SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-02-08

Sida

1 (7)

Plats

Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Måndagen den 8 februari 2016 kl. 15:00 - 17:00

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagare

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Kjell Nilsson

Paragrafer

14 - 17

Underskrifter
Sekreterare

..............................................................
Charlotte Senneby

Ordförande

..............................................................
Bo Dahlberg

Justerande

..............................................................
Kjell Nilsson

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

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2016-02-08

Datum för anslagets uppsättande

2016-02-10

Anslag för anslagets nedtagande

2016-03-04

Förvaringsplats för protokollet

Byggnadsnämnden, Sundsgatan 29, Vänersborg

Underskrift
Utdragsbestyrkande

...........................................................
Charlotte Senneby
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Närvarolista
Beslutande
Bo Dahlberg (S)
Lena Eckerbom Wendel (M)
Anneli Guilotte (S)
Kjell Nilsson (S)
Bengt Fröjd (C)
Gunnar Henriksson (L)
Gunnar Bäckman (KD)
Pontus Gläntegård (V)
Anders Strand (SD)
Ersättare
Elisabeth Bohlin (S)
Jonathan Axelsson (M)
Anna-Maria Gustafsson (S)
Stefan Larsson (S)
Gunilla Bogren (MP)
Kristina Edvinsson (M)
Piotr Gabrys (M)
Övriga deltagare
Lars Nellbro, upphandlingschef
Sophia Viksröm, förvaltningschef
Charlotte Senneby, förvaltningssekreterare

Tjänstgör för
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Ärendelista

sid

BN § 14

Korttidsavtal gällande sotning/rengöring och brandskyddskontroll

4

BN § 15

Tjänstekoncession för rengöring (sotning) och
brandskyddskontroll

5

BN § 16

Ansvarsfördelning och formalia gällande upphandling av tjänster
av rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

6

BN § 17

Länsstyrelsens tillsyn över kommunens ansvar enligt lagen om
skydd mot olyckor

7
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BN.2015.60

Korttidsavtal gällande sotning/rengöring och brandskyddskontroll
Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden ställer sig bakom avtalsförslaget och ger förvaltningschefen i uppdrag
att teckna avtal för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll för år 2016 med möjlighet
upp till ett års förlängning.
_____________________________
Ärendebeskrivning
Enligt Lagen om skydd mot olyckor (3 kap. 4 § LSO) har kommunen ett ansvar för den
sotningsverksamhet och brandskyddskontroll som föreskrivs i lagen.
Kommunen har valt att lägga utförandet av detta på entreprenad. För tillfället finns inte
något avtal med någon utförare då tidigare avtal med Vänersborgs Sotningsdistrikt AB
(VSAB) gick ut vid årsskiftet.
Byggnadsförvaltningen har under det gångna året arbetat intensivt med att ta fram förslag
till sotningsavtal med Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) – detta efter att
förbundsordningen för NÄRF ändrats och på detta sätt möjliggjort en sådan lösning.
Vid sammanträde 2015-09-20 ställde sig byggnadsnämnden enhälligt bakom förslaget.
Kommunfullmäktige beslutade dock 2015-11-18 att återremittera ärendet till
byggnadsnämnden för genomförande av upphandling.
Därefter har nämnd och förvaltning sökt lösningar på situationen där perspektivet på kort
sikt inneburit förfrågningar till bl. a. NÄRF, som valt att tacka nej.
I avvaktan på att en upphandling görs har byggnadsförvaltningen tagit fram ett förslag till
avtal med en annan extern aktör, att gälla under 2016 med möjlighet upp till ett års
förlängning
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Byggnadsförvaltningen, 2016-02-01
Förslag om avtal för rengöring(sotning) och brandskyddskontroll, Byggnadsförvaltningen,
2015-02-05
Sändlista (för kännedom)
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
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BN.2015.60

Tjänstekoncession för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll
Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden uppdrar åt byggnadsförvaltningen att ta fram ett förfrågningsunderlag
för tjänstekoncession avseende rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. Förfrågningsunderlaget ska omfatta taxa och servicegrad.
_____________________________
Ärendebeskrivning
Enligt lagen om skydd mot olyckor (3 kap 4 § LSO) har kommunen ett ansvar för den
sotningsverksamhet och brandskyddskontroll som föreskrivs i lagen.
Kommunen har valt att lägga utförandet av detta på entreprenad.
Enligt beslut från kommunfullmäktige (2015-11-18 § 163) och kommunstyrelsen
(2016-01-20 § 4) fick byggnadsnämnden uppdrag att utföra upphandling av aktuella
tjänster.
Avtal om tjänster för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll omfattas inte av lagen
om offentlig upphandling (2007:1091, LOU) utan det är en tjänstekoncession.
Byggnadsnämnden kommer att verkställa och genomföra tjänstekoncessionen för
rengöring(sotning) och brandskyddskontroll i enlighet med intentionerna från
kommunfullmäktige och teckna avtal med vinnande anbudsgivare. Tecknat avtal kommer
att meddelas kommunfullmäktige på meddelandelistan.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Byggnadsförvaltningen, 2015-02-01
Sändlista (för kännedom)
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
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BN.2015.60

Ansvarsfördelning och formalia gällande upphandling av tjänster
för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll
Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden noterar informationen.
_____________________________
Ärendebeskrivning
I anslutning till sotningsavtalets upphörande och behandling av lösningar i olika politiska
instanser framkom behov av att utreda ärendegången och ansvarsfördelningen.
Kommunstyrelseförvaltningens juristfunktion har varit byggnadsnämnden behjälplig i
frågan.
Beslutsunderlag
Utredning, Byggnadsförvaltningen, 2016-01-29
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BN.2015.60

Länsstyrelsens tillsyn över kommunens ansvar enligt lagen om
skydd mot olyckor
Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden delegerar till ordföranden att godkänna handlingsplan i enlighet med
länsstyrelsens tillsynsbeslut så snart denna blivit upprättad.
_____________________________
Ärendebeskrivning
Med anledning av att Vänersborgs kommun saknar utförare för rengöring(sotning) och
brandskyddskontroll har Länsstyrelsen i Västra Götalands län genomfört tillsyn.
I länsstyrelsens tillsynsbeslut framgår att Vänersborgs kommun ska redovisa en lösning på
hur verksamheterna rengöring och brandskyddskontroll ska återupptas omgående.
Byggnadsförvaltningen arbetar med att ta fram handlingsplanen utifrån de förutsättningar
som nu står till buds i och med byggnadsnämndens beslut om tecknande av ett korttidsavtal.
Beslutsunderlag
Tillsyn av kommunens ansvar för rengöring och brandskyddskontroll, Länsstyrelsen,
Västra Götalands län, 2016-01-26

