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Närvarande
Beslutande

Ledamöter
Benny Augustsson (S), ordf
Bengt Wallin (L)
Anders Wiklund (MP) 2:e vice ordf
Åsa Johansson (S)
Zdenko Petrusic (S)
Ingvar Håkansson (C)
Tor Wendel (M)
Hans-Peter Nielsen (KD)
James Bucci (V) Ej § 95
Emir Terzic (V) Ej § 95
Anders Strand (SD)

Ersätter
Peter Göthblad (L) 1:e vice ordf

Ersättare

Madelaine Johansson (S)
Håkan Skött (S)
Ulf Johansson (C)
Bengt Holmqvist (M)
Carina Norgren (M)
Gunnar Johansson (VFP)
Eldbjörg Bryntesson (V)
Kurt Wahlgren (SD)
Övriga närvarande

Sophia Vikström, förvaltningschef §86-§95
Lars Bengtsson, ekonom § 82-84
Björn Magnusson, trafikingenjör §87-§88
Ann-Sofi Sundqvist, mark och exploateringsingenjör § 85-87
Andreas Knutsson, gatuchef § 78, § 95
Gunnar Björklund, fastighetschef §79-§81
Kristina Karlsson, servicechef § 86
Jerry Lövgren, Reproföreståndare §86
Daniel Larsson, Chef Kretslopp & vatten § 89
Per Lagerström, Sjöfartsverket § 95
Birgitta Andersson, förvaltningssekreterare

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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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: 2017-06-15
Datum när anslag sätts upp:
Datum när anslag tas ned:

2017-06-21
2017-07-13

Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadsnämnden, Sundsgatan 29

Underskrift:
Birgitta Andersson

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 76

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.
- Asfaltering Vargön efter fiber nedläggning- Anders Strand (SD)
- Asfaltering Nordkroksvägen – Gunnar Johansson (VFP)
- Skräp vid damm vid Fru Elisabeths promenad- Åsa Johansson (S)
- Asfaltering Vargön Ica – Hans-Peter Nielsen (KD)
- Vargön, Innovatum, bygglov - Tor Wendel (M)
Tjänstgörande ledamöter samt val av justerare
Ordförande Benny Augustsson (S) öppnar sammanträdet och Tor Wendel (M)
utses att jämte ordföranden justera protokollet.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 77

Information och föredragning av ärenden
Dnr SBN 2017/1
Benny Augustsson, ordförande:
- Ordförandeinformation
Sophia Vikström, förvaltningschef:
- Förvaltningsinformation
Andreas Knutsson, gatuchef:
- Medborgarförslag om utomhusgym i Frändefors
- Studieresa, Dalbobron och Gropbron
Gunnar Björklund, fastighetschef:
- Yttrande över motion om utomhusgym vid sportcentrum i Vänersborg
- Motion om utomhusgym vid skidstugan i Vänersborg
- Förslag till korrigering av samhällsbyggnadsnämndens driftram 2017 mellan
fastighetsenheten och gatuenheten
Lars Bengtsson, ekonom:
- Information: Ekonomi utfall maj månad
- Förslag till korrigering av samhällsbyggnadsnämndens driftram 2017 mellan
fastighetsenheten och gatuenheten
- Yttrande över granskningsrapport-/revisionsrapport av intern kontroll 2016
Ann-Sofi Sundqvist, mark- och exploateringsingenjör:
- Försäljning av Onsjö 2:1
- Yttrande över planprogram för Sanden söder om Dalbobron
Kristina Karlsson, servicehef:
- Återremiss av Tryckeriverksamhet
Jerry Lövgren, reproföreståndare:
- Återremiss av Tryckeriverksamhet
Björn Magnusson, ingenjör:
- Yttrande över planprogram för Sanden söder om Dalbobron
- Cykelplan
Daniel Larsson, chef Kretslopp & vatten:
- Bestridande Nordkroken
Birgitta Andersson, förvaltningssekreterare:
- Meddelande
- Delegationsbeslut
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 78

Yttrande över medborgarförslag om utomhusgym i
Frändefors
SBN 2017/81

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att meddela att intentionen i medborgarförslaget
är god och kommer att beaktas i en övergripande handlingsplan avseende
utomhusgym och övriga utomhus aktiviteter. Samhällsbyggnadsnämndens mål är att
det ska finnas ett utomhusgym i varje kommundel.

Sammanfattning av ärendet
Det har inkommit ett medborgarförslag om utomhusgym i Frändefors daterat
2017-02-01. Mot bakgrund av vad som sägs i medborgarförslaget föreslås att Vänersborgs kommun
skulle anlägga ett utomhusgym på lämplig plats i Frändefors.

Underlag
Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-22 § 17
Medborgarförslag från Inger Hallsten
Gatuchefens tjänsteskrivelse 2017-05-24

Sändlista
Förslagsställaren
Kommunfullmäktiges meddelandelista
Gatuchef

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 79

Yttrande över motion om utomhusgym vid
sportcentrum i Vänersborg
SBN 2017/79

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att meddela att intentionen i motionen är god
och kommer att beaktas i en övergripande handlingsplan avseende utomhusgym och
övriga utomhus aktiviteter. Samhällsbyggnadsnämndens mål är att det ska finnas ett
utomhusgym i varje kommundel.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har fått en motion från Adam Frändelid (V):
”Utomhusgym vid sportcentrum i Vänersborg.”
Motionären beskriver hur folkhälsan påverkar oss negativt, då andelen människor
med fetma har fördubblats sedan 1990. Fysisk aktivitet på fritiden har blivit allt
viktigare då våra arbeten blir allt mer stillasittande och föreslår därför att det
upprättas ett utomhusgym vid sportcentrum i Vänersborg som är tillgängligt för
föreningslivet och allmänheten.

Sändlista
Kommunfullmäktige
Fastighetschef

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

8(26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden

2017-06-15

§ 80

Yttrande över motion om utomhusgym vid
skidstugan
SBN 2017/124

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att meddela att intentionen i motionen är god
och kommer att beaktas i en övergripande handlingsplan avseende utomhusgym och
övriga utomhus aktiviteter. Samhällsbyggnadsnämndens mål är att det ska finnas ett
utomhusgym i varje kommundel.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har fått en motion från Adam Frändelid (V):
”Utomhusgym vid skidstugan”
Motionären beskriver hur folkhälsan påverkar oss negativt, då andelen människor
med fetma har fördubblats sedan 1990. Fysisk aktivitet på fritiden har blivit allt
viktigare då våra arbeten blir allt mer stillasittande och föreslår därför att det
upprättas ett utomhusgym i området kring skidstugan i Vänersborg.

Sändlista
Kommunfullmäktige
Fastighetschef

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 81

Information: investeringsredovisning fastighetsenheten
SBN 2017/7

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att notera informationen.

Sammanfattning av ärendet
På Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 2017-05-18, redovisades
tertialbokslutet. I fastighetsinvesteringar redovisades att av tilldelade
172 Mkr kommer 96,7 Mkr att upphandlas under året.
Några större projekt som av olika skäl inte färdigställs under året, redovisades
förklaring till. Samhällsbyggnadsnämnden efterfrågade redovisning av resterande
investeringsprojekt som avviker från tilldelad budget.

Sändlista
Fastighetschef
Ekonom

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 82

Förslag till korrigering av samhällsbyggnadsnämndens driftram 2017, mellan fastighetsenheten
och gatuenheten
SBN 2016/7

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta:
Att från anslagsbindningsnivån fastighetsenheten till anslagsbindningsnivån
nämnd/administration/gatuenheten/tekniska flyttas 5,5 mkr av årets driftbudget.

Sammanfattning av ärendet
Fastighetsenheten har hittills under året bokförda försäljningsintäkter för tomter/mark till ett belopp
av 9,1 mkr. Ytterligare intäkter förväntas under hösten. Utifrån detta föreslås att 5,5 mkr flyttas från
fastighetsenheten till gatuenheten för att under året ytterligare stärka gatu/brounderhållet.

Beredning
Förslaget har beretts i samhällsbyggnadsförvaltnings ledningsgrupp.

Underlag
Upprättade köpeavtal

Bilagor
Delårsbokslut

Sändlista
Kommunstyrelsen
Ekonom

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 83

Information: Ekonomi utfall maj månad
Dnr SBN 2017/4

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att notera informationen.
Sammanfattning av ärendet
Ekonomen redogör för utfall maj månad.
Beslutsunderlag
 Ekonomisk utfall maj månad

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 84

Yttrande över granskningsrapport/revisionsrapport
av intern kontroll 2016
Dnr SBN 2016/30

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens yttrande över revisionsrapporten om
granskning av den interna kontrollen 2016 och översända detsamma som svar till kommunens
revisorer samt till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit del av revisionsrapporten, ”Internkontroll år 2016,
Vänersborgs kommun”, som PwC tagit fram på uppdrag av kommunens revisorer. Revisionens
sammanfattande bedömning baserad på genomförda kontrollmål är att kommunens rutiner för
uppföljning av intern kontroll är tillräckliga. Revisionen vill ändå lyfta fram områden där rutiner kan
förbättras ytterligare.
Ett förslag till åtgärd är att internkontrollplanen kan innehålla en riskbedömning för varje
kontrollområde, samt att risk- och väsentlighetsanalys kan bifogas till internkontrollplanen.
Revisionens synpunkt kommer att diskuteras som ett utvecklingsarbete i kommunens arbetsgrupp för
internkontroll.

Bilagor
Revisionens granskning 2017-03-21, dnr KS 2017/204
Revisionsrapport ”Intern kontroll år 2016”, mars 2017

Sändlista
Ekonom
Revisorerna
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 85

Försäljning av Onsjö 2:1
Dnr SBN 2015/46

Beslut

1. samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna
upprättat köpeavtal och sälja Onsjö 2:1 till Norstaden Etablering AB för en
köpeskilling på 8 100 000 kronor under förutsättning att de villkor som anges i
upprättat köpeavtal uppfylls i sin helhet.
2. Norstadens Etablering AB står för samtliga övriga kostnader så som kostnader
för anslutning till kommunalt vatten- och avlopp, förrättningskostnader samt
eventuella övriga kostnader i samband med köpet.
3. Köpehandlingar för kommunens del tecknas av mark- och
exploateringsingenjören.
Sammanfattning av ärendet
Fastighetsutskottet beslutade 2017-01-12 § 4 gällande optionsavtal undertecknat
2015-03-05 förlängs fram till 2017-07-01
Företaget Norstaden Etablering AB önskar förlängning på det optionsavtal som
tecknades 2015-02-12 på ett område på del av Onsjö 2:1 på Nabbensberg.
Avtalet löper ut 2017-01-31.
Området är tänkt att bebyggas med bostäder. Syftet med förlängningen är att
detaljplanen skall hinna vinna laga kraft.
Norstaden Etablering AB önskar även överföra markanvisningen (optionsavtalet) på
Onsjö 2:1 i Vänersborg ekonomisk förening som är under bildande.
Sändlista
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 86

Återremiss: Tryckeriverksamheten i den kommunala
organisationen
Dnr SBN 2016/30

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar meddela kommunfullmäktige att
tryckeriverksamheten blir kvar inom samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att utreda en
transparant modell för vilka ideella föreningar som kan använda sig av kommunens
tryckeri.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade tillsammans med socialnämnden att begära
överflyttning av tryckeriverksamheten från samhällsbyggnadsnämnden till
socialnämnden. Kommunfullmäktige beslutade återremittera ärendet med motivering
för att utreda om syftet med verksamheten är tryckeriverksamhet eller en arbetsmarknadsåtgärd.

Fördjupad beskrivning av ärendet
Tryckeriet är en helt intäktsfinansierad verksamhet som ligger hos Serviceenheten.
Tryckeriet är en intern service till kommunens organisation, dess kunder består till
86 % av interna kunder och 14 % externa kunder.
De externa kunderna är endast föreningar.
Ansvarig för den dagliga driften på tryckeriet är reproföreståndaren. Reproföreståndaren ingår
även i den förvaltningsövergripande kommunikationsgruppen. Med dennes bakgrund har även
tryckeriet ökat sitt serviceutbud med bildbeställning av kommunens verksamheter.
Bildbeställningen har ökat väldigt mycket och en bra bildbank har kunnat skapas.
Tillsammans med kommunikatörer och 3D grafiker har tryckeriet bidragit till en ökad kvalitet
på kommunens grafiska design och informationsmaterial.
Tanken bakom den föreslagna flytten av tryckeriet till socialförvaltningen vara att kunna
hjälpa, främst yngre person in i arbetsmarknadsutbildning inom information, layout och
digitalisering.
Tryckeriet har idag två personer anställda genom arbetsmarknadsåtgärder.
Efter att ha gjort omvärldsanalys anser samhällsbyggnadsförvaltningen att tryckeriet kan ligga
kvar i verksamheten men med nära samarbete till arbetsmarknadsavdelningen.
Fortsättning nästa sida
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 86

Behandling av ärendet
Diskussion förs.
Presidiets förslag till beslut att samhällsbyggnadsnämnden beslutar meddela
kommunfullmäktige att tryckeriverksamheten blir kvar inom samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att begära hos kultur och
fritidsnämnden en översyn angående föreningsbidraget gällande tryckservice till
stödberättigande föreningar.

Beslutsomgång
Ordföranden ställer därefter presidiets förslag mot ordförandens förslag och finner att
samhällsbyggnadsnämnden beslutat enligt ordförandens förslag.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar meddela kommunfullmäktige att
tryckeriverksamheten blir kvar inom samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att utreda en
transparant modell för vilka ideella föreningar som kan använda sig av kommunens
tryckeri.

Sändlista
Kommunfullmäktige
Socialnämnden
Servicechefen
Reproföreståndaren

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 87

Samrådsyttrande över planprogram för Sanden söder
om Dalbobron, Vänersborgs kommun
Dnr SBN 2017/102

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens skrivelse daterad
2017-05-30 till Byggnadsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Planprogram för Sanden söder om Dalbobron är ute på samråd.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit del av planförslaget och har inget att erinra.
Sändlista
Byggnadsnämnden
Trafikingenjör
Mark- och exploateringsingenjör
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 88

Cykelplan
Dnr SBN 2016/225

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta
cykelplanen.

Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till cykelplan har tagit fram för Vänersborgs kommun. Cykelplanen är
tänkt att vara ett planeringsinstrument för att ta tillvara cykeltrafiken och underlag
till att bygga ut och förbättra cykelvägnätet.
Synpunkter har inkommit efter remissrundan från Agenda 21, byggnadsnämnden,
kultur- och fritidsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och socialnämnden. De
synpunkter som har inkommit har tagits i beaktande.

Beredning
Remissinstanser har varit förutom tjänstemän på Gatuenheten även Cykelfrämjandet
och kommunens nämnder och Agenda 21.

Underlag
Agenda 21
Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Socialnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Bilagor
Cykelplan

Sändlista
Kommunfullmäktige
Trafikingenjör

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 89

Bestridande Nordkroken
Dnr SBN 2017/139

Beslut
Kretslopp och vatten (KoV) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden avslår begäran om en enskild
anläggning

Sammanfattning av ärendet
Fastigheterna Flytvästen 2 och Nordkroken 1:36 har genom Thomas Berg och Kerstin Kronstrand,
meddelat att de har för avsikt att installera en egen Va-anläggning av fabrikat BAGA.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län förelade genom beslut den 12 mars 2009 (dnr 567-10999-2008)
Vänersborgs kommun att tillse att en allmän anläggning för vatten och avlopp kommer till stånd för
fastigheterna i Nordkroken.
Sedermera har länsstyrelsen förtydligat att även bortledande av dagvatten omfattas av föreläggandet.
Förhållandena inom det aktuella området är i dagvattenhänseende komplexa med hänsyn bl.a. till dess
låglänthet och bergets flacka utbredning under ett generellt tunt jordlager. Länsstyrelsens upplysning
ledde sålunda till en rad utredningar i syfte hitta en lämplig dagvattenlösning.
Kommunfullmäktige beslutade den 23 mars 2016, § 52, att inrätta verksamhetsområde för kommunalt
dricks-, spill- och dagvatten i Nordkroken. Beslutet har sedermera vunnit laga kraft sedan
Förvaltningsrätten i Göteborg i beslut den 2 augusti 2016 i mål nr 8235-16 avvisat överklagandena.
Enligt vattentjänstlagen har kommunen en skyldighet att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp
ordnas i ett större sammanhang om det behövs till skydd för människors hälsa eller miljön. Inom ett
kommunalt verksamhetsområde har kommunen rätt att ordna de anordningar som behövs för att vaanläggningen skall kunna fylla sitt ändamål. Om fastighetsägarna uppför en egen enskild anläggning
kommer den inte att ersättas då den blir onyttig till följd av att kommunen ordnar och utvidgar sin vaanläggning. Kretslopp och Vatten har i ärendet samrått med miljö- och hälsoskyddsförvaltningen som
påtalar att miljö- och hälsoskyddsnämnden inte kan godkänna en enskild avloppsanläggning inom ett
verksamhetsområde för kommunalt avlopp. Det kommunala avloppet är en bättre anläggning för att
rena avloppsvattnet inom ett område med samlad bebyggelse. Enligt Miljöbalken ska den som vidtar
en åtgärd utföra de skyddsåtgärder som behövs för att förebygga att åtgärden medför skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljö. Enskilda avlopp inom Nordkrokenområdet med tät
bebyggelse riskerar att påverka både badvattenkvalitet och grundvattenkvalitet så att det påverkar
människors hälsa negativt. Detta är orsaken till att kommunen har förelagts att anlägga kommunalt
avlopp inom området.

Beredning
Ärendet har tagits emot av Daniel Larsson, VA-chef, och beretts i samverkan mellan miljöoch hälsoskyddsförvaltningen, Tekniska och Kretslopp och Vatten, Vänersborgs kommun.

Underlag


Blåplan del 2: Vatten och avlopp -antagen av kommunfullmäktige 2015-04-22
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§ 90

Ordförandeinformation
Dnr SBN 2017/1
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att notera informationen.

Sammanfattning av ärendet
Ordförande informerar nämnden om möten, övriga aktuella verksamhetsfrågor och
projekt.
23 maj kommunfullmäktiges sammanträde
1 juni presidiemöte
2 juni styrgrupp Botswana
7 juni kommunstyrelsens sammanträde
14 juni presidiemöte med kommunstyrelsens, barn- och utbildningsnämndens samt
samhällsbyggnadsnämndens presidie.
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§ 91

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.
24 maj var det Bodialog som Marie Dahlin arrangerar och förvaltningschefen var närvarande.
Förvaltningschefen har startat upp initiativet årets stadskärna tillsammans med Forum
Vänersborg. Den 5 juni fick vi besök av Rose-Marie Lindström från Svenska stadskärnor.
Forum Vänersborg ska tillsammans med kommun och fastighetsägare ska driva processen
vidare.
8 juni samlades flera tjänstemän från samhällsbyggnads-, byggnads- och miljö och
hälsoförvaltningarna för att trimma processen ytterligare när det gäller samhällsbyggnadsfrågor.
12 juni träffade gatuchefen och förvaltningschefen kommunjuristen angående Sjöfartsverket
gällande öppningsbara broar. Advokat firman Glimstedt är kontaktad i ärendet.
15 juni var förvaltningschefen på styrelsemöte på Forum Vänersborg. Förvaltningschefen är
ledamot i styrelsen.
En fontän kommer att placeras i sjön på Sanden av gatuenheten. Ett par träd kommer att
planteras på Hamngatan i dialog med verksamhetsutövare på Hamngatan.
Gatuenheten satsar i år lite extra på växtarrangemang och städ i stadskärnan under sommaren.
En grupp har bildats angående hotet av lågt grundvatten och eventuella brunnar som kan sina.
Framför allt är det lantbruken med djurhushållning som kan påverkas negativt
Rekrytering av ny fastighetschef pågår.
Vänersborgs kommun hamnade bara på 4:e plats i år när det gäller klimatanpassning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen startar breddning av residensbron efter sommaren och
breddningen av bron planeras vara klar till höstmarknaden.
Serviceenheten kommer att ta över den lokalvård som har varit ute på entreprenad.
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§ 92

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 maj och juni 2017 redovisas.
Beslut fattade med stöd av delegation fastställd i samhällsbyggnadsnämnden
2015-12-10, § 190
Beslutsunderlag
 Delegationsbeslut
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§ 93

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
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§ 94

Avslutning
Dnr SBN 2017/1
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att notera informationen.
Sammanfattning av ärendet
Nedan förslag till ärenden till nästa sammanträde.
- Motion om att bygga parkeringshus i centrum
- Motion om högre kvalitet på skolmaten
- Motion om att göra Vänersborgs gator säkrare
- Motion om inventering, översyn och utökning av grillplatser i alla delar av
Vänersborgs kommun
- Medborgarförslag om parkeringsplatser för funktionshindrade, utanför Vänersborgs
Museum
- Medborgarförslag Pulkabacke Väne Ryr
- Medborgarförslag om hundrastgård
- Delårsbokslut 2 med prognos 2017-12-31
- Återkoppling av uppdrag rörande framtagande av förslag till program med mål och
riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare
- Ekonomisk rapport om läget på Vänerkusten
- Förslag till sammanträdesdagar 2018
- Meddelanden
- Delegationsbeslut
- Förvaltningschefen informerar
- Ordförandeinformation
- Ärenden till nästa sammanträde
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§ 95

Studiebesök Dalbobron och Gropbron, tack och trevlig
sommar
Dnr SBN 2017/1
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att notera informationen.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde avslutas med studiebesök på Dalbobron
och Gropbron. Samhällsbyggnadsnämnden får information gällande broarna från
Andreas Knutsson gatuchef och Sjöfartsverkets affärsområdeschef för Trollhätte
Kanal Per Lagerström.
Vårterminens sista sammanträde och ordföranden tackar nämnden och önskar
samtliga en god sommar, ta vara på ledighet, nya tankar och idéer.
Ordföranden tackar förvaltningschefen, gatuchefen och förvaltningen för det goda
arbetsklimatet och mycket skratt samt önskar samtliga en god sommar.
Förvaltningschefen tackar nämnden och ordföranden för ett gott ledarskap samt
önskar samtliga en god och härlig sommar.
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