrag KF 2019-05-06 § 5
Medborgarförslag om att bygga en badbrygga inklusive badstege på strandpromenaden
§ 70 forts. 

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Förslagsställaren

 

§ 71

Svar på medborgarförslag om tydlig skyltning om parkeringsförbud i Klosterområdet 
Vår beteckning: SBN/2018:312

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Mark- och exploateringsavdelningen får i uppdrag sätta upp en skylt om förbud mot tomgångskörning i klosterområdet.
Medborgarförslaget anses delvis bifallet och därmed besvarat. 

Sammanfattning
Ett medborgarförslag om parkeringsförbud för bussar i klosterområdet har kommit in till kommunen. Kommunfullmäktige skickade den 28 november 2018 § 176 medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut. 

Enligt förslagsställaren är det under turistsäsongen ett problem med turistbussar som parkerar i koosterområdet, trots parkeringsförbud. Bussarna uppges också stå på tomtgång under långa perioder och detta upplevs som störande för de boende i området. Bussarna parkerar på parkeringarna, men även mellan Klosterhotellet och parken mot sjön. Förslagsställaren föreslår därför ett förbud mot parkering av bussar i klosterområdet med tydligare skyltar eller anordningar. 

I klosterområdet finns det inga uppmärkta bussparkeringar, utan bussparkeringar finns på Arkivgatan vid slottet. Klosterområdet är ett populärt turistmål där turistbussarna behöver kunna släppa av och på passagerare. Däremot är det inte meningen att bussar ska stå där i några längre stunder, utan åka och parkera vid bussparkeringen. Vid klosterhotellet är det idag skyltat med förbud mot att stanna eller parkera fordon och det är svårt att skylta på ett tydligare sätt. 

I Vadstena tätort gäller tomtgångskörning i max en minut. Skyltar om detta finns vid varje infart till Vadstena. Med hänsyn till förslagsställarens synpunkter kan det däremot vara motiverat att förtydliga detta med extra skyltning i klosterområdet. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden daterad den 30 april 2019
Protokollsutdrag KF 2018-11-28 § 176
Medborgarförslag om tydlig skyltning om parkeringsförbud i Klosterområdet

§ 71 forts.

Beslutet expedieras till	
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Förslagsställaren

 

§ 72

Anmälan av delegationsbeslut 
Vår beteckning: SBN/2019:18 


Samhällsbyggnadsnämndens beslut

	Redovisningen godkänns.


Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden har enligt delegationsordning överlåtit beslutanderätt till ordförande och tjänstemän. Dessa beslut redovisas till samhällsbyggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att samhällsbyggnadsnämnden fritt kan återkalla lämnad delegation. Redovisning av delegationsbeslut för plan- och bygglovavdelningen, miljöavdelningen samt mark- och exploateringsavdelningen för perioden 16 april 2019 – 13 maj 2019 sker vid dagens sammanträde.

 

 

