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Plats

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

Tid

Torsdagen den 28 januari, 2016, kl. 13:30 – 17:20

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Anders Wiklund (MP)

Paragrafer

§ 1-18
§ 6 § 14 och § 15 förklaras omedelbar justerad

Underskrifter
Sekreterare

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

Birgitta Andersson

Ordförande

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

Benny Augustsson (S)

Justerande

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

Anders Wiklund (MP)
___________________________________________________________________________
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden
2016-01-28

Datum för anslags uppsättande

2016-01-29

Datum för anslags nedtagande

2016-02-22

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 vice ordf
Anders Wiklund ( MP) 2:e vice ordf
Susanne Meuller (MP)
Åsa Johansson (S )
Madelaine Johansson (S)
Carl-Ewert Berg (C)
Henrik Dhejne (M)
Hans-Peter Nielsen (KD)
James Bucci (V)
Emir Terzic (V)
Kenny Sandhöj (SD)

Tjänstgör för

Zdenko Petrusic (S)
Tor Wendel (M)

Anders Strand (SD)

Ersättare
Ann-Marie Jonasson (S)
Bengt Wallin (L)
Susanne Mueller (MP)
Håkan Skött (S)
Ingvar Håkansson (C)
Gunnar Johansson (VFP)
Eldbjörg Bryntesson (V)

Övriga deltagare
Sophia Vikström, förvaltningschef
Andreas Knutsson, gatuchef
Gunnar Björklund, fastighetschef
Pernilla Johansson, ekonom med fordonsansvar
Maria Wagerland, mark- och exploateringsingenjör
Lars Bengtsson, förvaltningsekonom
Björn Magnusson, trafikingenjör
Lars Rudström, utredningssekreterare
Pål Castell planarkitekt
Isa Petersson, planarkitekt
Birgitta Andersson, förvaltningssekreterare
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Ärenden

Sid

4

§2

Tjänstgörande ledamöter och val av justerare samt
godkännande av föredragningslista
Information

§3

Förvaltningschefen informerar

6

§4

Ordförande informerar

8

§5

Motion om utomhusgym i grön miljö

9

§6

Rapport interna kontrollen

10

§7

12

§8

Begäran om tilläggsanslag för tillbyggnad Museet KV.
Läroverket
Information: ÖP, översiktsplan Vänersborgs kommun

§9

Granskningsyttrande över detaljplan Holmängen

15

§ 10

Samrådsyttrande över detaljplan Ursand

16

§ 11

Reviderad parkeringsnorm

17

§ 12

Förslag till nya regler för boendeparkeringstillstånd

19

§ 13

Förslag till nya regler för parkeringsköp

20

§ 14

Bokslut 2015 årsredovisning

21

§ 15

Reviderad investerings- och exploateringsbudget 2016-2020

22

§ 16

Meddelande

23

§ 17

Delegationsbeslut

24

§ 18

Avslutning - ärenden till nästa sammanträde

25

§1

5

14
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§1
Dnr SBN 2016/1

Tjänstgörande ledamöter samt val av justerare
Ordförande Benny Augustsson (S) öppnar sammanträdet och
Anders Wiklund (MP) utses att jämte ordföranden justera protokollet.
Godkännande av föredragningslista
Ordföranden förslår godkännande av föredragningslistan och övriga frågor.
• Gamla gallerian i privatägo
• Sikhall klart gränsbestämt och röjt
• Nattbärget – klart och iordningsställt
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan.
_________
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§2

Dnr SBN 2016/1

Information
Benny Augustsson, ordförande:
Ordförandeinformation
Sophia Vikström, förvaltningschef:
Förvaltningschefen informerar
Andreas Knutsson gatuchef:
Motion om utomhusgym i grön miljö
Pernilla Johansson ekonom med fordonsansvar:
Rapport interna kontrollen 2015
Gunnar Björklund fastighetschef:
Begäran om tilläggsanslag för tillbyggnad Museet KV. Läroverket
Lars Rudström utredningssekreterare:
Information ÖP Vänersborgs kommun
Pål Castell planarkitekt:
Information ÖP Vänersborgs kommun
Reviderad parkeringsnorm
Förslag till nya regler för boendeparkeringstillstånd
Förslag till nya regler för parkeringsköp
Maria Wagerland, mark- och exploateringsingenjör:
Information ÖP Vänersborgs kommun
Granskningsyttrande över detaljplan Holmängen
Samrådsyttrande över detaljplan Ursand
Björn Magnusson trafikingenjör:
Granskningsyttrande över detaljplan Holmängen
Samrådsyttrande över detaljplan Ursand
Förslag till nya regler för boendeparkeringstillstånd
Förslag till nya regler för parkeringsköp
Reviderad parkeringsnorm

Fortsättning på nästa sida.
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Dnr SBN 2016/1

Isa Petersson planarkitekt:
Samrådsyttrande över detaljplan Ursand
Lars Bengtsson, förvaltningsekonom
Bokslut 2015 årsredovisning
Reviderad investerings- och exploateringsbudget 2016-2020

Birgitta Andersson, förvaltningssekreterare:
Meddelanden
Information: Ärenden till nästa sammanträde
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§3

Dnr SBN 2016/1

Ordförandeinformation
Ärendebeskrivning
Ordförande informerar nämnden om möten, övriga aktuella verksamhetsfrågor och
projekt.
11/12- 2015 Agenda 21
15/1 Presidie-möte
20/1 Sammanträde Kommunstyrelsen
28/1 Seminarium upphandling

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att notera informationen.
_____________
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§4

Dnr SBN 2016/1

Förvaltningsinformation
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar nämnden om pågående verksamhet och projekt
inom samhällsbyggnadsförvaltningen.
13/1 förvaltningschefen var på Bodialog med byggföretag och fastighetsägare
som arrangerandes av KSO. Dialogens tema var Trästaden. Planenheten fick
mycket beröm för sitt arbete av fastighetsägare och byggare.
21-22/1 var förvaltningschefen på regionalt ledarskap med Uddevalla, Trollhättan
och Nu- sjukvården i syfte att öka samverkan.
27/1 Kretslopp och vatten informerade om förslaget till Kretsloppspark för
Naturskyddsföreningen medlemmar och andra intresserade

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att notera informationen.
_____________
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§5

Dnr SBN 2015/225

Motion om utomhusgym
Ärendebeskrivning
Adam Frändelid (V) har inkommit med en motion daterad 2015-10-05. Mot
bakgrund av vad som sägs i motionen yrkas att Kommunfullmäktige uppdrar till
berörd nämnd att undersöka möjligheten att bygga utomhusgym i Skräckleparken
eller annan centralt belägen plats i staden med grön miljö.
Med anledning av kommunens inriktningsmål, har Gatuenheten, Parken, långtgående planer för att iordningsställa två stycken utomhusgym. Ett i Vargön vid
Björkås och ett i Skräcklan.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet, daterad
2015-11-13.
Presidiet har berett ärendet
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att överlämna till Kommunfullmäktige
samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2015-11-13.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att notera informationen om att
samhällsbyggnadsförvaltningen planerar arbete med ytterligare ett utomhusgym i
Brålanda år 2016.
_____________

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige
Gatuchef
Ekonomiassistent
Bilaga:
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2015-11-13
___________________________________________________________________________________________
│ Justerandes sign
│ Utdragsbestyrkande
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden

§6

Sammanträdesdatum

Sida

2016-01-28

10 (25)

Dnr SBN 2015/22

Rapport interna kontrollen
Ärendebeskrivning
Pernilla Johansson ekonom redogör i ärendet. Enligt reglementet för
internkontroll ska varje nämnd årligen anta en plan för granskning samt
uppföljning av den interna kontrollen. Samhällsbyggnadsnämnden antog 2015-0319 en plan för granskning av den interna kontrollen. Granskning har genomförts
enligt planen av följande:
Kommungemensamma kontrollområden
1.
Ansökan av bidrag
2.
Uppföljning av 2014 års granskning
Nämndspecifika kontrollområden
3.
Uppföljning av regler och rutiner avseende vinterväghållning
4.
Granskning av verkställighet av beslut
5.
Granskning av bidrag till enskild väghållning
För att utveckla arbetet med den interna kontrollen reviderades reglementet för
intern kontroll under 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 § 8
ska nämnderna varje år anta en plan för granskning och uppföljning.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar:
Samhällsbyggnadsnämnden beslöt 2015-03-19 § 53 anta samhällsbyggnadsförvaltningens upprättade förslag till granskningsplan för år 2015, daterat
2015-02-24, i enlighet med reglementet för intern kontroll.
Kommungemensamma kontrollområden för 2015 är ansökan om bidrag och
uppföljning av föregående års granskning. Nämndspecifika kontrollområden för
2015 är uppföljning av regler och rutiner avseende vinterväghållning, granskning
av verkställighet av beslut och granskning av bidrag till enskild väghållning.

Fortsättning nästa sida
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Forts. § 6

Dnr SBN 2015/22

Presidiet har berett ärendet

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna av förvaltningen upprättad
skrivelse, daterad 2015-11-27, avseende granskning år 2015 i enlighet med
reglementet för intern kontroll.
___________

Paragrafen förklaras omedelbar justerad.

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
Ekonom med fordonsansvar
Revisorerna
Bilaga:
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2015-11-27
Rapport intern kontroll 2015
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Dnr SBN 2014/80

Begäran om tilläggsanslag för tillbyggnad Museet
KV. Läroverket
Ärendebeskrivning
Fastighetschefen redogör för ärendet. I samarbete med Kultur- och
Fritidsförvaltningen samt representanter från Västra Götalandsregionen/Västarvet
har det utarbetats en planlösning för tillgänglighetsanpassning av Museet, då
byggnaden saknar access för rörelsehindrade.
Föreslagen tillbyggnad är en ny huskropp i glas, 3 våningar, som anläggs utanpå
Museets nordöstra hushörn. I nybyggnaden installeras hiss samt HWC.
Bygglov för ombyggnaden, beviljades 2015-09-07
Samhällsbyggnadsnämndens upphandlingsutskott beslutade 2015-12-10, § 17 att
tilldela totalentreprenaden till Tommy Byggare AB. Beställning av totalentreprenaden görs först då projektet tilldelats full kostnadstäckning.
Förvaltningschefen för Kultur- och fritidsförvaltningen har godkänt hyresökningen.
Byggstart planeras till mars 2016 och klart i oktober 2016.
Ekonomi
Projektkalkyl: 8,1 Mkr.
Finansiering:
• Bidrag från Boverket
• Överföring från 2015
• MRP år 2016
• Ofinansierat
8,1 Mkr

1,5 Mkr
2,9 Mkr
1,0 Mkr
2,7 Mkr

Förvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet daterad 2015-12-21

Fortsättning nästa sida.
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Dnr SBN 2014/80

Presidiet har berett ärendet
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att för
år 2016 begära utökat investeringsanslag med 2,7 Mkr, för tillgänglighetsanpassning av Museet i Vänersborg.
___________

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige
Fastighetschef
Bilaga:
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2015-12-21
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§8

Dnr SBN 2014/155

Information inför samråd: ÖP, översiktsplan Vänersborgs
kommun
Ärendebeskrivning
Utredningssekreteraren, planarkitekt och mark- och exploateringsingenjören och
redogör i ärendet.
Kommunstyrelsen kommer i januari 2016 att ta upp frågan om att gå ut på
avslutande samråd med Översiktsplan 2016. Utkastet har i november 2015
behandlats av Kommunstyrelsens arbetsutskott. För att ge alla nämnder goda
möjligheter att sätta sig in i materialet har arbetsgruppen för Översiktsplanen
ombetts informera om samrådsutkastet och processen inför beslut om samråd.
Yttranden från nämnderna kommer att tas upp under kommande samråd.
Översiktsplanering syftar till att olika förändringar i den fysiska miljön tillsammans
ska bli så bra som möjligt. Var det byggs och hur mark- och vattenområden
används är viktigt om det ska bli en bra helhet och en hållbar utveckling.
Den bilagda handlingen är ett första samlat samrådsutkast för Vänersborgs
översiktsplan 2016, som efter omarbetningar och antagande kan ersätta den
gällande översiktsplanen från 2006.
Det har tagits fram av en arbetsgrupp med representation från kommunens
förvaltningar, med utgångspunkt i tidigare ställningstaganden och dialog med
förtroendevalda, tjänstemän och kommuninvånare.
Presidiet har berett ärendet
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att notera informationen.
___________
Protokollsutdrag
Mark- och exploateringsingenjör
Förvaltningschef
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§9

Dnr SBN 2015/169

Granskningsyttrande över detaljplan för Holmängen
norr om Östra vägen
Ärendebeskrivning
Mark- och exploateringsingenjören och trafikingenjören redogör i ärendet.
Detaljplan för Holmängen norr om östra vägen är ute för granskning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit del av planförslaget och har följande
synpunkter.
• Den föreslagna utökande ytan för vändplan vid pumpstationen bör bli allmän
platsmark.
• Parkeringsytan vid begravningsplatsen för smådjur bör utökas med möjlighet till
fyra parkeringsplatser för allmänhetens tillgänglighet till området.
• Kravet att GC-vägar inom allmän platsmark natur skall vara grusade bör tas bort
då skötsel och vinterväghållning försvåras avsevärt.
GC-vägarna kommer att ingå i det prioriterade vägnätet så en bra vägstandard
kommer att krävas. Med grusvägar finns risker att standarden inte blir lika hög.
Även driften underlättas avsevärt vid hårdgjorda GC-vägar jämfört med om de är
grusade.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet, daterad
2015-12-29.
Presidiet har berett ärendet
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att till byggnadsnämnden överlämna
förvaltningens skrivelse daterad 2015-12-29.
___________

Protokollsutdrag
Byggnadsnämnden
Mark- och exploateringsingenjör
Bilaga:
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2015-12-29
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§ 10

Dnr SBN 2013/267

Samrådsyttrande över detaljplan för Ursands Camping
Ärendebeskrivning
Mark- och exploateringsingenjören och trafikingenjören redogör i ärendet.
Detaljplan för Ursands Camping är ute på samråd.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit del av planförslaget och har följande
synpunkter.
• Det finns inga föreslagna gemensamhetsanläggningar markerade med g inom
planområdet. Av den anledningen bör detta tas bort under rubriken
fastighetsrättsliga frågor.
• Förtydligande bör göras under rubriken byggnader att vattenverket som nämns
inte längre är i drift.
• Om Grönvik skall användas till gästhamn bör det finnas möjlighet till
latrintömning i anslutning till vattnet.
• På grund av att området planläggs bör också strandskyddet upphävas i den del
som utgör konferensanläggning/brygga. Detta på grund av att en eventuell
byggnation försvåras/fördröjs avsevärt om strandskyddsdispens ska sökas.

Presidiet har berett ärendet
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att till byggnadsnämnden överlämna
förvaltningens skrivelse daterad 2016-01-22.
___________

Protokollsutdrag
Byggnadsnämnden
Mark- och exploateringsingenjör
Trafikingenjör
Bilaga:
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2016-01-22
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Dnr SBN 2013/218

Utredning om parkering med förslag till ny parkeringsnorm
Ärendebeskrivning
Per Sjödahl (MP och Marika Isetorp (MP) har i en motion föreslagit att
”parkeringsnormen i Vänersborg bör ses över och åtminstone halveras”.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2013-09-25, § 121, att remittera
motionen till Samhällsbyggnadsnämnden, Byggnadsnämnden samt
Kommunstyrelsen.
Byggnadsnämnden beslutade vid sammanträde 2014-03-04, § 30, föreslå att
Byggnadsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden skulle få i uppdrag att
revidera gällande parkeringsnorm.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde 2014-03-20, § 43, föreslå
att Byggnadsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden skulle se över
parkeringsnormen och avgiften för parkeringsköp.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2014-08-20, § 184, att uppdra åt
Byggnadsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden att i uppdraget om översyn av
parkeringsnormen ska ingå fråga om införande av parkeringsplatser med
laddstolpar.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2014-09-03, § 113, att bifalla
motionen på så sätt att nu gällande parkeringsnorm ska ses över.
Under 2015 har en arbetsgrupp med tre tjänstemän från Byggnads- och
Samhällsbyggnadsförvaltningen utrett frågan och tagit fram förslag till
förändringar av kommunens parkeringsnorm och regler kring parkeringsköp och
boendeparkeringskort.
Byggnadsnämnden beslutar om parkeringsnorm, men Samhällsbyggnadsnämnden
behandlar ärendet som remissinstans. Kommunfullmäktige beslutar om regler
kring parkeringsköp. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om
boendeparkeringskort.
Utredningen föreslår att inga beslut fattas i nuläget kring laddstolpar.
Fortsättning nästa sida
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Forts. § 11

Dnr SBN 2013/218

Presidiet har berett ärendet
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att som svar till Byggnadsnämnden inte ha
något att erinra avseende förslaget till ny parkeringsnorm.

Protokollsutdrag
Byggnadsnämnden
Kommunfullmäktige
Trafikingenjör
Bilaga:
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2016-01-11
Utredning parkering med förslag till ny Parkeringsnorm
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§ 12

Dnr SBN 2016/6

Förslag till nya regler för boendeparkeringstillstånd
Ärendebeskrivning
En utredning om parkering med förslag till ny parkeringsnorm har tagits fram och
i samband med det har även reglerna för boendeparkeringstillstånden setts över.
Presidiet har berett ärendet
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar för egen del att anta nya regler för
boendeparkering enligt förslaget.
_____________

Protokollsutdrag
Trafikingenjör
Planarkitekt
Bilaga:
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2016-01-21
Boendeparkeringstillstånd
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§ 13

Dnr SBN 2016/15

Förslag till nya regler för parkeringsköp
Ärendebeskrivning
En utredning om parkering med förslag till ny parkeringsnorm har tagits fram och
i det uppdraget ingick också att se över reglerna för parkeringsköp.
Presidiet har berett ärendet
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att anta förslaget
till nya regler för parkeringsköp.

_____________

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige
Trafikingenjör
Bilaga:
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2016-01-21
Bilaga: Förslag till regler för parkeringsköp.
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§ 14

Dnr SBN 2016/6

Bokslut 2015 årsredovisning
Ärendebeskrivning
Förvaltningsekonomen redogör i ärendet.
Den skattefinansierade delen har ett underskott i förhållande till budget på
2,5 Mkr. Inom Vänersborgs kretslopp och vatten (balansräkningsenheterna) har
va-verket ett underskott 1,5 Mkr samt ett överskott inom renhållningsverket i
storleksordningen 0,6 Mkr.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat förslag till årsredovisning för
år 2015 och överlämnar sin del till kommunstyrelsen.
_____________

Paragrafen förklaras omedelbar justerad.

Potokollsutdrag
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef
Ekonom
Bilaga:
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2016-01-20
Årsredovisningen för år 2015
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§ 15

Dnr SBN 2015/7

Reviderad investerings- och exploateringsbudget 2016-2020
Ärendebeskrivning
Förvaltningsekonomen redogör i ärendet. Förslag till reviderad investerings- och
exploateringsbudget 2016-2020.
Kommunfullmäktige fattade beslut om mål- och resursplan 2016-2018, samt
investerings- och exploateringsbudget 2016-2020, vid sitt sammanträde
2015-06-17, § 93.
I budgetanvisningarna antagna av kommunstyrelsen den 4 mars 2015 sägs det att
nämnderna skall göra en revidering av investeringsbudgeten efter utgången av år
2015, den skall då även innefatta projekt som är påbörjade 2015 men inte avslutade.
I bifogat förslag till reviderad investeringsbudget har några förändringar gjorts i
2016 års budget som antogs av kommunfullmäktige enligt ovan.
Presidiet har berett ärendet
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att
anta av samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat förslag till reviderad
investerings/exploateringsbudget 2016-2020 i enlighet med bifogat förslag.
___________
Paragrafen förklaras omedelbar justerad.

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige
Förvaltningschef
Förvaltningsekonom
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2016-01-07.
Samhällsbyggnadsförvaltningens investeringsbudget 2016-2020
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§ 16

Dnr SBN 2016/3

Meddelande
Ärendebeskrivning
Förvaltningssekreteraren redogör i ärendet enligt bilaga för sammanträdesdatum,

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna..
_____________

Bilaga:
Meddelanden
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§ 17

Dnr SBN 2016/5

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

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

Bilaga:
Delegationsbeslut
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§ 18

Dnr SBN 2016/1

Avslutning och ärenden till nästa sammanträde
Ärendebeskrivning
Förslag till ärenden till nästa sammanträde.

-

Work-shop ÖP Vänersborgs kommun
Omvärldsanalys
Verksamhetsberättelse 2015
Ekonomi utfall februari
Motion om Nuntorpskolans framtid
Trygghetsbelysning Torpaområdet
Meddelanden
Delegationsbeslut
Förvaltningschefen informerar
Ordförandeinformation
Ärenden till nästa sammanträde

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att notera informationen.
_____________
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