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Plats

Beslutande

Torsdagen den 21 april, 2016, kl. 08:30 – 15:30
Ajourneras för lunch kl. 12:15 – 13:15
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

§ 45 - 61

Tid

Underskrifter
Sekreterare

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

Charlotte Senneby/Birgitta Andersson

Ordförande

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

Benny Augustsson (S)

Justerande

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

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

Samhällsbyggnadsnämnden
2016-04-21

Datum för anslags uppsättande

2016-04-22

Datum för anslags nedtagande

2016-05-16

Förvaringsplats för protokollet

Samhällsbyggnadsnämnden, Sundsgatan 29,
Vänersborg

Underskrift
utdragsbestyrkande

.........................................................................
Birgitta Andersson
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Närvarolista
Beslutande
Benny Augustsson (S), ordf
Peter Göthblad (L) 1:e v. ordf
Anders Wiklund ( MP) 2:e vice ordf
Åsa Johansson (S ) §§ 45 - 46
Håkan Skött (S) §§ 47 - 61
Zdenko Petrusic (S)
Ingvar Håkansson (C)
Tor Wendel (M)
Hans-Peter Nielsen (KD)
James Bucci (V)
Emir Terzic (V)
Kenny Sandhöj (SD

Tjänstgör för

Åsa Johansson (S )
Vakant

Anders Strand (SD)

Ersättare
Ann-Marie Jonasson (S)
Madelaine Johansson (S)
Håkan Skött (S) §§ 45 - 46
Gunnar Johansson (VFP)
Henrik Dhejne §§45 - 46
Bengt Wallin (L)
Susanne Mueller (MP)
Eldbjörg Bryntesson (V)
Övriga deltagare
Sophia Vikström, förvaltningschef
Tünde Petersson, kommunjurist
Kristina Karlsson, servicechef
Alexander Oskarsson enhetschef, Socialförvaltningen
Lars Bengtsson, förvaltningsekonom
Jeanette Johansson, personal- och utvecklingsledare
Gunnar Björklund, fastighetschef
Andreas Knutsson, gatuchef
Daniel Larsson, Va-chef
Marianne Blom, trafikingenjör
Charlotte Senneby, förvaltningssekreterare
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Ärenden

Sid
4

§ 46

Tjänstgörande ledamöter och val av justerare samt
godkännande av föredragningslista
Information

§ 47

Ordförande informerar

7

§ 48

Förvaltningschefen informerar

8

§ 49

9

§ 50

Tryckeriet- Överföring av tryckeriverksamheten från
Samhällsbyggnadsnämnden till Socialnämnden
Information: Broavtal Sjöfartsverket

10

§ 51

Förväntat resultat

11

§ 52

Förslag avseende mål- och resursplan år 2017 samt
ekonomisk plan åren 2018-2021 samt och Va-taxa
Ekonomisk utfall mars

12

15

§ 56

Begäran om överföring av investeringsbudget från idrottshuset
till ishallen
Svar på motion om Hur ska Villa Björkås användas låt många
komma till tals
Lokalsamordnare

§ 57

GC-väg

19

§ 58

Tillägg om

21

§ 59

ändringar av normer för disposition av offentlig
plats i Vänersborgs kommun
Meddelande

§ 60

Delegationsbeslut

24

§ 61

Avslutning - ärenden till nästa sammanträde

25

§ 45

§ 53
§ 54
§ 55

5

14

16
18

23
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§ 45
Dnr SBN 2016/1

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
Tillkommande ärenden
P. Göthblad (L) yrkar på att ta upp ärende avseende pooler på Ursands Camping.
Frågan hänskjuts för behandling till kommande fastighetsutskott medan nämnden
informeras om ärendets status under pågående sammanträde.
Övriga frågor
- Trafikfara med höga hastigheter på Gyllenheimsgatan – Å. Johansson (S).
- Rostiga lyktstolpar på Borgmästargatan – Å. Johansson (S).
- Dåligt väghållen stig på Oxelsgatan/Tallgatan – Å. Johansson (S).
- Hål täckt med skiva över ledningar i gata (Norra Järnvägsgatan) – G. (VFP)
- Skräpigt på nya parkeringen vid Holmen. Saknas papperskorgar – H-P Nielsen (KD)
- Långsiktig lösning för anslutning av cykelväg från Öxnered till Trollhättan
B. Wallin (L)
Samtliga punkter bemöts och noteras av resp. ansvarig chef på förvaltningen

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan med övriga
tillägg och frågor.
_________
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§ 46

Dnr SBN 2016/1

Information
Benny Augustsson, ordförande:
Ordförandeinformation
Sophia Vikström, förvaltningschef:
Förvaltningschefen informerar
Information: Broavtal Sjöfartsverket
Lokalsamordnare
Tryckeriet- Överföring av tryckeriverksamheten från
Samhällsbyggnadsnämnden till Socialnämnden
GC-väg
Begäran om överföring av investeringsbudget från idrottshuset till ishallen
Tünde Petersson kommunjurist:
Information: Broavtal Sjöfartsverket
Kristina Karlsson servicechef och Alexander Oskarsson enhet.chef, Soc
Tryckeriet- Överföring av tryckeriverksamheten från
Samhällsbyggnadsnämnden till Socialnämnden
Jeanette Johansson personal- och utvecklingsledare:
Förväntat resultat
Lars Bengtsson, förvaltningsekonom
Förslag avseende mål- och resursplan år 2017 samt ekonomisk plan åren
2018-2021 och Va-taxa
Ekonomisk utfall mars
Daniel Larsson, VA-chef
Förslag avseende mål- och resursplan år 2017 samt ekonomisk plan åren
2018-2021 samt Va-taxa
Andreas Knutsson, gatuchef
Förslag avseende mål- och resursplan år 2017 samt ekonomisk plan åren
2018-2021
Gunnar Björklund, fastighetschef
Förslag avseende mål- och resursplan år 2017 samt ekonomisk plan åren
2018-2021
Svar på motion om Hur ska Villa Björkås användas låt många komma till tals
Lokalsamordnare
Fortsättning nästa sida
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Dnr SBN 2016/1

Marianne Blom trafikingenjör:
Tillägg om ändringar av normer för disposition av offentlig plats i
Vänersborgs kommun
Charlotte Senneby/ Birgitta Andersson, förvaltningssekreterare:
Meddelanden
Information: Ärenden till nästa sammanträde
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§ 47

Dnr SBN 2016/1

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

6 april
7 april
7 april
8 april
13 – 14 april

Sammanträde med kommunstyrelsen
Sammanträde med samhällsbyggnadsnämndens presidium
Presidiemöte med socialnämndens presidium
Presidiemöte med barn- och utbildningsnämndens presidium
Studiebesök av återvinningsstationer med återbruk

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att notera informationen.
_____________
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§ 48

Dnr SBN 2016/1

Förvaltningsinformation
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar nämnden om pågående verksamhet och projekt
inom samhällsbyggnadsförvaltningen.
4-5 april Ledningsgruppen på studiebesök i Varberg:
Besökte ett LSS-boende som var byggt som ett lågenergi hus med tjocka
väggar, sedumtak och solpaneler. Målet för boendet var att ligga 30 % under
Boverkets energikrav. Alla utrymmen har funktioner som håller ner
elförbrukningen. I korridorsväggarnas tak finns prismor som släpper in
dagsljus. Man får en trivsam belysning men samtidigt sparar ström. Denna
typ av prismor är vanliga i nybyggda industrier idag, just för att kunna släppa
igenom dagsljus.
Besökte även konceptet Bovieran, ett seniorboende i medelhavsklimat
inomhus. Ett U-format hus med bostadsrättslägenheter (2:or och 3:or) med
en gemensamt inglasad trädgård. Här fanns lokalproducerade bananer och
boulebana.
Förvaltningschef är involverad vid rekrytering av Miljö och Hälsoskyddschef.
Det har blivit fel när vi köpte in 6 st elhybridbilar till socialförvaltningen så blev
det fel färg de blev blå istället för kommungrå
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att notera informationen.
_____________
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Dnr SBN 2016/30

Överföring av tryckeriverksamheten från
Samhällsbyggnadsnämnden till Socialnämnden
Ärendebeskrivning
Verksamhetschef för Serviceenheten inom Samhällsbyggnadsnämnden och chefen
för Arbetsmarknadsavdelningen (AMA) har gjort en risk- och konsekvensanalys.
De delar uppfattningen att hela tryckeriets verksamhet bör överföras till
Arbetsmarknadsavdelningen inom Socialnämnden.
Samhällbyggnadsförvaltningen och Socialförvaltningen har gemensamt upprättat
en skrivelse, daterad 2016-02-09
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-03-03, § 24 att återremittera ärendet
för ytterligare dialog med Socialnämnden.
I ett möte idag 2016-04-07 har Samhällsbyggnadsnämndens preside och
Socialnämndens presidie fört ytterligare diskussion i ärendet.
Presidiet har berett ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige besluta att
överflytta tryckeriverksamheten med maskiner, utrustning enligt bilaga 1 samt
personal från Serviceenheten inom Samhällsbyggnadsförvaltningen till
Arbetsmarknadsavdelningen inom Socialnämnden från och med 2017-01-01.
___________
Reservation
P. Göthblad (L), T. Wendel (M), H-P Nielsen (KD) reserverar sig mot beslutet
(skriftlig reservation)
Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige
Förvaltningschef
Servicechef
Socialnämnden
Bilaga:
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2016-04-14
Bilaga 1, 2,3,4
Reservation
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Dnr SBN 2013/268

Information: Broavtal Sjöfartsverket
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar för ärendet. Den 23 mars var förvaltningschefen
tillsammans med kommunjuristen Tünde Petersson hos Sjöfartsverket i
Norrköping för att diskutera de avtal för våra öppningsbara broar som kommunen
och Sjöfartsverket har med varandra. Kommunen och Sjöfartsverket är oeniga
gällande tolkningen av avtalen. Nästa möte är den 23 maj hos Sjöfartsverket i
Trollhättan.
Presidiet har berett ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att notera informationen.
___________

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef
Bilaga:
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2016-04-20
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§ 51

Dnr SBN 2016/7

Samhällsbyggnadsnämndens förväntade resultat 2017.
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden förde vid sitt sammanträde den 24 mars, en dialog om förslag
till 2017 års förväntade resultat.

Vänersborgs kommun har beslut på att använda sig av målstyrning som princip
för utförande och uppföljning av det arbete som utförs i kommunen och som har
sin grund i kommunfullmäktiges vision. Målkedjan ska tydligt följas från
fullmäktige via nämnderna till den enskilda enheten. Visionen är kopplad till
inriktningsmål, förväntade resultat och aktiviteter som systematiskt följs upp.
Mål- och resursplanen utgår från den beslutade visionen, inriktningsmål,
förväntade resultat med mått, uppdrag och åtagande enligt lagar och författningar
samt ekonomiska förutsättningar. Nämndernas förväntade resultat fastställs i
beslut om Mål- och resursplan.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet daterad
2016-03-29.
Presidiet har berett ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna bifogat förslag som nämndens
förväntade resultat för år 2017, vilket kommer utgöra en del av mål- och
resursplanen år 2017.
___________

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige
Förvaltningschef
Personal- och utvecklingsledare
Bilaga:
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2016-03-29
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§ 52

Dnr SBN 2016/7

Förslag avseende mål- och resursplan år 2017 samt
ekonomisk plan åren 2018-2021
Ärendebeskrivning
Förvaltningen redogör för förslaget till mål- och resursplan år 2017 och ekonomisk
plan åren 2018-2021.
Samhällsbyggnadsnämndens driftram räknas ned med sammanlagt 419 Tkr.
En generell minskning av nämndernas driftramar sker med motsvarande
0,5 % av nettobudgeten, det blir för samhällsbyggnadsnämndens vidkommande
369 Tkr. En ytterligare minskning med 50 Tkr görs då personalomkostnadspålägget
minskas.
Presidiet har berett ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
Att anta upprättat förslag till drift- investerings- och exploateringsbudget för år
2017 samt ekonomisk plan för åren 2018-2021 i enlighet med av förvaltningen
upprättat förslag i mål- och resursplan. Innefattande en utökning av driftramen för
2017 med 2,3 Mkr. Av dessa avser 1,6 Mkr kapitalkostnader inom gata/park för
rondell vid Korseberg, Holmenområdet i Vargön samt arbeten i Plantaget, 0,1 Mkr
avser övrigt underhåll Holmenområdet då detta är en förhållandevis lång
vägsträcka. Resterande 0,6 Mkr avser tjänst som lokalsamordnare.
Avseende investeringar äskas i enlighet med upprättat förslag i investeringsplan.
-

Att inför år 2017 föreslås att anläggningsavgifterna i va-taxan höjs med 5%.

Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar, beroende av vad övriga nämnder
äskar avseende fastighetsinvesteringar, särskilt inom skolor och förskolor
kan det medföra att ytterligare investeringar behöver göras framförallt inom
infrastrukturen runt skolan/förskolan såsom gator/vägar, gc-banor,
parkeringsplatser etc. Vilket inte finns möjlighet att beakta i samhällsbyggnadsnämndens förslag till investeringsplan.
___________

Fortsättning nästa sida.
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Dnr SBN 2016/7

Reservation
P. Göthblad (L), T. Wendel (M) reserverar sig mot beslutet (skriftlig reservation)

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige
Förvaltningschef
Förvaltningsekonom
Bilaga:
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2016-04-13
Mål och resursplan år 2017 samt ekonomisk plan åren 2018-2021
Fastighetschefens skrivelse 2016-04-14
Chefen för Kretslopp och vatten skrivelse, daterad 2016-03-31,
Förslag VA-taxa 2017, Gällande VA-taxa 2016
MBL-protokoll, § 11
FSG-protokoll, MBL 19
Reservation: P. Göthblad (L), T. Wendel (M) skriftlig reservation
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§ 53

Dnr SBN 2016/4

Ekonomisk utfall mars
Ärendebeskrivning
Förvaltningsekonomen redogör för ärendet.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att notera informationen.
_____________

Protokollsutdrag
Förvaltningsekonom
Bilaga:
Ekonomisk utfall mars
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Dnr SBN 2016/88

Begäran om överföring av investeringsbudget från
Idrottshuset till Ishallen.
Ärendebeskrivning
Ishockeyrinken ishallen i Vänersborg är 23 år och det finns inga reservdelar att
tillgå och är nu så undermålig att den är helt utdömd. Plexiglas och glas ramlar ur
sina ramar vilket utgör en fara för utövarna. Akut åtgärd krävs och för att hinna få
hallen iordningsställd innan säsongstarten i augusti 2016 behöver arbetet med att
installera en ny sarg påbörjas omgående.
I samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget 2016-2018 finns budget för
ishall upptaget först år 2017 vilket innebär att det saknas investeringsutrymme för
att åtgärda ishallen under 2016. Då det finns 4,5 Mkr upptaget för investeringar i
Idrottshuset år 2016 kan del av den budgeten, 1,5 Mkr, omfördelas till investering
i ishallen. Det innebär att budget omfördelas från ishall till idrottshall under 2017
med motsvarande belopp
Förvaltningen har tillsammans med Kultur- och Fritidsförvaltningen upprättat en
gemensam skrivelse ärendet, daterad 2016-03-14.
Presidiet har berett ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att begära att få omfördela 1 500 Tkr från
Idrottshuset till Ishallen i investeringsbudget 2016.
___________

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige
Förvaltningschef
Förvaltningsekonom
Bilaga:
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse 2016-03-14
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Dnr SBN 2015/109

Svar på motion om Hur ska Villa Björkås
användas låt många komma till tals
Ärendebeskrivning
Fastighetschefen redogör för ärendet.
Kommunfullmäktige beslutade § 38, 2016-02-24 att bifalla motionen på så sätt att
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp med syfte att
kartlägga möjliga framtida användningsområden för Villa Björkås samt att i
kartläggningen redovisa kostnadstäckning för framlagda förslag. Rapporten ska
redovisas för Kommunfullmäktige genom anteckning på meddelandelistan.
Motionen är därmed besvarad och avslutad för kommunfullmäktiges del.
Samhällsbyggnadsnämndens behandling av ärendet
Förslag på ledamöter som ska ingå i arbetsgrupp för Villa Björkås:
1) Förslag från S, C, MP
B. Augustsson (S)
2) Förslag från M, L, KD
B. Wallin (L)
3) Förslag från SD
A. Strand (SD)
4) Förslag från V
J. Bucci
Propositionsordning
Ordförande ställer förslagen under proposition och finner att nämnden har utsett nr
1, 2 och 4 att utgöra politiska representanter i arbetsgruppen.
Omröstning begärs (sluten omröstning).
Redovisning av omröstningsresultat:
Förslag 1
11 röster
Förslag 2
10 röster
Förslag 3
1 röst
Förslag 4
10 röster
Blank
1 röst

Fortsättning nästa sida
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Dnr SBN 2015/109

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att en arbetsgrupp bildas och ska bestå av tre
tjänstemän och tre ledamöter från Samhällsbyggnadsnämnden.
Följande ledamöter utses till arbetsgruppen: B. Augustsson (S), B. Wallin (L)
samt J Bucci (V)
Tjänstemännen utses separat. En tjänsteman ska vara sammankallande.
En delrapport ska redovisas på Samhällsbyggnadsnämnden den 27 oktober.

___________

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige
Förvaltningschef
Fastighetschef
Benny Augustsson (S)
Bengt Wallin (L)
James Bucci (V)
Bilaga
Val av ledamöter i arbetsgruppen
___________________________________________________________________________________________
│ Justerandes sign
│ Utdragsbestyrkande
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2016-04-21

18 (25)

§ 56

Dnr SBN 2016/104

Lokalsamordnare
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar i ärendet.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta:
att tillföra fastighetsförvaltningen 0,4 Mkr för lokalsamordnare för 2016.
att uppdra till fastighetsenheten att revidera lokalförsörjningspolicy och
lokalförsörjningsgruppens arbetsregler.
___________

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige
Förvaltningschef
Bilaga:
Samhällbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse, daterad 2016-04-15
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§ 57

Dnr SBN 2016/108

GC-väg
Ärendebeskrivning
Vattenfall AB planerar att bygga ut sitt fjärrvärmenät längs med väg 2015, till
Malöga, för att sedan kunna knyta an till Trollhättan Energis fjärrvärmenät i
Stallbacka, Trollhättan.
Vattenfall AB har kontaktat gatuchefen för samverkan. Det finns möjlighet att
samordna anläggningen av fjärrvärme och cykelväg.
Kommunen är inte väghållaransvarig.
Västra Götalandsregionen har arbetat fram en regional cykelstrategi för Västra
Götaland. Cykelstrategin ska vara ett stöd för Västra Götalandsregionen och
Trafikverket i arbetet med att prioritera, planera och bygga ut cykelvägnätet i
länet.
Enligt Trafikverket är det en strategisk plan och då ska kommunen vara med att
medfinansiera cykelvägen.
Kommunstyrelsen beslöt 2015-08-26§ 156 att överlämna kommunstyrelseförvaltningens yttrande som svar till Västra Götalandsregionen, avseende strategin
för ökad cykling i Västra Götalandsregionen.
Presidiet har berett ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta:
att godkänna medfinansieringsavtal med Trafikverket cykelväg på väg
2015 mellan cirkulationsplats Koppegården och infart Malöga flygplats
att godkänna tilläggsavtal mellan Vänersborgs kommun och Vattenfall AB
för cykelväg på väg 2015 mellan cirkulationsplats Koppegården och infart
Malöga flygplats
att finansiera cykelvägen med 1,1 Mkr enligt avtal med Trafikverket
att kommunens kontaktperson är gatuchef Andreas Knutsson
___________
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Dnr SBN 2016/108

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige
Förvaltningschef
Gatuchef
Bilaga:
Samhällbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2016-04-12
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§ 58

Dnr SBN 2016/92

Tillägg om ändringar av normer för disposition av offentlig
plats i Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Trafikingenjören redogör i ärendet. För att få ett levande centrum har det inkommit ett
förslag till att tillåta Food-trucks/ ambulerande försäljningsfordon där det finns flera
intressenter samt uteserveringar vintertid som kan liva upp centrumhandeln. De vill
utnyttja torget och andra offentliga platser, men tiderna på torget passar dåligt så som
torghandelsstadgan är utformad.
Food-trucks och ambulerande försäljningsfordon.
I de beslut som hittills har legat till grund för normer och beslut för upplåtelse av
disposition av offentlig platsmark har det inte funnits något som kan överensstämmas
med det som kallas Food-trucks eller ambulerande försäljningsfordon. Gatuenheten
har därför gjort en grundlig undersökning av Food-trucks från andra kommuner och
arbetat fram en för Vänersborg fungerande verksamhet.

När det gäller uteserveringar vintertid har gatuenheten kontaktat Uddevalla som har
arbetat fram en bra modell. Gatuenheten har tagit fram två varianter, en som får vara
högst 15m2, där stolar och bord dagligen plockas in vid stängningsdags. Den andra
varianten är restauranger och caféer som önskar ha kvar samma utförande som
sommarserveringen. Till villkoren för uteservering vintertid kommer också att
servering skall användas regelbundet.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om:
- Food-trucks och ambulerande försäljningsfordon, enligt förslag.
- Uteserveringar vintertid enligt förslag.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta om:
- Ny taxa för Food-trucks och ambulerande försäljningsfordon, enligt förslag
samt
- taxa för uteservering vintertid, enligt förslag
- Tillägg i Torghandelsstadgan angående tider för Food-trucks och ambulerande
försäljningsfordon, enligt förslag
___________
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Dnr SBN 2016/92

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige
Förvaltningschef
Trafikingenjören
Bilaga:
Samhällbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2016-03-31
Markupplåtelse av offentlig plats i Vänersborgs kommun
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Dnr SBN 2016/3

Meddelande
Ärendebeskrivning
Förvaltningssekreteraren redogör i ärendet enligt bilaga för sammanträdesdatum.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.
_____________

Bilaga:
Meddelanden
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§ 60

Dnr SBN 2016/5

Delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut för mars och april 2015 redovisas. Beslut fattade med stöd av
delegation fastställd i samhällsbyggnadsnämnden 2015-12-10, § 190

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

Bilaga:
Delegationsbeslut
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§ 61

Dnr SBN 2016/1

Avslutning och ärenden till nästa sammanträde
Ärendebeskrivning
Nedan förslag till ärenden till nästa sammanträde.
-

Arbetsmiljöutbildning för politiker i nämnder
Delårsbokslut 1 med prognos 2016-12-31
Hållbarhetsindex
Ekonomi utfall april
Ekonomisk rapport om läget på Vänerkusten
Redovisning av kommunjakten
Marknadsplan
Meddelanden
Delegationsbeslut
Förvaltningschefen informerar
Ordförandeinformation
Ärenden till nästa sammanträde

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att notera informationen.
_____________
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