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Plats

Beslutande

Torsdagen den 26 maj 2016, kl. 08:00 – 15:40
Ajourneras för lunch kl. 12:10 – 13:10
Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Tor Wendel (M)

Paragrafer

§ 62-80

Tid

Underskrifter
Sekreterare

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

Birgitta Andersson

Ordförande

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

Benny Augustsson (S)

Justerande

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

Tor Wendel (M)
___________________________________________________________________________
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden
2016-05-26

Datum för anslags uppsättande

2016-05-30

Datum för anslags nedtagande

2016-06-21

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 )
Madelaine Johansson (S)
Ingvar Håkansson (C)
Tor Wendel (M)
Hans-Peter Nielsen (KD)
Gunnar Johansson (VFP)
Emir Terzic (V) §62-§65
Eldbjörg Bryntesson (V) §66-§80
Kenny Sandhöj (SD) §62- delvis §64
Carina Norgren (M) delvis §64-§80

Tjänstgör för

Zdenko Petrusic (S)
Vakant

James Bucci (V)
Emir Terzic (V)
Anders Strand (SD)
Kenny Sandhöj (SD)

Ersättare
Håkan Skött (S)
Susanne Mueller (MP)
Bengt Wallin (L)
Carina Norgren (M) §62- delvis § 64
Eldbjörg Bryntesson (V) §62-§65
Övriga deltagare
Sophia Vikström, förvaltningschef
Thomas Mellgren, ergonom
Daniel Larsson, Va-chef
Anders Dahlberg, utredningschef
Robert Uddén, fastighetsingenjör
Maria Wagerland, mark- och exploateringsingenjör
Pernilla Johansson, ekonom med fordonsansvar
Lars Bengtsson, förvaltningsekonom
Ann-Christine Larsson, förvaltningsassistent §62- §63
Marika Isetorp, (MP) §62- §63
Birgitta Andersson, förvaltningssekreterare
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Ärenden

Sid
4

§ 63

Tjänstgörande ledamöter och val av justerare samt
godkännande av föredragningslista
Arbetsmiljöutbildning

§ 64

Information

6

§ 65

Ordförande informerar

7

§ 66

Förvaltningschefen informerar

8

§ 67

Information: Hållbarhetsindex

10

§ 68

Information: Dagvatten utredning Nordkroken

11

§ 69

Information: Ekonomisk rapport Vänerkusten

12

§ 70

Redovisning kommunjakten med revisionsrapport

13

§ 71

Jaktavgifter för jaktåret 2016-2017

14

§ 72

Granskning av kommunens arbete med intern kontroll

15

§ 73

Granskning, Detaljplan för Ursands Camping

16

§ 74

Marknadsföringsplan

17

§ 75

Delårsbokslut 1 med prognos 2016-12-31

18

§ 76

19

§ 77

Förändring av kommunbidrag mellan anslagsbindningsnivåer
inom samhällsbyggnadsnämnden
Information: Broavtal Sjöfartsverket

§ 78

Meddelande

22

§ 79

Delegationsbeslut

23

§ 80

Avslutning - ärenden till nästa sammanträde

24

§ 62

5

21
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§ 62
Dnr SBN 2016/1

Tjänstgörande ledamöter samt val av justerare
Ordförande Benny Augustsson (S) öppnar sammanträdet och
Tor Wendel (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet.
Godkännande av föredragningslista
Ordföranden föreslås godkännande av föredragningslistan och övriga frågor.
Övriga frågor:
Arbetsgruppen Villa Björkås – Bengt Wallin (L)
Ridväg, Brätte – Anders Wiklund (MP)
Fastighetsförteckning- Anders Wiklund (MP)
Byte av lyktstolpar – Åsa Johansson (S)
Nordkroken, Sikvägen- Gunnar Johansson (VFP)
Cykelvägen, Frändefors Hans-Peter Nielsen (KD)
Fastighetsförteckning till nämnd – Peter Göthblad (L)
Återkoppling av arbetsmiljöutbildning – Tor Wendel (M)
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan med övriga
frågor.
_________
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Dnr SBN 2015/218

Arbetsmiljöutbildning för politiker i nämnder
Ärendebeskrivning
Personal- och förhandlingsutskottet har beslutat att ge ergonomen Thomas
Mellgren och arbetsmiljöutvecklaren Thomas Niklasson i uppdrag genomföra en
arbetsmiljöutbildning för politiker i nämnder.
Personal- och förhandlingsutskottet anser att en mer djupgående utbildning, på tre
timmar, behövs. Eftersom politikerna i nämnderna har en arbetsgivarroll är det
viktigt att de känner till sitt ansvar.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar notera informationen och att informera till
Personal- och förhandlingsutskottet att Samhällsbyggnadsnämnden har genomfört
arbetsmiljöutbildningen.
_____________

Protokollsutdrag:
Personal- och förhandlingsutskottet
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Dnr SBN 2016/1

Information
Thomas Mellgren ergonom:
Utbildning: arbetsmiljöutbildning för politiker i nämnder
Benny Augustsson, ordförande:
Ordförandeinformation
Sophia Vikström, förvaltningschef:
Förvaltningschefen informerar
Information: Broavtal Sjöfartsverket
Förändring av kommunbidrag mellan anslagsbindningsnivåer inom
Samhällsbyggnadsnämnden
Daniel Larsson, chef ör Kretslopp & Vatten:
Information: Hållbarhetsindex
Anders Dahlberg, utredningschef:
Information: Dagvatten utredning Nordkroken
Information: Ekonomisk rapport Vänerkusten
Robert Uddén, fastighetsingenjör
Redovisning kommunjakten med revisionsrapport
Jaktavgifter för jaktåret 2016-2017
Pernilla Johansson, ekonom med fordonsansvar:
Granskning av kommunens arbete med intern kontroll
Maria Wagerland, mark- och exploateringsingenjör:
Granskning, Detaljplan för Ursands Camping
Marknadsföringsplan
Lars Bengtsson, förvaltningsekonom
Delårsbokslut 1 med prognos 2016-12-31
Förändring av kommunbidrag mellan anslagsbindningsnivåer inom
Samhällsbyggnadsnämnden
Birgitta Andersson, förvaltningssekreterare:
Meddelanden
Information: Ärenden till nästa sammanträde
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§ 65

Dnr SBN 2016/1

Ordförandeinformation
Ärendebeskrivning
Ordförande informerar nämnden om möten, övriga aktuella verksamhetsfrågor och
projekt.
25 april presidieöverläggningar budget, fastighet
28 april presidieöverläggning budget
11 maj sammanträde Kommunstyrelsen
13 maj sammanträde presidie, fastighetsutskott och presidieöverläggning mellan
Socialnämndens presidie och Samhällsbyggnadsnämndens presidie.
25 maj sammanträde Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att notera informationen.
_____________
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Dnr SBN 2016/1

Förvaltningsinformation
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar nämnden om pågående verksamhet och projekt
inom samhällsbyggnadsförvaltningen.
Den 28-29 april satt förvaltningschefen som beredningsledamot i statliga
forskningsrådet Formas.
Den 10 maj var förvaltningschefen på Vattenstämman en förevisning om arbetet
med det nya bostadsområdet Frihamnen i Göteborg samt Köpenhamns stads
arbete med klimatanpassning efter skyfallen 2011 och 2014.
Vänersborgs kommun har blivit nominerad till bäst av tre kommuner när det
gäller klimatanpassning av IVL Miljöinstitut. Vänersborgs kommun får veta mer
den 13 juni.
Den 24 maj var förvaltningschefen samt mark och exploateringsingenjören på
bodialog, tillsammans med byggentreprenörer och fastighetsägare i kommunen,
arrangör var kommunalrådet Marie Dahlin.
Vänersborgs kommun har blivit utnämnd till 27:e bästa cykelstaden i Sverige.
Vänersborgs kommun har ett samarbete tillsammans med Uddevalla kommun och
Trollhättans stad, hur kommunerna kan förstärka våra stadskärnor.
Den 3 juni kommer kommunen att inviga gångvägen från Sanden mot centrum.
Invigningen blir mellan klockan 16-17 med ordförande och JAS plan. Kom gärna!
Förvaltningsassistenten och tillgänglighetsinventeraren har varit på
introduktionskurs hos VG-regionen avseende tillgänglighetsdatabasen. En
diskussion måste göras vilken ambitionsnivå som kommunen ska ha. Idag har
samhällsbyggnadsförvaltningen 50 000 kr/år för tillgänglighetsdatabasen i budget.
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick information om att Uddevalla kommun
anställt 6 st. inventerare + 2 st. administratörer + 1 st. projektledare som i
huvudsak bara sysslar med tillgänglighetsdatabas.
Centrala samverkansgrupp (CSG) tog ett inriktningsbeslut om hur förvaltningarna
ska sitta i kommunhuset.
Fortsättning nästa sida
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Dnr SBN 2016/1

Kommunal har sagt upp en överenskommelse som bland annat reglerar tid för
huvudskyddsombud (HSO). Förvaltningschefen och personal- och utvecklingsledaren har träffat samhällsbyggnadsnämndens HSO för planering och arbetssätt.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har problem såsom många andra förvaltningar
med arbetsplatsskyddsombud. Det finns inga personer som vill ha rollen.
Den 20 maj informerade Personalekonomen om personalekonomisk redovisning
för ledningsgruppen. Personalekonomen kommer också att redovisa den för
samhällsbyggnadsnämnden vid nästa sammanträde.
Förvaltningschefen är involverad vid rekrytering av miljö och hälsoskyddschef.
Anne-Len Kriewitz ny förvaltningschef barn och utbildning och
Anna Johannesson ny personalchef.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att notera informationen.
_____________
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§ 67

Dnr SBN 2016/141

Information: Hållbarhetsindex
Ärendebeskrivning
Chefen för Kretslopp & vatten informerar om hållbarhetsindex.
Svenskt Vatten har utvecklat hållbarhetsindex som ett verktyg för att analysera och
utveckla den kommunala VA-verksamhetens hållbarhet på kort och lång sikt.

Hållbarhetsindex är framtaget för att möta flera olika strategiska behov inom den
kommunala VA-verksamheten. Hållbarhetsindex ger verksamhetsansvariga och
deras kommunpolitiker ett verktyg för att förstå och kunna kommunicera
verksamhetens förmåga att leverera kort- och långsiktigt hållbara vattentjänster.
Presidiet har berett ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att notera informationen.
___________

Protokollsutdrag
Förvaltningschef
Chef för Kretslopp & Vatten
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§ 68

Dnr SBN 2014/109

Information: Dagvattenutredning Nordkroken
Ärendebeskrivning
Utredningschefen informerar om ärendet.
Vid ett samrådsmöte under 2015 med Länsstyrelsen, så blev det klargjort, från
Länsstyrelsens sida, att de i sitt föreläggande även avsåg att dagvatten skulle ingå
i det kommunala verksamhetsområdet.
Detta medför betydligt större utmaningar än att endast ansluta fastigheterna inom
området till kommunalt vatten och spillvatten.
Vänersborgs kommun har därefter anlitat DHI för att göra en dagvattenutredning.
Dagvattenutredningen skall ge förslag på hur man kan lösa dagvattenhanteringen
inom verksamhetsområdet för befintlig bebyggelse, vid exploatering enligt förslag
till detaljplan och vid utbyggnad utav befintlig bebyggelse
Presidiet har berett ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att notera informationen.
___________

Protokollsutdrag
Förvaltningschef
Utredningschef
Chef för Kretslopp & Vatten
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§ 69

Dnr SBN 2015/83

Information: Ekonomisk rapport Vänerkusten
Ärendebeskrivning
Utredningschefen redogör för den ekonomiska rapporten för Vänerkusten med
etapperna, etapp 3 Dykälla-Forsane, etapp 4 Brålanda-Rörvik, etapp 6 SanneboSikhall, etapp 7 Dereviken-Sikhall, etapp 8 norra o södra Timmervik, etapp 1
Frändefors-Gestadvägen, etapp 2 A Stigsberget-Bäsingebo, etapp 2 B
Gestadvägen-Vänersborg, etapp 5 Loberg, Rörvik, Sannebo
Presidiet har berett ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att notera informationen.
___________

Protokollsutdrag
Förvaltningschef
Utredningschef
Chef för Kretslopp & Vatten
Bilaga:
Ekonomisk rapport Vänerkusten
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§ 70

Dnr SBN 2016/58

Redovisning kommunjakten med revisionsrapport
Ärendebeskrivning
Redovisningen av kommunjakten (Onsjö/N stadsskogen) Kalenderåret 2015 och
revisionsrapport.
Presidiet har berett ärendet
Samhälslbyggnadsnämnden beslutar
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av
kommunjakten för kalenderåret 2015 samt
att godkänna revisionsrapporten för 2015.
___________

Protokollsutdrag
Fastighetsingenjör
Förvaltningschef
Fastighetschef
Bilaga:
Redovisning av kommunjakten
Revisionsrapport
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§ 71

Dnr SBN 2016/58

Jaktavgifter för jaktåret 2016-2017.
Ärendebeskrivning
Jaktavgifter år 2016-2107, avgiften för att delta på jaktdag föreslås vara
oförändrade.
Presidiet har berett ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att jaktavgiften för att deltaga på jaktdag
under 2016-2017 ska vara för all jakt 150 kr per dag och för ungdomar under 25
år halv avgift.
___________

Protokollsutdrag
Fastighetsingenjör
Fastighetschef
Bilaga:
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2016-05-17
___________________________________________________________________________________________
│ Justerandes sign
│ Utdragsbestyrkande
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2016-05-26

15 (24)

§ 72

Dnr SBN 2016/110

Yttrande över granskning av kommunens arbete med intern
kontroll
Ärendebeskrivning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC genomfört en granskning
av arbetet med den interna kontrollen 2015. Samhällsbyggnadsförvaltningen har
tagit del av revisionsrapporten ”Intern kontroll år 2015.”
Revisionens sammanfattande bedömning baserad på genomförda kontrollmål är
att kommunens rutiner för uppföljning av intern kontroll fungerar bra. Revisonen
vill ändå lyfta fram några områden där rutinerna kan förbättras ytterligare.
En av synpunkterna är att uppföljningen ibland är uppställd så att det är svårt att
se vad som avser årets åtgärd jämfört förslag till åtgärd från föregående års
internkontroll. Revisionens synpunkter kommer att beaktas i kommunens
arbetsgrupp för internkontroll och den kommungemensamma mall som används
vid redovisning av utförd interkontroll kommer eventuellt att revideras.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet daterad
2016-04-15.
Presidiet har berett ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens yttrande över
revisionsrapport om granskning av den interna kontrollen 2015 och översända
detsamma som svar till kommunens revisorer samt till kommunstyrelsen.
___________

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
Kommunens revisorer
Ekonom med fordonsansvar
Förvaltningsekonom
Bilaga:
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse 2016-04-15
___________________________________________________________________________________________
│ Justerandes sign
│ Utdragsbestyrkande
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2016-05-26

16 (24)

§ 73

Dnr SBN 2013/267

Granskningsplan för Ursands Camping

Ärendebeskrivning
Mark- och exploateringsingenjören redogör i ärendet där detaljplan för Ursands
camping är ute för granskning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit del av planförslaget och har inget att
erinra mot förslaget.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet, daterad
2016-05-04.
Presidiet har berett ärendet
Peter Göthblad (L) Hans-Peter Nielsen (KD) Tor Wendel (M) lämnar en
gemensam reservation.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att överlämna till Byggnadsnämnden
förvaltningens skrivelse daterad 2016-05-04

___________

Reservation:
Peter Göthblad (L) Hans-Peter Nielsen (KD) Tor Wendel (M)
Protokollsutdrag
Byggnadsnämnden
Trafikingenjören
Mark- och exploateringsingenjören
Bilaga
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2016-05-04
Reservation från Peter Göthblad (L) Hans-Peter Nielsen (KD) Tor Wendel (M)
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§ 74

Dnr SBN 2016/87

Marknadsföringsplan
Ärendebeskrivning
Mark- och exploateringsingenjören redogör för ärendet. I verksamhetsplanen för
samhällsbyggnadsförvaltningen anges att en Marknadsföringsplan för
verksamhetsområden skall tas fram i samarbete med näringslivskontoret.
I bifogat förslag till marknadsplan är syftet att skapa en gemensam plan för vilka
marknadsföringsinsatser som krävs.
Marknadsplanen har arbetats fram tillsammans med näringslivskontoret.
2015 hade samhällsbyggnadsnämndens i sitt förväntade resultat att en
marknadsföringsplan avseende kommunal mark ska tas fram.
Marknadsplanen avser verksamhetstomter och boendeform.
För att inte gå stick i stäv med marknadsföringsstrategin för Vänersborgs kommun
vill presidiet för samhällsbyggnadsnämnden lyfta frågan till kommunstyrelsen
angående samhällsbyggnadsnämnden ansvar för marknadsföringsplan av
kommunal mark till kommunstyrelsen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse, daterad 2016-05-04
Presidiet har berett ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslaget till marknadsföringsplan.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för marknadsföring av kommunal mark till
försäljning.
___________
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef
Mark- och exploateringsingenjör
Bilaga:
Samhällbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse, daterad 2016-05-04
___________________________________________________________________________________________
│ Justerandes sign
│ Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2016-05-26
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§ 75

Dnr SBN 2016/4

Delårsbokslut 1 med prognos
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har efter årets första tertial upprättat förslag till delårsbokslut med
prognos 2016-12-31.
Verksamhetscheferna har fått göra en bedömning av årsutfallet för sina respektive
verksamheter.
För den skattefinansierade delen prognostiseras ett överskott i förhållande till
budgeterat värde med 1,3 Mkr.
Inom balansräkningsenheterna beräknas ett överskott, 1,0 Mkr. Detta avser vaverket.
Sammantaget således ett prognostiserat överskott i storleksordningen 2,3 Mkr.
Presidiet har berett ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till
delårsbokslut med prognos 2016-12-31 och överlämna detsamma till
kommunstyrelsen.
___________

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef
Förvaltningsekonom
Bilaga:
Samhällbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 2016-05-12
___________________________________________________________________________________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2016-05-26
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§ 76

Dnr SBN 2016/7

Förändring av kommunbidrag mellan anslagsbindningsnivåer inom samhällsbyggnadsnämnden
Ärendebeskrivning
I mål och resursplan för 2016 som beslutades av kommunfullmäktige 2015-06-17,
§ 93 att samhällsbyggnadsnämndens budgetram avseenden driftkostnader
utökades med 3000 Tkr. Ökningen var inte specificerad och
samhällsbyggnadsnämnden fick i uppdrag att återkomma med förslag till hur
ramökningen skulle fördelas per anslagsbindningsnivå.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-09-17 § 133 att anslagbindningsnivån
för gatuenheten/tekniska/administration tilldelas 2500 Tkr vilket under 2016
används för underhåll av Dalbobron. Samt anslagbindningsnivån för
fastighetsenheten tilldelas 500 Tkr vilket idag används för underhåll av Villa
Björkås.
Kommunfullmäktiges beslut angående mål och resursplan 2016 upphävdes av
Förvaltningsrätten 2016-04-13. Kommunfullmäktige beslutade om Mål och
resursplan 2016, 2016-04-27 § 72. Beslutet innebar förändringar för
samhällsbyggnadsnämnden. Den utökade budgetramen avseende driftkostnader på
3000 Tkr togs bort.
Idag pågår upphandlat och avtalat underhållsarbete både på Dalbobron och Villa
Björkås. Det är inte god ekonomiskt hushållning av avsluta de pågående
underhållsarbetena.
Samhällsbyggnadsförvaltingen föreslår att en överföring görs mellan två
anslagbindningsnivåer på 2 500 Tkr, från fastighetsenheten till gatuenheten.
Fastighetsenheten har sålt mer verksamhetstomter än budgeterat och får därmed
ett överskott på tomtförsäljning. Den tänkta åtgärden att asfaltera Ursandsvägen
kommer att skjutas på framtiden.(Vägen ligger inom fastighetsansvarsområde)
Presidiet har berett ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
Samhällsbyggnadsnämnden

föreslår kommunstyrelsen att godkänna överföring av
kommunbidrag motsvarande 2 500 Tkr från fastighetsenheten till gatuenheten
___________
Fortsättning nästa sida.
___________________________________________________________________________________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden

Forts. § 76

Sammanträdesdatum

Sida

2016-05-26
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Dnr SBN 2016/108

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef
Bilaga:
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2016-05-12
___________________________________________________________________________________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum
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2016-05-26
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§ 77

Dnr SBN 2013/268

Broavtal Sjöfartsverket
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerade för ärendet på samhällsbyggnadsnämnden den 21
april. Samhällsbyggnadsnämnden beslöt att notera informationen.
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.
Vattenfallsstyrelsen (numera Sjöfartsverket) och Vänersborgs kommun har
gällande avtal beträffande Dalbobro som tecknades den 11 september 1958 och
beträffande Gropbro som tecknades den 14 april 1964. Parterna tecknade ett
kompletterande tolkningsavtal (framgent benämnt som Tolknings-avtal) den 11
mars 1985 i syfte att förtydliga oklarheter som inte har reglerats i grundavtalen.
Det är ostridigt mellan parterna att Vänersborgs kommun äger broarna.
Av avtalets § 4 beträffande Gropbron och § 3 beträffande Dalbobro framgår att det
är Sjöfartsverket som ska sköta all underhåll för de angivna punkterna. Allt övrigt
underhåll ska skötas av kommunen. Underhåll av de fasta delarna tillfaller
kommunen medan underhåll av de rörliga delarna tillfaller Sjöfartsverket.
Förvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet, daterad 2016-03-29
Presidiet har berett ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att notera informationen.
__________

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef
Bilaga:
Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2016-03-29
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden

§ 78

Sammanträdesdatum

Sida

2016-05-26
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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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Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 79

Dnr SBN 2016/5

Delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut för april och maj 2016 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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Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 80

Dnr SBN 2016/1

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

Återkoppling Öppna nämndsammanträden
Redovisning underhållsplan fastighet
Motion om avgiftsfri frukost i grundskolan
Utöka tillstånd Holmängens reningsverk
Återremiss- Motion om badplatsen i Väne-Ryr
Medborgarförslag angående trafikföringen i Vänersborgs stadskärna.
Ekonomi utfall majmånad
Information: komponentavskrivning
Personalekonomisk redovisning (PEKEN)
Studieresa
Meddelanden
Delegationsbeslut
Förvaltningschefen informerar
Ordförandeinformation
Ärenden till nästa sammanträde

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att notera informationen.
_____________
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