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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2018-05-09 Dnr: SBN 2018/1

Handläggare
Birgitta Andersson
birgitta.andersson02@vanersborg.se
0521-72 11 99

Mottagare
Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Genomgång av sammanträdet
Genomgång av sammanträdet, övriga frågor, information, förvaltningsinformation, 
ordförandeinformation samt ärenden till nästa sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Justerare – Tor Wendel

Övriga frågor:  

Information – föredragande av ärenden:

 Ekonomisk redovisning Dalslandskusten – Anders Dahlberg, chef Tekniska

 Information tidplan VA, Vänersnäs – Anders Dahlberg, chef Tekniska

 Yttrande avseende revisionsrapport av kommunens plan- och 
exploateringsverksamhet – Carl-Gustav Bergenholtz, fastighetschef, Ann-Sofi 
Dalbert, mark- och exploateringsingenjör

 Exploateringsavtal Lindås 2:2 - Ann-Sofi Dalbert, mark- och exploaterings-
ingenjör

 Val av dataskyddsombud- Stina Skarin dataskyddsombud, Birgitta Andersson, 
förvaltningssekreterare

 Motion om Stoppa Neovison Vision från att ödelägga naturreservatet 
Nygårdsängen – Ann-Sofi Sundqvist, mark- och exploateringsingenjör

 Redovisning av kommunjakten 2017 - Ann-Sofi Sundqvist, mark- och 
exploateringsingenjör

 Förslag till korrigering av samhällsbyggnadsnämndens driftram 2018 avseende 
gatuenheten och fastigheten – Lars Bengtsson, ekonom

 Delårsbokslut ett med prognos 2018-12-31- Lars Bengtsson, ekonom

 Delegeringsbeslut – Birgitta Andersson, förvaltningssekreterare

 Meddelande/postlista – Birgitta Andersson, förvaltningssekreterare
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Samhällsbyggnadsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

2018-05-09 Dnr: SBN2018/1

Förslag på ärenden till nästa sammanträde:
 Studieresa
 Dragning av Peken för samhällsbyggnadsnämnden
 Granskning av detaljplan för del av Holmängen 1.1 ny skola
 Ekonomi utfall majmånad
 Nyttjanderättskontrakt för Vänersborgs koloniträdgårdars centralförening
 Delegeringsbeslut 
 Meddelande/postlista 
 Ordförandeinformation
 Förvaltningsinformation
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

2018-04-25 Dnr: SBN 2018/130

Handläggare
Anders Dahlberg
anders.dahlberg@vanersborg.se
0521-721206

Mottagare
Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Ekonomisk redovisning för VA Dalslandskusten, 
Vänerkustprojektet
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att notera informationen.

Sammanfattning av ärendet
Redovisning för Vänerkustprojektet, etappen görs i partnerskap med Skanska. 
Budgetkalkylen visar på en kostnad på knappt 43 miljoner kronor.

Underlag
Kostnadsredovisning för Vänerkustprojektet.

Anders Dahlberg Förnamn Efternamn
Chef Tekniska Titel 2

Bilagor

Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
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Kostnadsredovisning för Vänerkustprojektet 2018-04-24

Pågående etapper Budget Nuvarande läge Prognos Utöver budget

Etapp 6 Sannebo-Sikhall (överföringsledning)
Sikhall södra och Sikhall Norra 44 000 000 42 095 046 44 200 000 200 000
Etappen görs i partberskap med Skanska. Budgetkalkylen visar på en kostnad på knappt 43 miljoner kronor.
Etappen är beställd till ett riktpris av 42 755 988 
Överföringsledningen mellan Sannebo o Sikhall är klar och delen Sikhall Norra är klar. Det är inte driftsatt ännu.
Delen Sikhall södra är överklagad till kammarrätten. Kammarrätten har gett kommunen rätt. Ansökan om ledningsrätt är inlämnad för att komma över Sikhall 1:20.
Ledningsrätt för Sikhall 1:20 fastställd till fördel för kommunen. Ej överklagad. Arbetet pågår för fullt med färdigställandet av etapp 6. Tre gäng igång och 2 spränglag.
Etappen driftsatt och klar. Återstår återställningsarbeten, lantmäteriförrättning och överenskommelser med en fastighetsägare.
Ändring av ledningssträckning har fördyrat etappen med mer ca 3 miljoner kr. Lantmäteriförrättning återstår.

Återstående arbeten för hela projektet 2 000 000
Lantmäteriförrätningar, ersättningar skog o markintrång, ersättningar för träd, brevlådor, gränsmarkeringar m.m. Återstående lta-pumpstationer.
Kostnaderna för ovansstående ersättningar redovisas här men kan komma att redovisas på respektive etapp i slutredovisningen och isåfall tas denna post bort.

Slutförda etapper Budget Nuvarande läge Utfall

Etapp 1 Frändefors-Gestadvägen 22 000 000 17 428 000
Etappen var en totalentreprenad. Entreprenör Skanska. 
Etappen  blev billigare än budget beroende på bättre ledningssträckningar än budgetförslaget samt bättre och billigare
lösningar på tekniska problem såsom ex.vis tryckning under vägar, järnväg och vattendrag.

Etapp 2 A Stigsberget-Bäsingebo 30 000 000 34 310 645
Etappen var en generalentreprenad och entreprenör var Markbygg.
Etappen blev fördyrad främst på grund av ett bristande förfrågningsunderlag framtaget av en konsult. Vi borde sett i efterhand valt en annan entreprenadform.
 Vår entreprenör, Markbygg,  kom med otaliga ändrings och tillägsfakturor som fördyrade projektet.

Etapp 2 B Gestadvägen-Vänersborg 30 000 000 27 211 513
Etappen var en totalentreprenad. Entreprenör Skanska.
Många anbud kom in vilket gjorde att konkurrensen var bra vid tillfället och vi fick in anbud som låg under kalkylerad budget. 
Även på denna etapp gjordes besparingar p.g.a. ändrat tekniskt utförande där den främsta besparingen låg i att vi gjorde
en traditionell schakt utmed norra infarten istället för att borra genom berget.

 
Etapp 3 Dykälla-Forsane  8 000 000 9 835 601 650 000 (rundmatning till Frändefors skola o Ringhem)

750 000 (inlösen av Forsanes samfällighets va-anläggning)
Etappen görs i egen regi och omfattar ledningar mellan Frändefors gamla fotbollsplan och Forsane. Som det ser ut i dagsläget kommer budgeten att överskridas
med 1,4 miljoner vilket motsvarar rundmatningen till Frändefors skola och utbetalningen till Forsane VA-samfällighet för deras anläggning.
Att säkra upp vattenförsörjningen för Frändeskolan , Dalboskolan och Ringhem bedömer vi blir 200 000 kr billigare om vi gör det nu istället för att gå dit senare.
Återstående på etappen: Sätta två st pumpstationer för spillvatten inne på Forsane. Tidplan osäker. Domstol har fastställt att Forsanes befintliga anläggning är värd 750 000 kr.
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750 000 kr i ersättning till Forsanes Va-samfällighet för deras va-anläggning är utbetalat. Området driftsatt och klart. Arbete pågår med att hitta inläckage i de ledningar
som kommunen tog över av Forsanes Va-samfällighet. Det arbetet går på Va-driften. Lantmäteriförrättning återstår.

Etapp 4 Brålanda-Rörvik 15 000 000 11 628 418
Etappen görs i egen regi och omfattar spillvattenledning mellan Brålanda och Rörvik samt vatteledning mellan Brålanda och Slobacka 1:41
I ursprungsbudgeten var det kalkylerat med att byta ut vattenledningen på hela sträckan, men den är bara utbytt på halva sträckan vilket har gett en besparing på ca 2,5 miljoner.
Budgeten kommer att understigas och det beror förutom på vattenledningen att arbetet har gått fortare och bättre än planerat. Ligger efter tidplan. (beror på ett längre uppehåll)
Huvudledningar provtryckta och godkända. Lantmäteriförrättningar pågår.

Etapp 5 Loberg, Rörvik, Sannebo 30 000 000 30 969 967
Etappen görs i partnerskap med Skanska. Budgeten kommer att understigas och det beror i första hand på billigare materialinköp och bättre  
ledningssträckningar för att framförallt undvika berg. De nya sträckningarna är framtagna i samråd med fastighetesägare. Ligger före i tidplanen.
Etappen är godkänd och driftsatt. Att summan för utfallet överstiger budgeten beror på att kostnadena för fas 1 ( projektering ) för etapp 5, 6, 7 och 8
ligger under denna post. Etappen faktiska kostnader 29 412 317 kr + 375 000 kr för projektering = 29 787 317. Lantmäteriförrättningar återstår.

Etapp 7 Dereviken-Sikhall 19 000 000 17 520 680
överföringsledning
Etappen görs i partnerskap med Skanska. Etappen är påbörjad söderifrån. 1 st pumpstation återstår. Etappen driftsatt och klar. Lantmäteriförrättningar återstår.

Etapp 8 norra o södra Timmervik  26 200 000 19 895 007
norra o södra Gestad Takan
Norra Timmervik 6 100 000
Södra Timmervik 9 000 000
Norra Gestad Takan 6 200 000
Södra Gestad Takan 4 900 000
Etapp 8 kommer att starta med norra Timmervik som ska igång hösten 2016 och informationsmöte med
fastighetsägarna ska hållas i mitten av juni. Arbetet klart. Etappen driftsatt och slutbesiktigad.Lantmäteriförrättning återstår.

Budget Nuvarande läge  Prognos

Totala kostnaden 220 000 000 210 894 877 215 000 000

Dykälla-Forsane 25 fast., Loberget 15 fast. och rundmatningen till Frändefors skola och Ringhem ingick inte i den ursprungliga budgeten.
Dereviken 12 fast. och Hagen 6 fast. har också tillkommit utöver ursprunglig budget.
Vänersborg 2017-09-07,   Anders Dahlberg, Tekniska , Samhällsbyggnadsförvaltningen
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

2018-05-08 Dnr: SBN 2018/131

Handläggare
Anders Dahlberg
anders.dahlberg@vanersborg.se
0521-721206

Mottagare
Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Information preliminär tidplan för VA Vänersnäs
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att notera informationen.

Sammanfattning av ärendet
Chefen för Tekniska informerar om preliminär tidplan för Va-Vänersnäs och Blåplanens 
förslag på verksamhetsområde.

Anders Dahlberg Gunnar Björklund
chef Tekniska t.f. förvaltningschef

Bilagor
Blåplan Karta,
presentation

Sändlista
Sändlista är en sammanställning över vilka organ, funktioner, personer eller liknande som ska få beslutet 
när ärendet är färdigbehandlat.
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Projekt VA-Vänersnäs 
- Kyrkängen – Sandgärdet                    ~5km 
- Sandgärdet – Munkesten                   ~5km 
- Munkesten – Hallby mitt                     ~3km 
- Hallby mitt – Gardesanna An.          ~1km   
- Hallby mitt – Vänersnäs kyrkby      ~4km 
- Vänersnäs kyrkby – Hönsemaden   ~4km 

Grytet ca.14 fastigh. 

Änden ca.9 fastigh. 

Hallby mitt ca.18 fastigh. 

Gardes.A ca.100 fastigh. 

Hallby V. ca 10 fastigh. 

Hallby S, ca,10 fastigh, 

Hallby Ö. ca 10 fastigh. 

Lunden ca.15 fastigh. 

Vänersnäs K. ca 25 fastig 

Vänersnäs Å. ca 25 fastig 

Näs ca. 21 fastigh. 

Puketorp ca.12 fastigh. 

Hönsemad. Ca.15 fastigh. 

Totalt ca.284 fastigheter 
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Planerad utbyggnad 2021 - 2022
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Planerad utbyggnad 2023 - 2024
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Planerad utbyggnad 2023 - 2024
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Planerad utbyggnad 2023 - 2023
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Planerad utbyggnad 2023 - 2024
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Planerad utbyggnad 2023 - 2024
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Planerad utbyggnad 2023 - 2024
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Planerad utbyggnad 2024
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Planerad utbyggnad 2024
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Avsättning görs i samband med ledningar tillVänersnäs.



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2018-04-20 Dnr: SBN 2018/72

Handläggare
Carl-Gustav Bergenholtz
carl-gustav.bergenholtz@vanersborg.se
0521-72 24 76

Mottagare
Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande revisionsrapport
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom nedanstående synpunkter.

Sammanfattning av revisionsrapporten
Revisionsrapporten pekar på brister inom kommunens plan- och 
exploateringsverksamhet. Den sammanvägda bedömningen efter genomförd granskning 
är att kommunens organisation och system inte är ändamålsenlig. Endast ett av sex 
kontrollmål är uppfyllt, tre delvis uppfyllda och två är ej uppfyllda. De främsta motiven 
bakom att den övergripande revisionsfrågan ej uppfylls är att den politiska styrningen är 
bristfällig, att det saknas tillfredsställande kommunikation mellan nämnder, att 
kommunen saknar erfarenhet att arbeta i projektform och det är oklart vem som är 
processägare samt att det saknas uppdragsbeskrivningar för centrala befattningar inom 
förvaltningarna.

Förvaltningens bedömning
I stort håller förvaltningen med om att det finns brister i verksamheterna. Dock finns det 
potential att utveckla verksamheterna genom framför allt tydligare styrning som är 
kopplade till kommunfullmäktiges mål. Inom plan- och exploateringsverksamheterna 
hanteras kommunens stadsutveckling och det är viktigt med en tydlig kommunal 
inriktning och vilja. För att kunna uppnå detta bedömer förvaltningen att det behöver 
skapas tydliga forum för diskussion inom och mellan förvaltningar och nämnder. 
Förvaltningen bedömer också att det behöver tas fram en Vänersborgs-modell för 
samhällsbyggnadsprocessen (från idé till färdig byggnad).

Carl-Gustav Bergenholtz Gunnar Björklund
Fastighetschef Förvaltningschef
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Samhällsbyggnadsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

2018-04-20 Dnr: SBN 2018/72

Bilagor
Revisionsrapport

Sändlista
Sändlista är en sammanställning över vilka organ, funktioner, personer eller liknande som ska få beslutet 
när ärendet är färdigbehandlat.
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Vänersborgs kommun 	Missiv 

Revisorerna 
2018-03-13 

Till: 
Kommunstyrelsen, byggnadsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden 
samt för kännedom till kommunfullmäktige 

Granskning av kommunens plan- och exploateringsverksamhet 
Den sammanvägda bedömningen efter genomförd granskning är att kommunens organisation och 
system inte är ändamålsenlig. Endast ett av sex kontrollmål är uppfyllt, tre delvis uppfyllda och två är 
ej uppfyllda. De främsta motiven bakom att den övergripande revisionsfrågan ej uppfylls är att: 

• den politiska styrningen är bristfällig 
• det saknas tillfredsställande kommunikation mellan nämnder 
• kommunen saknar erfarenhet av att arbeta i projektform och det är oklart vem som är pro-

cessägare 
• det saknas uppdragsbeskrivningar för centrala befattningar inom förvaltningarna. 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att beakta följande förslag. 

• Helheten behöver utvecklas och samordning samt övergripande styrning förbättras. Framför-
hållning och långsiktighet behöver förstärkas. Detta kan åstadkommas genom analyser av ar-
betsformer och rutiner. 

• Tydliggör var beslut fattas och vilka strategiska beslut som kan tas av styrgrupper,/ lednings-
grupper och/eller i samverkansgrupper/arbetsgrupper. De strategiska frågorna skulle kunna 
hanteras mer aktivt i en bättre samordnad verksamhetsplans process. 

• Koppling och samverkan mellan mark och exploatering inom kommunstyrelsens förvaltning, 
byggnadskontoret (planläggning) och samhällsbyggnadsförvaltningen (nyanläggning och pro-
jektering) bör granskas för att stärka överblicken, minska sårbarheten och ta tillvara eventu-
ella synergier. 

• Kommunstyrelsen tar fram en markförsörjningsplan för att säkerställa/tillgodose markbeho-
vet för att genomföra de strategier och mål som anges i översiktsplanen, enligt kommunfull-
mäktiges beslut. 

• Kommunen bör överväga att jobba i s.k. projektportföljer. Det blir allt vanligare att växande 
kommuner väljer att utföra exploateringsverksamheten i projektportföljer. Genom att jobba i 
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Vänersborgs kommun 	 2 

projektportföljer underlättas övergripande kontroll över och hantering av exploateringspro-
jekten och deras resursbehov. 

• Säkra lärande och utveckling genom ett mer adekvat och tillämpat uppföljningsarbete inom 
organisationen. Detta bidrar till en ökad kvalitetssäkring och innebär ett förenklat arbete med 
utveckling och förbättringar. Detta bör säkras genom exempelvis målsättning och mätning av 
olika handläggningstider inom processerna och kvalitet på leverans. 

• Samhällsbyggnadsnämndens och byggnadsnämndens internkontrollplaner kompletteras med 
riskanalyser och kontrollmoment kopplat till de kritiska styrpunkterna i plan- och exploate-
ringsverksamheten. 

Rapporten överlämnas för kännedom och beaktande i enlighet med de av kommunfullmäktige 
antagna rutinerna för rapportering. Vi önskar svar från kommunstyrelsen senast 2o18-07-13 

För kommunens revisorer 

/ i  o, - - , , ~~j// '' 

Torsten G n rsson~~``~ 
Vice ordfö ., de Ordförande 
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www. pwc. se  

Revisionsrapport 

Per Larson 
Projektmedarbetare 
Mars 2017 

Granskning av kommun 
organisation och system 
för plan- och exploaterin 
verksamheten 

aners  s  orgs tommun 

Said Ashrafi 
Projektledare 
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Y. 	Sammanfattning och revisionell be- 
dömning 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vänersborgs kommun har PwC genomfört 
en granskning av kommunens plan- och exploateringsverksamhet. Syftet med gransk-
ningen har varit att bedöma om kommunens organisation och system för plan- och explo-
ateringsverksamheten är effektiv och ändamålsenlig. 

Granskningen har genomförts genom intervjuer med berörda tjänstemän och politiker 
inom samhällsbyggnadsnämnden, byggnadsnämnden samt kommunstyrelsen och genom 
dokumentstudier som styrdokument samt annan relevant dokumentation. 

Den revisionella frågan har varit att bedöma om kommunens organisation och system för 
plan och exploateringsverksamheten är effektiv och ändamålsenlig. 

Den sammanvägda bedömningen efter genomförd granskning är att kommunens organi-
sation och system inte är ändamålsenlig. Endast ett av sex kontrollmål är uppfyllt, tre delvis 
uppfyllda och två är ej uppfyllda. De främsta motiven bakom att den övergripande revis-
ionsfrågan ej uppfylls är att: 

• den politiska styrningen är bristfällig 

• det saknas tillfredsställande kommunikation mellan nämnder 

• kommunen saknar erfarenhet av att arbeta i projektform och det är oklart vem som 
är processägare 

• det saknas uppdragsbeskrivningar för centrala befattningar inom förvaltningarna 

Den sammanfattande bedömningen bygger på vår bedömning av respektive kontrollmål, 
som sammanfattas nedan: 

Kontrollmål 
	

Kommentar 

Skapar kommunens 
organisation och sy-
stem för plan- och 
exploateringsverk-
samhet enighet 
inom de kommunala 
förvaltningarna och 
de politiska nämn-
derna? 

Ej uppfyllt 
Plan- och exploateringsverksamheten är uppdelad mellan tre 
nämnder och det är oklart vem som är processägare. Det saknas 
en övergripande struktur eller system som utgör klara ramar för 
kommunikationen mellan nämnder och förvaltningar. 

Vid granskningstillfället finns inget dokument som ger en tydlig 
bild av hur exploateringsverksamheten ska utövas i praktiken. 
Det saknas således system/instruktioner för hur generera och 
driva exploateringsprojekt med god kvalitet genom att ange ett 
tydligt ansvar genom hela projektet och skapa 
samordningsvinster. 
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Har kommunen till-
fredsställande ruti-
ner för dialog mel-
lanförvaltningarna 
och nämnderna som 
svarar upp mot 
ärendenas volym 
och komplexitet? 

Finns det mål och 
riktlinjer framtagna 
för plan och exploa-
teringsverksam-
heten? 

Kommunens interna process för detaljplanen Kretsloppsparken 
överskred två år, vilket kan ses som en indikation på att systemet 
för plan- och exploateringsverksamheten inte är ändamålsenlig. 

................. 	...... 	.._ ........... 	....... . 	..... - 
Ej uppfyllt 

Vi anser att den dialog som sker inom ramen för samverkans-
gruppen (avsnitt 3.1.2), så som den beskrivs av de intervjuade 
inte svarar upp mot ärendenas komplexitet eller volym. I en tid 
av expansion och ökad inflyttning riskerar otydliga kommunikat-
ionskanaler att leda till långa beslutsvägar och en upplevelse av 
att arbetet är omständligt. 

Många gränsytor riskerar och att skapa en gränsdragningsproble-
matik och icke värdeskapande konfliktytor. I samband med orga-
nisationsöversynen är det lämpligt att det även görs en översyn 
för vilka samverkansgrupper som kommer vara relevanta i fram-
tiden samt vilken uppgift de ska ha. 
......... __ ......... .... __ _ 	_.. _ 	.............. 	 _ 
Delvis uppfyllt 

Kommunen bör konkretisera sina mål så att de blir tydligare och 
kontinuerligt mätbara. Eftersom kommunen anger i årsredovis-
ningen att mål har uppfyllts, bör kommunen analysera om målen 
är tillräckliga för att leva upp till de bostadspolitiska målen. 

Det finns mål om hur många bostäder som ska färdigställas, men 
inte hur många detaljplaner som behöver antas. Riktlinjer för ex-
ploateringsverksamheten är framtagna, men prioriteringsprinci-
per för exploateringsprojekt saknas. 

... _ ....... — - 	_ ..._ 	. ..... 	- -_._._ ...... . 
Delvis uppfyllt 

Uppföljning av nämndmål sker genom delårs- och årsbokslut. 
Förvaltningarna följer upp i verksamhetsberättelsen, men det 
framgår inte vilka mål på enhetsnivå som bidrar till förvaltning-
arnas måluppfyllelse. I verksamhetsplanen fastslås flertalet mål 
på enhetsnivå, men dessa följs inte upp på ett adekvat sätt. 

Delvis uppfyllt 

Planenheten har nöjda lounder och goda resultat enligt SKL:s 
senaste mätning. I de två detaljplaner som granskas framkom-
mer att förvaltningens interna process för att framställa en plan-
beskrivning tar över 1,5 år, vilket är att betrakta som osedvanligt 
lång tid. 

För att säkerställa att planläggningen lever upp till krav om till 
exempel planbesked, lagstadgade riktlinjer bör löpande kontroll 
av detta ske, till exempel genom planavdelningens interna ko 
trollplan. 

Sker uppföljning lö-
pande av att plan-
och exploaterings-
verksamheten lever 
upp till fastställda 
mål och lagstift-
ningens krav? 

Är handläggningsti- 
derna f'ör framta- 
gande av detaljpla-
ner tily~edsstäl- 
lande? 
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Fungerar och efter-
levs riktlinjer och 
rutiner för framta-
gandet av detaljpla-
ner 

Uppfyllt 
Granskningen har visat att internkontrollplanen saknar doku-
menterade kontrollmoment som säkerställer att detaljplanepro-
cessen är anpassad i enlighet med de bostadspolitiska målen. 

I framtagandet av detaljplanerna för Kretsloppsparken och 
Nordkroken Nordöst lämnades planbesked inom 4 månader och 
samråd samt granskning varade längre än den föreskrivna mini-
mitiden. Handläggningstiderna är alltså inom den lagstyrda 
tidsgränsen. Övriga mål avseende handläggningstider för detalj-
planeprocessen finns inte, och således kan vi inte göra en ade-
kvat bedömning. 

1.1. 	Rekommendationer 

• Helheten behöver utvecklas och samordning samt övergripande styrning förbätt-
ras. Framförhållning och långsiktighet behöver förstärkas. Detta kan åstadkommas 
genom analyser av arbetsformer och rutiner. 

• Tydliggör var beslut fattas och vilka strategiska beslut som kan tas av styrgrup-
per/ledningsgrupper och/eller i samverkansgrupper/arbetsgrupper. De strategiska 
frågorna skulle kunna hanteras mer aktivt i en bättre samordnad verksamhetsplans 
process. 

• Koppling och samverkan mellan marlo och exploatering inom kommunstyrelsens 
förvaltning, byggnadskontoret (planläggning) och samhällsbyggnadsförvaltningen 
(nyanläggning och projektering) bör granskas för att stärka överblicken, minska sår-
barheten och ta tillvara eventuella synergier. 

• Kommunstyrelsen tar fram en markförsörjningsplan för att säkerställa/tillgodose 
markbehovet för att genomföra de strategier och mål som anges i översiktsplanen, 
enligt kommunfullmäktiges beslut. 

• Kommunen bör överväga att jobba i s.k. projektportföljer. Det blir allt vanligare att 
växande kommuner väljer att utföra exploateringsverksamheten i projektportföljer. 
Genom att jobba i projektportföljer underlättas övergripande kontroll över och han-
tering av exploateringsprojekten och deras resursbehov. 

• Säkra lärande och utveckling genom ett mer adekvat och tillämpat uppföljningsar-
bete inom organisationen. Detta bidrar till en ökad kvalitetssäkring och innebär ett 
förenklat arbete med utveckling och förbättringar. Detta bör säkras genom exem-
pelvis målsättning och mätning av olika handläggningstider inom processerna och 
kvalitet på leverans. 

• Samhällsbyggnadsnämndens och byggnadsnämndens internkontrollplaner kom-
pletteras med riskanalyser och kontrollmoment kopplat till de kritiska styrpunk-
terna i plan- och exploateringsverksamheten. 
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2. Inledning 
2.1. Bakgrund 
Vänersborg är ihop med Trollhättan och Uddevalla ett viktigt regionalt centrum. Efter år 
av stagnation huvudsakligen pga. industrinedläggningar (e.g. Saab och Telia) liksom om-
struktureringar och utflyttningar (e.g. NÅL och statliga myndigheter) har kommunen de 
senaste åren åter blivit en attraktiv plats för arbete och bostad. Detta har lett till att bygg-
herrar i högre utsträckning än tidigare sökt sig till kommunen för att anlägga fastigheter. 

I planarbetet utstakas kommunens väg för framtiden genom att bestämma hur mark- och 
vattenområden ska användas för att säkerställa en hållbar utveckling. En god fysisk plane-
ring av parker, gator, byggnader och vattenområden ger möjlighet till gynnsam samhälls-
utveckling. 

Begreppet exploatering syftar på en förändring eller förädling av nuvarande markanvänd-
ning. Åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningsställa råmark för att kunna bygga 
bostäder affärer och kontor räknas till begreppet exploatering. Till skillnad från planpro-
cessen är kommunens exploateringsverksamhet inte lagstyrd i samma utsträckning, vilket 
ställer högre krav på att den interna processen fungerar väl och att det finns utvecklade 
samverkansformer mellan nämnderna. 

Kommunfullmäktige har ett övergripande mål om att det ska vara enklare för företag att 
etablera sig och verka i kommunen. För att kunna tillgodose framtidens behov av bostäder 
och vara ett attraktivt alternativ för företagare är det avgörande att kommunens plan- och 
exploateringsverksamhet är väl integrerad och att det finns fungerande dialog mellan 
kommunens förvaltningar. 

I december 2017 antog fullmäktige i Vänersborgs kommun den nya översiktsplanen. I 
översiktsplanen åskådliggörs hur mark och vatten bör användas, vad som är viktigt att be-
vara och var det är lämpligt att bygga. Visionen som förmedlas i översiktsplanen är att Vä-
nersborg ska vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet. En uppdaterad översikts-
plan som revideras utifrån gällande förutsättningar utgör en god grund för att dokumen-
tet blir ett levande strategiskt dokument. 

2.2. Syfte och revisionsfråga 
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens organisation och system för plan-
och exploateringsverksamheten är effektiv och ändamålsenlig. 

2.2.1. 	Övergripande revisionsfråga 

• År kommunens organisation och system för plan och exploateringsverksamheten 
effektiv och ändamålsenlig? 

2.2.2. 	Kontrollmål 
Den översiktliga revisionsfrågan har operationaliserats i följande kontrollmål: 
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• Skapar kommunens organisation och system för plan och exploateringsverksam- 

het enighet inom de kommunala förvaltningarna och de politiska nämnderna? 

• Har kommunen tillfredsställande rutiner för dialog mellan förvaltningar och 
nämnder som svarar upp mot ärendenas volym och komplexitet? 

• Finns det mål och riktlinjer framtagna för plan och exploateringsverksamheten? 

• Sker uppföljning löpande av att plan- och exploateringsverksamheten lever upp till 
fastställda mål och lagstiftningens krav? 

• Är handläggningstiderna för framtagande av detaljplaner tillfredsställande? 

• Fungerar och efterlevs riktlinjer och rutiner för framtagande av detaljplaner? 

Kontrollmålen bedöms på en tregradig skala; ej uppfyllt, delvis uppfyllt eller uppfyllt. Be-
dömningen av kontrollmålen ligger till grund för den sammanfattande bedömningen och 
svaret på revisionsfrågan. 

2.3. 	Revisionskriterier 
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisorernas 
analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterier i denna granskning är styrande 
dokument och föreskrifter som beskrivs i bilaga 1. 

2.4. Avgränsning och genomförande 
Granskningen avser byggnadsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrel-
sen. Granskningen avgränsas i enlighet med ställda kontrollfrågor. Det görs en övergripande 
granskning av mål och riktlinjer för plan- och exploateringsverksamheten. I denna granskning läggs 
ett särskilt fokus på det inomkommunala samarbetet, dvs. arbetssätt och rutiner för dialog inom 
kommunkoncernen. Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer. 
Intervjuer har genomförts med följande funktioner: 

• Kommunstyrelsens presidium 

• Byggnadsnämndens ordförande och viceordförande 

• Förvaltningschef för byggnadsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen 

• Plan- och bygglovschef 

• Fastighetschef 

• Två mark- och exploateringsingenjörer 

• Fastighetsutskottets presidium 

sk Granningsrapporten har varit föremål för faktaavstämning av berörda intervjupersoner. 
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3. Granskningsresultat 
3.1. 	Politisk organisation och förvaltningsstruktur 
Avsnittet besvarar fö jande kontrollmål: 

Skapar kommunens organisation och system för plan- och exploateringsverksam-
het enighet inom förvaltningen och de politiska nämnderna? 

- 	Har kommunen tillfredställande rutiner för dialog mellan förvaltningarna och 
nämnderna som svarar upp mot ärendenas volym och komplexitet? 

3.1.1. 	Politisk organisation 
Vänersborgs kommun har i dagens struktur valt att hantera samhällsbyggnadsfrågorna 
inom tre nämnder: Kommunstyrelsen, byggnadsnämnden och samhällsbyggnadsnämn-
den. 

Kommunstyrelsen 
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bl. a den översiktliga 
planeringen av användningen av mark och vatten, att tillgodose den strategiska planeringen 
av kommunens utveckling samt mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsstäl-
lande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet 
främjas. 

Byggnadsnämnden 
Enligt reglementet ansvarar byggnadsnämnden för de åtaganden som kommunen har inom 
plan- och byggväsendet med undantag för den strategiska översiktliga planeringen. 

Genom delegation från kommunfullmäktige äger byggnadsnämnden rätten att anta, ändra 
eller upphäva detaljplaner och områdesbestämmelser som inte är av stor vild eller har prin-
cipiell betydelse. I ärenden som är av principiell karaktär är det kommunfullmäktige som 
antar detaljplanen. 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens verksamhet inom bl. a följande områden: 

• Vårda och förvalta kommunens fastigheter och byggnader. 

• Äger att utarrendera, uthyra eller annars upplåta rätt i fastigheter och byggnader 
som nämnden förvaltar. 

• Försäljning, köp, byte av fastighet samt att upplåta tomträtt inom av kommunfull- 
mäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer (belopp och övriga villkor). 

• Handhar alla kommunens uppgifter såvitt gäller gatu- och väganläggningar, all-
männa platser och parkanläggningar. 

• Svarar för kommunens åligganden avseende vattenförsörjning och avloppshante-
ring och renhållning. 
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Under samhällsbyggnadsnämnden ligger 95 procent av kommunens investeringar. I mål-
och resursplan 2017-2019 framgår att samhällsbyggnadsnämnden avser investera sam-
manlagt 1 104 mnkr mellan år 2017 och 2021. Tidigare hade varje nämnd en fastlagd inve-
steringsbudget avsedd för fastighetsinvesteringar och exploatering, men i den senaste mål-
och resursplanen överfördes investeringsbudgeten till samhällsbyggnadsnämnden. Varje 
nämnd har en investeringsram att förhålla sig till och samhällsbyggnadsnämnden uppges 
ha en nära dialog med kommunens nämnder för att genomföra och planera prioriterade 
investeringar. 

År 2017 fastställdes investeringsbudgeten till 253 mnkr, varav 56 mnkr avsåg investeringar. 
Investeringsbudgeten för exploateringar mellan år 2017 och 2021 avser exploatering av bo-
stadsområden inom Öxnered Norra, Nordkroken, Onsjö, Holmängen, Skaven, Dalbobergen 
och Katrinedal. I budgeten ligger även exploatering av industri- och handelsområdet Tre-
stads Center. 

Fastighetsutskott 
I frågor som rör köp, försäljning och arrendering av marlo har samhällsbyggnadsnämnden 
ett särskilt fastighetsutskott med delegation att fatta beslut. Utskottet utgörs av medlemmar 
från samhällsbyggnadsnämnden som väljs av samhällsbyggnadsnämndens presidium. 

Fastighetsutskottet har delegation att fatta beslut i följande ärendeslag: 

• Köp, försäljning, byte av fastighet eller del av fastighet upp till 50  prisbasbelopp 
inom av kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträf-
fande belopp och villkor i övrigt. 

• Ansvara för den ekonomiska förvaltningen enligt de direktiv som kommunstyrelsen 
uppställer. Detta gäller dock inte för fastigheter förvaltade av VA-verket. 

3.1.2. 	Förvaltningsorganisation 
Samhällsbyggnadsfrågorna i Vänersborg är idag uppdelade på tre förvaltningar; 

• Kommunstyrelsens förvaltning 

• Byggnadsförvaltningen 

• Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Kommunstyrelsen har ett utvecklingskontor som bland annat har verksamhetsansvar för 
infrastruktur och samhällsplanering. Kontoret samverkar med kommunens förvaltningar i 
framtagandet av verksamhetsspecifika policydokument och implementeringen av förvalt-
ningsövergripande strategier. 

Byggnadsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen leds av en chef som har det 
samlade ansvaret för båda förvaltningarna. Chefen är underställd kommunchefen som rap-
porterar till Kommunstyrelsen. Med en chef för båda förvaltningar föreligger enligt vår be-
dömning risk för tillsyns- och delikatessjäv. En förvaltningschef med delegation att utöva 
både verksamhet och tillsyn över densamma löper risk att hamna i intressekonflikt. Samti-
digt riskerar en förvaltningschef som inte äger delegationen att bli en försvagad chef. 
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Enligt intervju finns planer på att genomföra en översyn av förvaltningsstrukturen för bygg-
nadsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Byggnadsförvaltningen 
Kommunens detaljplanläggning hanteras i huvudsak av plan- och bygglovsenheten inom 
byggnadsförvaltningen. Enheten består av en plan- och bygglovschef, en stadsarkitekt, en 
planadministratör, tre planarkitekter, två planhandläggare samt en planingenjör. För när-
varande är en tredjedel av enhetens anställda föräldralediga, vilket kan tänkas innebära en 
hög arbetsbelastning för enheten. I intervjuer har det framförts att enheten upplever per-
sonalbrist och att man har behov av att rekrytera ytterligare en handläggare. Enligt intervju 
har enheten tidigare fungerat som en plantskola för nyutexaminerade från Göteborg, och 
dessa handläggare har senare sökt sig vidare till andra tjänster. Kommunen har även ram-
avtal med sex arkitektkontor som har kontrakterats när arbetsbördan har varit för stor. 

Plan- och bygglovsenheten har ansvaret för att utarbeta planer och regler för hur kommu-
nens mark får användas samt hur bebyggelsemiljön ska utformas. Byggnadsförvaltningen 
informerar, redovisar och samråder med berörda parter angående översiktsplan, områdes-
bestämmelser och detaljplan. Beroende på detaljplanens innehåll och komplexitet kan 
funktioner inom andra kontor eller förvaltningar även delta i planläggningen. I regel kon-
sulteras tekniska förvaltningen, som tillhör samhällsbyggnadsförvaltningen, i planproces-
sen. 

Samhiillsbyggnadsförvaltningen 
Inom Samhällsbyggnadsförvaltningen återfinns fastighetsenheten som ansvarar för förvärv 
och försäljning av fastigheter samt allmänna markfrågor. Enheten förvaltar kommunens 
fastigheter och har lokalförsörjningsansvar. Lokalförsörjningsansvaret innebär att enheten 
planerar, projekterar och ansvarar för byggledning vid ny- och ombyggnation. 

Inom fastighetsenheten arbetar marlo- och exploateringsingenjörerna. De personella resur-
serna inom fastighetsenheten är inte lika ansträngda som inom bygglovs- och planenheten 
— till exempel har två mark- och exploateringsingenjörer anställts för att ersätta en tidigare 
anställd ingenjör. Intressenter som vill köpa mark i kommunen tar ofta kontakt med mark-
och exploateringsingenjörerna som sedan för vidare ärendet till kommunstyrelsen. Samt-
liga frågor som rör exploatering går till fastighetsenheten men företagsetableringar går till 
näringslivsenheten på kommunstyrelsens förvaltning. 

I intervjuer har framkommit att kommunen inte har vana att jobba i projektform och det 
finns inga tydliga arbetsmetoder kring roller och ansvarsfördelning och samverkan i led-
ning och utförande av exploateringsprojekt på förvaltningsnivå. Det saknas uttalade pro-
jektledare, vilket kan resulterar i att det inte finns någon som håller ihop exploateringspro-
jekten och det är oklart vem som är processägare. 

Enligt intervju ska personalen på fastighetsenheten delta i en utbildning om projektledar-
skap som byggnadsförvaltningen har startat. 

Forum för samverkan 
Vi har inte tagit del av dokumentation som styrker förekomsten av samverkansgrupper, 
men enligt uppgift ska det finnas en planberedningsgrupp. Planberedningsgruppen be-
handlar planprocessen och representanter från plan- och bygglovsenheten och fastighets- 
enheten deltar. Även representanter från andra nämnder kan närvara om de är sakägare 
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eller kan tänkas vara berörda. Frågor som rör detaljplansförändringar förankras först i 
planberedningsgruppen och förs sedan vidare till nämndnivå. 

Planhandläggarna presenterar förslag och får korta yttranden från övriga förvaltningar och 
nämnder som närvarar. Träffarna sker ungefär var femte vecka och formen för mötena änd-
ras kontinuerligt. Förslag på dagordning är aktuella detaljplaner och andra förvaltningar 
ges möjlighet att informera om relevanta projekt. På mötena diskuteras aktuella detaljpla-
ner och syftet är att korta ned planprocessen. Planberedningsgruppen anses vara ett bra 
forum som man bör ta tillvara på och vidareutveckla. Till exempel förmedlas inte en över-
skådlig bild av vilka planer som behandlas för närvarande och i vilket skede respektive plan 
befinner sig i planprocessen (planbesked/samråd/granskning/antagande/lagakraft). 

Det finns en ledningsgrupp med representanter från båda förvaltningarna där fokus riktas 
mot verksamhetsfrågor, samarbete mellan förvaltningarna och hur man gemensamt 
uppnår målen. Ledningsgruppen sammanträder varannan fredag. Tidigare ska det även ha 
funnits en styrgrupp för plan- och bygglovsfragor. 

Figur 1: Översiktlig illustration av Vänersborgs niimndstruktur och ansvarsområ-
den avseende plan- och exploateringsverksamheten 

Berörd nämnd: 
Byggnadsnämnden 

Samhällsbyggnads- 
nämnden 

Fastighetsutskottet 

    

Förvaltning: Planenheten 

 

Fastighetsenheten 

    

 

Planprocessen 

  

Ansvarsonuråde: 

 

Exploateringsverksamhet 

   

3.1.3. 	Bedömning 
Vi konstaterar att kommunens plan- och exploateringsverksamheten i huvudsak är uppde-
lad i två nämnder (med undantag från ärenden av principiella karaktär där delegationsrät-
ten returneras till kommunstyrelsen). Det faktum att byggnadsnämnden ansvarar för 
planärenden och samhällsbyggnadsnämnden för exploateringsärenden ställer krav  pa  sam-
verkan nämnderna emellan. 

Samhällsbyggnadsnämnden har övertagit merparten av kommunens investeringsbudget, 
vilket fordrar en nära dialog och formella möten med kommunens övriga nämnder. 

Enligt vår granskning sker rapportering och kommunikation mellan förvaltningen och po-
litiken i ett fåtal forum, men det saknas en övergripande struktur eller system som utgör 
klara ramar för kommunikationen mellan nämnder och förvaltningar. 

Vid intervjuer har det framkommit att den politiska ledningen uppfattar exploateringspro-
cessen som otydlig och det råder en viss osäkerhet för när respektive nämnd kommer in i 
frågorna och på vilket sätt. En risk kommunen löper, givet att det inte finns tillfredsstäl-
lande kommunikationsvägar, är att politiker utlovar mark till företagare utan att stämma 

Mars 2018 
	

11 av 28 
Vänersborgs kommuns revisorer 
PwC 

40



Granskning av kommunens plan- och exploateringsverksamheten 

l 
av med kommunens ansvariga tjänstemän. Vi har inte tagit del av dokument som stödjer 
att det finns utvecklade kommunikationsvägar eller tillfredsställande dialog, varken 
inom/mellan förvaltningar eller nämnder. Däremot har det framkommit i intervjuer att en 
planberedningsgrupp sammankallas var femte vecka och diskuterar aktuella planärenden. 

Vi anser dock inte att samverkansgruppen, så som den beskrivs av de intervjuade svarar 
upp mot ärendenas komplexitet eller volym. I en tid av expansion och ölvad inflyttning ris-
kerar otydliga kommunikationskanaler att leda till långa beslutsvägar och en upplevelse 
av att arbetet är omständligt. Många gränsytor riskerar och att skapa en gränsdragnings-
problematik och icke värdeskapande konfliktytor. I samband med organisationsöversynen 
är det lämpligt att det även görs en översyn för vilka samverkansgrupper som kommer 
vara relevanta i framtiden samt vilken uppgift de ska ha. 

I avsnitt 3.3.2 konstateras att kommunens interna process för detaljplanen Kretsloppspar-
ken överskred två år. Det kan ses som en indikation på att kommunens interna processer 
för plan- och exploateringsverksamheten inte är helt ändamålsenlig. 

Vi bedömer därför att kommunen inte har tillfredsställande rutin för dialog mellan nämn-
derna. Vidare bedömer vi att kommunens organisation inte skapar enighet inom förvalt-
ningarna och nämnderna. 

Således uppfylls inget av de två kontrollmålen. 

3.2. Mål och riktlinjer 
Avsnittet bevarar fö jande kontrollmål: 

- 	Finns det mål och rutiner framtagna för plan- och exploateringsverksamheten? 

- 	Sker uppföljning löpande av att plan- och exploateringsverksamheten lever upp 
till fastställda mål och lagstiftningens krav? 

3.2.1. 	Riktlinjer och styrdokument 
Plan- och exploateringsprocessen beskrivs i kommunens framtagna översiktsplan, program 
för bostadsförsörjning och riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal och för-
säljning av kommunägda fastigheter'. I dokumentet "riktlinjer för markanvisningar" klar-
görs vilka de politiska beslutande organen är och vilka beslut som fattas. 

Det är samhällsbyggnadsnämndens ansvar att handlägga ärenden rörande markanvis-
ningar, samverkansprojekt och markanvisningstävlingar. Det är samhällsbyggnadsnämn-
den som fattar tilldelningsbeslut och sedan upprättas ett markanvisningsavtal i enlighet 
med nämndens tilldelningsbeslut. Påföljande försäljning av den kommunala marken hand-
läggs av fastighetsenheten och beslut fattas i enlighet med gällande delegationsordning. 
Någon substansgranskning av följsamheten av riktlinjerna har vi inte kunnat göra pga. att 
kommunen inte har i skrivandets stund genomfört några markanvisningar. 

I det fall beslut om köp, försäljning eller byte av fastighet som överskrider 50  prisbasbelopp 
(motsvarande 2,24 mnkr år 2o17) behandlas ärendet i kommunfullmäktige. Enligt delegat-
ionsordningen för samhällsbyggnadsnämnden har fastighetsutskottet möjlighet att fatta 
beslut om köp, försäljning, byte av fastighet eller del av fastighet upp till 50 prisbasbelopp. 

1  Antogs av kommunfullmäktige den 3 februari 2016 
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Vidare har kommunens mark- och exploateringsingenjörer delegation på att sälja fastighet 
eller del av fastighet samt tecknande av köpehandlingar där köpeskillingen är upp till 40 
prisbasbelopp (motsvarande 1,79 mnkr år 2017). Mark- och exploateringsingenjörerna har 
även ansvaret för remisser avseende detaljplaner och planprogram som avser fastighetsre-
laterade frågor. Enligt intervjuer finns ett nära samarbete mellan exploateringsingenjö-
rerna och bygglovs- och planenheten i samband med att detaljplaner antas. 

Vid granskningstillfället finns inget dokument som ger en tydlig bild av hur exploaterings-
verksamheten ska utövas i praktiken. Det saknas således system/instruktioner för hur ge-
nerera och driva exploateringsprojekt med god kvalitet genom att ange ett tydligt ansvar 
genom hela projektet och skapa samordningsvinster. 

Gällande planprocessen finns ett dokument som beskriver planprocessen i 12 steg från ini-
tiering till att en detaljplan vunnit lagakraft och bygglov kan sökas. Detaljplansprocessen 
beskrivs kronologiskt och fastställer byggnadsnämndens ansvar, när allmänheten kan yttra 
sig samt vilka moment som består av beslut och formalia. Enligt processbeskrivningen ska 
planbeskedet ges inom 4 månader, samråd med intressenter ska vara i minst 4 veckor och 
förslaget ska granskas i minst 3 månader. Hela processen förväntas ta 8 till 15 månader, 
men om detaljplanen överklagas finns risken för att planprocessen blir fördröjd. Beskriv-
ningen av detaljplaneprocessen är tillgänglig för allmänheten genom kommunens hemsida. 

Det har framkommit av intervjuer att bygglovs- och planenheten hittills inte behövt göra 
prioriteringar av de planärenden som inkommit, och därför finns inga fastställda principer 
för hur prioritering bland projekt ska gå till. 

Kommunen har tidigare tillämpat en turordningsprincip för anvisningsbar mark, men ef-
tersom intresset från externa byggherrar har tilltagit de senaste åren så avser man i framti-
den arbeta med markanvisningar och listor för byggherrar. 

Av 1 kap. 4 § i plan- och bygglagen framgår att ett exploateringsavtal innebär ett genomfö-
rande av en detaljplan mellan en kommun och en byggherre avseende mark som inte ägs 
av kommunen. I Vänersborgs kommun ska, i möjligast mån, exploateringsavtalet upprättas 
i samband med att exploatören tecknar planavtal med byggnadsnämnden och målsätt-
ningen är att exploateringsavtalet ska ha vunnit laga kraft när detaljplanen antas. Exploa-
teringsavtalet handläggs av samhällsbyggnadsförvaltningen och därefter tas ärendet upp i 
samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 

3.2.1.1. Översiktsplanen 
Kommunfullmäktige antog kommunens gällande översiktsplan den 13 december 2017. Pla-
nen består av sju grundstrategier2 med 16 tillhörande utvecklingsprinciper. Grundstrategi-
erna föreslår kommunens översiktliga inriktning och utvecklingsprinciperna innehåller re-
kommendationer som tar avstamp i grundstrategierna. De sju grundstrategierna ska ligga 
till grund för utvecklingsprinciperna och syftar till att ge en ökad förståelse för hur dessa 
tillsammans leder till en hållbar utveckling. 

2 De sju grundstrategierna är: Tillväxt bygger på samspel i regionen, En attraktiv stad är välkomnande och rik på aktiviteter, 
Ett hållbart samhälle behöver en levande landsbygd, Utveckling drivs genom samverkan, När människor mår bra mår kom-
munen bra, Det ska vara lätt att leva miljövänligt, Vi har en jord att förvalta 
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I översiktsplanen anges Vänersborgs vision som "attraktiv och hållbar i alla delar, hela li-
vet". Det finns även en definition av attraktiv, hållbar, alla delar och hela livet. Kommun-
fullmäktige har kopplat ett antal inriktningsmål som ska införliva visionen. För att öka till-
gängligheten finns exempelvis inriktningsmålet "fler invånare upplever livskvalitets, välbe-
finnande och trygghet". 

För de 16 utvecklingsprinciperna finns en aktivitetslista kopplad — benämnd fortsatt ar-
bete. I bilaga 4 finns en aktivitetslista där angelägenhet och genomförbarhet för respektive 
aktivitet graderas på en skala mellan 1 till 5. Listan är tänkt som en enklare handlingsplan, 
eller som ett underlag för en mer utvecklad handlingsplan. Det finns förslag på vilken poli-
tisk nämnd som är ansvarig för uppföljning, antagande av aktivitet och vilka som eventuellt 
ska remitteras. 

Varje aktivitet kopplas till en eller fler utvecklingsprinciper och ansvariga förvaltningar för 
utförandet utses. Det finns inte angivet när respektive aktivitet ska vara slutförd. Priorite-
ringar görs istället av utsedd politisk nämnd och aktiviteterna ska föras in i kommunens 
lednings- och styrsystem Statsys. Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljningen av aktivi-
tetslistan. 

3.2.1.2. Bostadsförsörjningsprogram 2017-2022 
Vi har tagit del av Vänersborgs bostadsförsörjningsprogram 2017-2022, som ska svara mot 
kommunens inriktningsmål för boende. Bostadsförsörjningsprogrammet är inte daterat, 
och någon spårbarhet om den är antagen politiskt saknas. Syftet med programmet är att 
fördjupa och komplettera översiktsplanens riktlinjer och målet är att skapa balans mellan 
tillgång och efterfrågan av hyresrätter, bostadsrätter och tomter för småhus. 

Det framgår att det råder brist på alla typer av bostäder, och att kommunen avser bygga 
minst 16o bostäder per år för att nå balans på den lokala bostadsmarknaden. Geografiska 
områden som ska prioriteras är stationssamhällen, och förtätning i tätorter inom de befint-
liga kollektivtrafikstråken ska ske. 

Vänersborgs beräknade befolkningstillväxt 2016-2025 förutspås vara 3 400 invånare, vilket 
skulle innebära att behovet av nya bostäder under perioden skulle vara 1650, eller ~160 
bostäder per år. Det framhålls även att bostäderna ska vara av blandad upplåtelseform (bo-
stadsrätt/hyresrätt/äganderätt) och typ (småhus/radhus/flerbostadshus). Till exempel 
planeras inga radhus färdigställas under 2017, och därför bör eventuella förfrågningar om 
radhusbebyggelse prioriteras. Det framgår dock inte vilka upplåtelseformer eller hustyper 
som bör prioriteras, utan endast att det ska vara en balans mellan utbud och efterfrågan. 

Det finns för närvarande behov av både flerbostadshus och småhus med olika upplåtelse-
former. Kommunen har underskott av bostäder och det finns efterfrågan för 5Oo bostäder, 
vilket avspeglar sig i den kö som det kommunala bostadsbolaget Vänersborgsbostäder AB 
har. 

I intervjuer har det framkommit att kommunen har markberedskap och detaljplaner för att 
tillgodose den prognosticerade befolkningsökningen. Kommunen arbetar bland annat med 
tre stora områden där man håller på att ta fram ett planprogram. En trång sektor uppges 
vara småhustomter och industritomter. 
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3.2.2. 	Nämndmål 
Den 22 juni 2016 fastställde kommunfullmäktige en mål- och resursplan 2017-2019 med 
nämndmål för samhällsbyggnadsnämnden och byggnadsnämnden utifrån områdeskatego-
rierna invånare, samhällsutveckling, ekonomi, verksamhetsutveckling och medarbetare. 
Under varje områdeskategori återfinns inriktningsmål och förväntat resultat för respektive 
nämnd. 

Nämnderna preciserar fullmäktiges inriktningsmål i det förväntade resultatet. Beträffande 
plan- och exploateringsverksamheten torde områdeskategorin Samhällsutveckling vara 
mest relevant. Områdeskategorin syftar till att öka kommunens attraktionskraft och skapa 
fler attraktiva boenden. Inriktningsmålet är även att fler mötesplatser ska skapas i hela 
kommunen samt att det ska vara enklare för företag att etablera sig. Inom kategorin listas 
följande förväntade resultat för nämnderna: 

Byggnadsnämndens förväntade resultat (sam- Samhällsbyggnadsnämndens förväntade resul- 
hällsutveckling) 2017-2019 	 tat  (samhällsutveckling) 2017-2019 

• En effektivare ärendeprocess från ärende-
start till beslut 

• Utvecklingsplaner ska finnas för sjö-, grön-
och centrumnäsa boende, rekreation och 
näringsliv 

• Byggnadsnämnden ska fortsätta att ut-
veckla olika former av mötesplatser 

• Inköp och försäljning av mark för verksam-
het och boende ska öka 

• Kommunens attraktionskraft ska öka ge-
nom verkställighet av blåplanen 

• Fler attraktiva och energieffektiva boenden 
ska ges möjlighet att komma till stånd ge-
nom verkställighet av blåplanen 

• Energioptimering ska prioriteras vid reno-
vering och nybyggnation av kommunala bo-
enden 

• Platser för spontanaktiviteter ska finnas i 
alla kommundelar 

• Förvaltningen ska aktivt medverka i utform-
ningen av Kulturaxeln. 

• Bidra till att förbättra kommunens placering 
i rankingen enligt Svenskt näringsliv 

3.2.3. 	Verksamhetsplan 2017 
Både byggnadsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden listar aktiviteter som de avser im-
plementera för att nå upp till det förväntade resultatet. I byggnadsförvaltningens verksam-
hetsplan 2017 framgår att plan- och bygglovsenhetens förväntade resultat delades in i 15 

mål med 34 tillhörande aktiviteter för att uppnå målen, och inom fastighetsenheten fanns 
14 mål och 16 aktiviteter. I nedanstående tabell illustreras förväntat resultat och föreslagna 
aktiviteter för att uppnå målen. Målen som presenteras är ett urval från områdeskategorin 
Samhällsutveckling, och loan anses vara av central betydelse för plan- och exploaterings-
verksamheten. 

Förväntat resultat 2017-2019 med bäring på plan- Aktiviteter 2017 för att uppnå förväntat resultat 
och exploateringsverksamheten 

• En effektivare ärendeprocess från ärende-
start till beslut (planenheten inom byggnads-
nämnden) 

• Minska tiden för framtagande av detaljpla-
ner 

• Införande av ärendehanteringssystemet  
Castor  på plansidan 

• Kategorisering av ärenden i bygglovspro-
cessen 
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Fortsatt medverkan i "Förenkla helt enkelt" 

• Skapa effektiva rutiner då konsulter an-
vänds för framtagande av detaljplaner 

• Utvecklingsplaner ska finnas för sjö-, grön-
och centrumnära boende, rekreation och nä-
ringsliv (planenheten inom byggnadsnämn-
den) 

• Inköp och försäljning av mark för verksam-
het och boende ska öka (fastighetsenheten) 

• Slutföra detaljplaner för kvarteret Haren, 
kvarteret Misteln, Norra Nabbensberg, 
Norra Sanden och Fisktorget 

• Slutföra planprogram för Sanden Södra 
• Ta fram detaljplaner för Skaven/Öxnered, 

Onsjö och Trestad Östra 
• Påbörja detaljplan för kvarteret Timjan och 

kvarteret Lasarettet 

• Marknadsföring av tomter enligt antagen 
marknadsföringsplan 

I verksamhetsplanen listas endast aktiviteter för att uppnå inriktningsmålen, men några 
indikatorer/nyckeltal för att mäta måluppfyllelsen anges inte. Enligt vår granskning saknas 
mätbara mål och bedömningsgrunderna för uppföljning är godtyckliga. Exempelvis finns 
inget mål/nyckeltal för hur lång tiden för framtagandet av detaljplaner ska vara. 

Vid granskningstillfället saknas verksamhetsmål kopplat till hur många detaljplaner som 
måste antas för att nå målet. Vi har inte tagit del av den marknadsföringsplan som hänvisas 
till i inriktningsmålet om att inköp och försäljning av mark för verksamhet och boende ska 
öka. Enligt uppgift är marknadsföringsplanen inte antagen i kommunfullmäktige, men ska 
innehålla strategier för hur kommunen avser arbeta med hemsida, anslag, tomtkö, närings-
liv (industritomter). Det framgår emellertid inte hur många tomter som ska säljas, utan 
dokumentet syftar till att ange generella marknadsförings principer som kommunen ska 
förhålla sig till. 

Det förväntade resultatet revideras årligen av nämnderna och verksamhetsplanen upprät-
tas med nya aktiviteter för att uppnå de nya målen. 

3.2.3.1. Internkontrollplan 
I samhällsbyggnadsnämndens plan för granskning av den interna kontrollen 2017 ingår 
kontrollområdet investerings- och exploateringsplan. Ärendet är tillagt av kommunstyrel-
sen mot bakgrund av att Vänersborg kommer att ha en osedvanligt hög investeringsnivå 
mellan 2017 och 2019. Syftet med granskningen är att säkerställa att verksamheterna ge-
nomför de investeringsprojekt som kommunfullmäktige har fastställt i mål- och resurspla-
nen. Samhällsbyggnadsnämnden står för 95 procent av kommunens investeringar och ex-
ploateringar, och därför kan kontrollområdet ses som specifikt för nämnden. 

Byggnadsnämndens internkontrollplan 2017 innefattar en översyn av upphandling av kon-
sulttjänster. Eftersom det har varit ett omfattande intresse att få bygga i Vänersborg så har 
trycket på bygglov- och planenhetens personal ökat. För att komplettera med egen perso-
nalstyrka och klara av efterfrågan på planläggning har enheten upphandlat ramavtal med 
fem konsultbyråer för plantjänster. Genom granskningen avser man undersöka om upp-
handlat avtal används och följs. 

Vi noterar att det i byggnadsnämndens internkontrollplan inte finns någon kontroll som 
avser handläggningstider. 

Mars 2018 
	

16av28 
Vänersborgs kommuns revisorer 
PwC 

45



Granskning av kommunens plan- och exploateringsverksamheten 

l 
3.2.4. 	Uppföljning av mål 
Avstämning av nämndmål sker i form av tertial- och årsrapporter utifrån områdeskatego-
rierna. Enligt uppgift sker även kontinuerlig uppföljning av vissa mål genom kommunens 
ledningssystem Stratsys (bygglovshantering och färdigställda bostäder). I tertialrapporten 
2017 framgår att byggnadsnämnden lever upp till 13 av 16 mål. I övriga fall är målen del-
vis uppfyllda. Inom målkategorin Samhällsutveckling uppfylls samtliga mål. 

Inom samhällsbyggnadsnämnden uppfylldes 14 av 24 mål helt. Inom Samhällsutveckling 
uppfylldes två mål delvis, eftersom byggnationen av en aktivitetspark påbörjats i septem-
ber. Delmålet om att förvaltningen ska erbjuda medarbetarna ett hållbart arbetsliv där 
ohälsotalen sjunker uppnås inte. Det beror på att hälsoläget på förvaltningen uppges ha 
försämrats avsevärt sedan motsvarande period 2016. Sjukfrånvaron var 6,8 procent, vilket 
kan jämföras med ca fem procent föregående år. 

Det förväntade resultatet revideras årligen av nämnderna och verksamhetsplanen upprät-
tas med nya aktiviteter för att uppnå de nya målen. 

3.2.4.1. Verksamhetsberättelse 
Vid granskningstillfället har inte verksamhetsberättelsen 2017 för byggnadsnämnden 
publicerats, och därför kan vi inte bedöma måluppfyllelsen. Vad som kan noteras är att 
måluppfyllelsen i de båda nämndernas verksamhetsberättelse 2016 var angivna på för-
valtningsnivå. Det framgick alltså inte vilka mål bygglov- och planenheten eller fastighets-
enheten levde upp till. Istället beskrevs vilka aktiviteter enheterna hade utfört under året. 

Samma tillvägagångssätt har använts i samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsberät-
telse 2017. Under rubriken Årets verksamhet beskrivs fastighetsenhetens aktiviteter och 
väsentliga händelser under året. Som tidigare nämnts hade fastighetsenheten 14 mål och 
16 aktiviteter som man avsåg utföra under 2017. Så som verksamhetsberättelsen är förfat-
tad är det svårt att se kopplingen mellan utförda aktiviteter och generell måluppfyllelse. 

Målavstämningen för samhällsbyggnadsnämnden görs istället övergripande utifrån kom-
munfullmäktiges inriktningsmål. Det ska tilläggas att det under vissa nämndmål framgår 
att målet kopplas till fastighetsenheten, men resultatanalysen på enhetsnivå är inte så ut-
tömmande som man skulle kunna önska. 

På nämndnivå inom områdeskategorin Samhällsutveckling uppnås sex av sju mål. Ett mål 
är delvis uppfyllt — inköp och försäljning av mark för verksamhet och boende ska öka. 
Detta beror på att alla kommunala småhustomter har sålts under året och det finns inga 
kommunala tomter i exploateringsbudgeten 2018 för att tillgodose behovet. Nämnden 
uppger dock att man har tagit kontakt för att genomföra inköp av mark. Det framgår 
emellertid inte vem som har kontaktats eller vilken enhet som tagit kontakten. 

3.2.4.2. Uppföljning av intern kontroll 
Båda nämnderna utgår från tertial- och helårsbokslut för att bedöma resultatet och analy-
sera utfallet av intern kontroll. Samhällsbyggnadsnämnden har valt ut tio budgeterade in-
vesteringsprojekt, varav fem har en projektbudget 2017 som överstiger 5 mnkr. Tre inve-
sterings- och exploateringsprojekt avviker väsentligt och orsaken till budgetavvikelsen ana-
lyseras. Generellt finns en diskrepans mellan budgeterat värde och utfall för fastighetsinve-
steringar. Majoriteten av budgeten berör skolor och förskolor, och således är det barn- och 
ungdomsnämnden som är berörd. En bidragande orsak som lyfts fram som förklaring till 
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avvikelsen är att samhällsbyggnadsnämnden är beroende av beslut i andra förvaltningar 
och nämnder innan projekten kan genomföras. Det framförs även att det har varit svårt att 
få in anbud till vissa projekt, pga. rådande konjunktur. Förslag på åtgärd är att fortsätta 
följa upp projekten i delårsrapporter, men också ha dialogmöten mellan de berörda nämn-
dernas presidier. 

Byggnadsnämnden behandlar upphandling av konsulttjänster genom att föra ett samtal 
med berörd verksamhetschef och söka i ekonomisystemet på de fem konsultfirmor man har 
avtal med för att identifiera i vilken utsträckning de kontrakteras. Av resultatet framgår att 
två av fem konsultfirmor har anlitats under avtalsperioden. I de två fallen har konsulterna 
anlitats för att utföra arbete avseende detaljplaner för ny skola på Holmängen och Trestad 
Center Östra. Förfarandet har skett enligt upprättat avtal, och således föreslås inget förslag 
på åtgärd. 

3.2.5. 	Bedömning 
Vid intervjuerna möter vi en lyhörd och marknadsmedveten politisk ledning. Kommunen 
är väl medveten om sitt geografiska läge och att kommunens konkurrenskraft utgår från 
detta. Det kan vi verifiera med kommunens uttalade ambitioner i översiktsplanen samt 
förslag till bostadsförsörjningsprogram. Dock bör mål kopplat till hur många detaljplaner 
som behöver antas för att nå de bostadspolitiska målen utvecklas. Det finns inte heller 
några fastställda principer för hur prioritering bland exploateringsprojekt ska gå till. 

För att bättre koppla plan- och exploateringsprocessen och övriga strategiska fastighets-
frågor (lokalförsörjningsprocessen) skulle en verksamhetsplan för strategisk exploatering 
också kunna arbetas fram under ledning av kommunstyrelsens förvaltning med medver-
kan från berörda förvaltningar/bolag. Här kan de konkreta strategiska projekten för det 
kommande verksamhetsåret förtecknas samtidigt som utrymme bör ges för att justera un-
der löpande verksamhetsår. 

Vi rekommenderar att kommunen i den planerade organisationsöversynen tar även fram 
en metodbeskrivning för plan- och exploateringsprocessen. En rekommendation är att 
kommunen överväger att välja att jobba i s.k. projektportföljer. Det blir allt vanligare att 
växande kommuner väljer att utföra exploateringsverksamheten i projektportföljer. Ge-
nom att jobba i projektportföljer underlättas övergripande kontroll över och hantering av 
exploateringsprojekten och deras resursbehov. Hantering i projektform behöver styras 
med ett tydligt politiskt uppdrag som är tid- och resurssaft. 

Eftersom småhustomter och industritomter uppges vara en trång sektor rekommenderar 
vi kommunen att ta fram en markförsörjningsplan. Syftet med markförsörjningsplanen är 
att kunna tillgodose markbehovet för att genomföra de strategier och mål som anges i 
översiktsplanen och bostadsförsörjningsprogrammet. I markförsörjningsplanen utpekas 
inte specifika områden utan där bör mer framgå villcen framförhållning som ska gälla och 
vilken storlek som är rimlig för en markreserv i en kommun av Vänersborgs storlek. 

Vidare bedömer vi att kommunen bör konkretisera sina mål så att de blir tydligare och kon- 
o 

tinuerligt mätbara. Eftersom kommunen anger i årsredovisningen att mål har uppfyllts, bör 
kommunen analysera om målen är tillräckliga för att leva upp till de bostadspolitiska må-
len. 
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Granskningen har visat att internkontrollplanen saknar dokumenterade kontrollmoment 
som säkerställer att detaljplaneprocessen är anpassad i enlighet med de bostadspolitiska 
målen samt efterlevs. Gällande samhällsbyggnadsnämndens och byggnadsnämndens in-
ternkontrollplan anser vi att den blir tydligare och ger tydligare styrning om den komplet-
teras med riskanalyser och kontrollmoment exempelvis; 

• Personalresurs och behov av framtida kompetensförsörjning. 

• Att översiktsplanens rekommendationer och bostadsförsörjningsprogrammets mål 
om behovet av bostadsbyggande följs/avvikelseanalys av behov av fördjupade 
översiktsplaner. 

• Följsamhet av riktlinjer och beslut vad gäller exploateringsverksamheten. 

• Uppföljning av handläggningstider 

Båda kontrollmålen bedöms därför vara delvis uppfyllda. 

3.3• Planprocessen 
Avsnittet besvarar föl ande kontrollmål: 

- 	Är handläggningstiderna för framtagande av detaljplaner tillfredsställande? 

- 	Fungerar och efterlevs riktlinjer och rutiner för framtagande av detaljplaner? 

3.3.1• 	Handläggningstider för framtagande au detaljplaner 
I bostadsförsörjningsprogrammet framgår att kommunen för närvarande har god planbe-
redskap för flerfamiljshus. För småhus i tätorten Vänersborg har kommunen, förutom 
Östra Mariedal, inga planlagda områden. Kommunens inriktning ska vara att gå från 
planberedskap mot beredskap och genomföra en plan hela vägen till att området färdig-
ställs för att bebyggas. 

Av genomförda intervjuer framkommer att Vänersborgs kommun har tillfredsställande 
handläggningstider för framtagande av detaljplaner, samt att beställaren av detaljplanen i 
regel är nöjd med handläggningen. Under 2017 skickade bygglov- och planenheten ut en 
enkät som besvarades av åtta kunder som beställt detaljplaner. Följande frågor ställdes: 

• Hur nöjd var du med möjligheten att komma i kontakt med din handläggare? 
• Hur nöjd var du med hur vi informerade om processen för planläggning av ditt 

ärende? 
• Hur nöjd var du med vårt engagemang i ditt ärende? 
• Hur nöjd var du med handläggarens kompetens? 
• Hur nöjd var du med det sätt som vi motiverade våra ställningstaganden/beslut? 
• Hur nöjd var du med vår förmåga att hålla överenskomna tidsramar? 
• Hur nöjd var du med slutprodukten (detaljplanen) och handläggningen i sin hel-

het? 

Resultatet från kundundersökningen var övervägande positiv. Det vanligaste svaret på 
samtliga frågor var io (mycket nöjd) av lo. I fråga om handläggning inom överenskomna 
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tidsramar svarade 63 procent att de var mycket nöjda och 38 procent angav åtta på en tio-
gradig skala. Bland förbättringsförslagen anger endast en deltagare "hurtighet" som ett ut-
vecklingsområde. 

Den nationella mätningen av planläggning och tidsåtgång utförs av SKL och senast mät-
ningen genomfördes var W16. Då visade mätningen på att Vänersborg hade en mediantid 
på 11 månader från planuppdrag till framtagen detaljplan. Detta kan jämföras med Västra 
Götalands län som hade handläggningstid på 19 månader, eller kommungruppen som 
hade 23 månader. 

Mediantid från planuppdrag till antagande under de två senaste åren (mediantid i månader), 2o16 
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16  

~  
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I kommunens mål- och resursplan anges ett mål för handläggningstiden avseende bygglov 
(5 veckor 2010, men inte för planprocessen. Enligt uppgift arbetar förvaltningen för att 
handläggningstiden inte ska överskrida ett år, men det finns inget politiskt antaget mål. 
Av intervjuer har det framkommit att Länsstyrelsen ofta har anmärkningar på kommu-
nens detaljplaner, vilket försenar processen. 

3.3.2. 	Granskning au antagna detaljplaner 2017 
Vi har begärt en lista på detaljplaner som antogs 201 där handläggningstider och beställare 
framgår. Under 201 färdigställdes 15 planärenden: 

Plannamn Uppdrag/ 
planbesked 

Antagande-be- 
slut 

Beställare 

Detaljplan för Elgärde, Frändefors, 2015-03 201-01 Intern 
521 

Ändring av stadsplan nr 267, Del av 2016-11 201-03 Intern 
Vargöns samhälle, 522 

Detaljplan för Norra Nabbensberg, 2016-06 201-03 Intern 

523 

Ändring av Detaljplan för Niklas-
berg 7  m.fl. nr 464, 524 

201-04 201-06 Extern 
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Ändring av byggnadsplan nr 239, 2o16-03 2o17-o6 Intern 
Gestads- Takan, 525 

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

Ändring av byggnadsplan nr 240, 2o16-03 2017-o6 Intern 
Norra Timmervik, 526 

Detaljplan för Loberg, 527 2015-03 2o17-o6 Extern och in- 
tern 

Ändring av byggnadsplan nr 231, 2015-03 2o17-o6 Intern 
Sannebo, 528 

Detaljplan för del av Kv Haren, 529 2015-o6 2017-03 Extern och in- 
tern 

Detaljplan för Del av Torpa 1:2, 2013-10 2017-10 Intern 
Kretsloppsparken, 530 

_ 111.1.--- .......... _._....-- ............. . _ ..... 	...... 	__. 	.. 

Detaljplan för Del av Nordkroken 2012-08 2017-10 Intern 
Nordöstra, 531 

............. - 	_ 	 __....... _._ ................. ------- -- ....... _.._1111.... ............. ...... 	. ......... 	........ _ ........... __ ................ ........ 

Upphävande av områdesbestäm- 
melser för golfbana vid Grunnebo, 

2017-05 2017-12 Extern 

532  
............ _ .......... 	.......... .._ ..... 	_ 	1 	1 ..1.1 ....... 	. 	........ 

Detaljplan för Niklasberg 14, över- 
klagad 

2015-12 2017-12 

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

Extern 

Detaljplan för Misteln 22, överkla- 
gad 

.....  _ ....... ..._ ..... --- .......... — ... _ .............. ............ . ......... ... .- 	__...1.1.1. 1 ....... 

2015-09  2017-03 Extern 

Detaljplan för Sikhall Södra, över- 
klagad 

2015-03 2017-04 Intern  

Med intern beställare åsyftas kommunkoncernens egen förvaltning eller bolag. Till exem-
pel kan fastighetsenheten få i uppdrag att ansöka om planbesked när en skola ska byggas. 

Det planärende som hade längst handläggningstid var detaljplan för del av Torpa 1:2 (530) 

och kortast handläggningstid hade ändringen av detaljplan för Niklasberg m.fl. (464). Det 
är ingen tydlig skillnad i handläggningstid mellan interna och externa beställare. 

Eftersom handläggningstiderna naturligt skiljer sig åt beroende på ärendets komplexitet 
har vi valt att granska de två planärenden som hade längst handläggningstid — Nordkroken 
Nordöstra och Torpa 1:2. 

3.3.2.1. Detaljplan för del av Torpa 1:2, Kretsloppsparken (530) 
Samhällsbyggnadsförvaltningen beställde en ny detaljplan för anläggande av ny krets-
loppspark på Torpa 1:2 den 24 juli 2013. Kommunfullmäktige hade tidigare i mål- och re-
sursplanen 2012-2014 anslagit 15 mnkr för upprättandet av en ny kretsloppspark. Sam-
hällsbyggnadsförvaltningen ansåg att Torpa 1:2 låg bra till geografiskt och att området var 
väl lämpat ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. En geoteknisk undersökning och en markmil-
jöutredning hade gjorts, vilka visade på att området var lämpligt för ändamålet. Bygg-
nadsförvaltningen inkom med en skrivelse den 22 augusti 2013 om att planarbetet skulle 
bekostas av samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet bereddes i kommunstyrelsens ar-
betsutskott och kommunstyrelsen beslutade den 9 oktober att uppdra åt byggnadsnämn-
den att ta fram ett förslag på detaljplan för Kretsloppsparken. Förslag till detaljplan skulle 
vara inlämnad för antagande i kommunfullmäktige december 2014. 

Byggnadsnämnden beslutade att samråda om detaljplanen den 20 september 2o16. Den 
första planbeskrivningen togs fram i augusti 2o16 och samrådstiden var mellan den 26 
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september och 30 oktober. Inför samråd annonserade byggnadsförvaltningen i lokaltid-
ningen Ttela. Av samrådet framgick att detaljplanen inte står i konflikt med översiktspla-
nens rekommendationer, men att planområdet berörs av riksintressen och strandskydd. 
Förslaget har även betydelse för allmänheten genom att befintlig allmänplatsmark om-
vandlas till industrimark. Enligt Länsstyrelsen bedöms detaljplanen inte medföra bety-
dande miljöpåverkan. 

Intressenter som kontaktades för granskning var, utöver Länsstyrelsen och kommunala 
nämnder, Sjöfartsverket, Sveriges geotekniska institut och Lantmäterimyndigheten. I 
granskningsutlåtandet framgår bland annat att Sjöfartsverket avstyrker att en brygga an-
läggs och miljö- och hälsoskyddsnämnden ifrågasätter lokaliseringen med tanke på när-
heten till bostäder och innanför begränsade broar. 

Förslaget till detaljplan reviderades efter både samråd och granskning, främst eftersom 
detaljplanen innefattar exploatering av grönområde i närhet av strandlinje med flera riks-
intressen. 

Byggnadsnämnden föreslog den 31 maj att kommunfullmäktige skulle anta den revide-
rade detaljplanen, vilket de gjorde den 25 oktober. Antagandebeslutet överklagades inte, 
och den 24 november 2017 vann detaljplanen lagakraft. 

3.3.2.2• Detaljplan för del av Nordkroken Nordöstra, (531) 
Syftet med detaljplanen var att marken skulle användas för bostäder, parkering, vägar, 
park och natur samt att befintliga byggrätten skulle utvidgas. 

Kommunstyrelsen godkände den 2 maj 2012 "Program för detaljplaner för Norra Nord-
kroken". Den föreslagna detaljplanen omfattar tre av programmets åtta delområden. 

Byggnadsnämnden beslutade den 21 augusti 2012 att uppdra åt byggnadsförvaltningen att 
ta fram ett förslag till detaljplan för Nordöstra Nordkroken. Det betyder alltså att det tog 
drygt tre månader innan planbesked lämnades, vilket är inom den föreskrivna gränsen. 

Därefter tog byggnadsförvaltningen fram en planbeskrivning för samråd. Beslut om sam-
råd fattades den 16 april 2014. Samrådstiden var mellan 28 april och 26 maj 2014. En 
kungörelse om samråd slickades till myndigheter, kommunala nämnder och privata före-
tag som kunde tänkas vara berörda av detaljplanen. Byggnadsförvaltningen satte även in 
en samrådsannons i lokaltidningen Vänersborgaren den 3o april 2O14. 

Ett välbesökt samrådsmöte hölls den 5 maj 2014 och ett uppföljande möte hölls den 4 juni 
för ägare till fastigheter där kulturhistoriskt skydd föreslogs, samt den 26 juni med inrikt-
ning mot vattenfrågor. Synpunkterna på detaljplanen var omfattande, vilket ledde till att 
nya platsbesök gjordes. Som ett led i omarbetningen av planförslaget genomfördes ytterli-
gare utredningar om naturvärden, arkeologi och dag- och grundvatten. En samrådsredo-
görelse arbetades fram med svar på övergripande frågor från allmänheten och berörda in-
stanser. Byggnadsnämnden beslutade den 24 april 2017 att godkänna samrådsredogörel-
sen. Beslutet motiverades med att planförslaget inte kunde antas medföra någon bety-
dande miljöpåverkan. 

Under granskningstillfället inkom ytterligare synpunkter som sammanställdes och kom-
menterades i ett granskningsutlåtande. Planförslaget reviderades efter granskningen, 
dock inte i väsentlig utsträckning. Byggnadsnämnden valde emellertid att avvakta med att 
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anta detaljplanen, med undantag från området i nordöst från vändplan och norrut. Nämn-
den hänvisade till ansökan om vattenverksamhet och dispens för markavvattning kopplat 
till dagvattenhantering i Nordkroken som helhet. Byggnadsnämnden antog därmed "Del 
av detaljplan för Nordöstra Nordkroken" den 31 oktober 2017 och detaljplanen ansågs 
vunnit laga kraft den 3o november 2017. 

Sammanfattning 

Beslut/information om 	Kretsloppsparken 	Nordkroken N/Ö 

Planbesked 	 9  oktober 2013 	 21 augusti 2012 
__ .......... _.__._......_ .......... ...... _._....__ ......... _ ................. __ ..... _ ... 	 ........... . ...... ..... 	_ 	........................... 	 

Samråd 	 20  september 2016 	16  april  2014 

Granskning 	 13  mars 2017 	 24 april 2017 

Antagande 	 10 oktober 2017 	 31 oktober 2017 

Laga kraft 	 24  november 	 3o november 2017 

Handläggningstiderna för båda detaljplanerna var relativt långa eftersom det fanns kom-
plicerande omständigheter som gjorde att samråd och granskningstillfället drog ut på tiden. 
Vad som är anmärkningsvärt är att tiden mellan planbesked och samråd var lång i båda 
fallen — vilken kan tyda på att förvaltningen inte är rätt dimensionerad. I delårsrapporten 
2017 anger byggnadsnämnden dock att processen för framtagandet av detaljplaner har kor-
tats ned. 

3.3.3• 	Bedömning 
Vi konstaterar att den genomsnittliga handläggningstiden var 11 månader enligt SKL:s 
mätning 2016, vilket är väsentligt lägre än samtliga jämförelsegrupper. Planenheten fick 
mycket goda omdömen i kundundersökningen som genomfördes 2017. Enligt listan som 
har sammanställts av antagna detaljplaner 2017 var Nordkroken och Kretsloppsparken de 
två detaljplaner som hade längst handläggningstid från initiering till lagakraftvunnen de-
taljplan. 

Vi anser dock att det förelåg komplicerande omständigheter i de två projekten, vilket för-
klarar handläggningstiden. I båda fallen lämnades planbesked inom 4 månader, vilket är 
den enda lagstadgade tidsgränsen. Samråd och granskning varade längre än den före-
skrivna minimitiden, och därmed finns inget att anmärka på. Däremot är det anmärk-
ningsvärt att kommunens interna process (från planbesked till samråd) för framställandet 
av planbeskrivning i fallet Kretsloppsparken tog över två år. 

Vi bedömer därför att kontrollmålet om att handläggningstiderna för framtagandet av de-
taljplaner är delvis uppfyllt. 
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Mars 2o18  

Håkan E Olsson 	 Said Ashrafi 

Uppdragsledare 	 Projektledare 
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Bilaga Y 

Lagar och regelverk 
Begrepp 

Översiktsplan 
Kommuner har genom det lagstadgade planmonopol ensam rätt att bestämma hur mark 
inom kommunen ska användas och bebyggas. Inriktningen för den långsiktiga utvecklingen 
av kommunens fysiska miljö anges i en kommuntäckande översiktsplan. Det kan handla 
om var det kan och bör byggas bostadshus, var det behövs nya vägar och cykelbanor och 
vilka områden som bör sparas för rekreation. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande 
men planen är vägledande för detaljerad planering av markutnyttjande samt beslut i en-
skilda ärenden om byggande och annan användning eller utveckling av mark och vatten-
områden. 

Detaljplan 
Med detaljplanen regleras vilka byggåtgärder som är tillåtna inom ett avgränsat planom-
råde. Detaljplanen innehåller juridiskt bindande bestämmelser om till exempel var det får 
byggas, vad byggnader och markområden ska användas till samt byggnadshöjder. Byggrät-
ten i en detaljplan anger den grad av bebyggelse som är tillåten på plats. Byggnadsvolymen 
avgränsas bland annat av byggnadsarea, hushöjds eller tillåten användning av byggnaden 
(bostadsändamål, handel, industri eller kontor). 

Planbesked 
Den som planerar att vidta en åtgärd som förutsätter att en detaljplan antas, ändras eller 
upphävs har rätt att få veta om kommunen har för avsikt att börja ett sådant planarbete. 
Med ett planbesked anger kommunen huruvida kommunen avser att inleda ett planlägg-
ningsarbete eller inte. 

Markansvisningsavtal 
Kommunen kan äga mark som är föremål för exploatering. När byggherrar eller fastighets-
ägare vill exploatera kommunal ägd mark sker en markanvisning. Genom ett markanvis-
ningsavtal loan en byggherre ges ensamrätt att under begränsad tid och givna villkor för-
handla om exploatering på förvärv av och ett markområde. Markanvisningsavtalet är inte 
juridiskt bindande för överlåtelse eller upplåtelse av marken utan när markanvisningsavta-
let löpt ut ska marköverlåtelse- eller markupplåtelseavtal tecknas. Det ska i normalfallet 
göras innan eller i samband med att en detaljplan vinner laga kraft. 

Exploateringsavtal 
Exploateringsavtal är ett avtal om genomförande av en detaljplan för bebyggelse på mark 
som inte ägs av kommunen. Exploateringsavtal tecknas mellan kommunen och en bygg-
herre eller fastighetsägare och avser tydliggöra syftet med detaljplanen och reglerar frågor 
som inte kan regleras av detaljplanen. Det kan till exempel handla om reglering av ansvar 
och kostnader för detaljplanens genomförande eller eventuella markupplåtelser för all-
männa platser och ledningar. Avtalet tecknas i normalfallet innan eller i samband med att 
en detaljplan vinner laga kraft. 
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l 

Plan- och bygglagen 

Plan- och bygglagen (2010:900) reglerar bestämmelser om planläggning av mark och vat-
tenområden liksom den planprocess som ska säkerställa att olika allmänna och enskilda 
intressen beaktas och att arbetet bedrivs med öppenhet och samråd. 

Av 3 kap. framgår att varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kom-
munen. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga användningen av den 
fysiska miljön och är vägledande för beslut om hur mark- och vattenområden och den 
byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. I planen ska såväl allmänna som en-
skilda intressen tillgodoses. Kommunfullmäktige ska pröva planens aktualitet minst en 
gång per mandatperiod. 

Plan- och bygglagens 4 kap. gör gällande krav på detaljplanering. Med detaljplan reglerar 
kommunen hur marlo och vatten ska användas och hur bebyggelse ska se ut. Med tillhö-
rande planbeskrivning visas en detaljplan som ett bestämt område på en plankarta och är 
juridiskt bindande till dess att den upphävs eller ersätts av ny plan. Genomförandetiden av 
detaljplan ska bestämmas på förhand men vara lägst fem och högst femton år. 

Lagens 5 kap. anger bland annat krav om besked från kommunen att inleda en planläggning 
samt för hur en detaljplan och områdesbestämmelser ska upprättas. Skriftligt planbesked 
till någon som avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan anats eller änd-
ras ska lämnas inom fyra månader från den dag begäran av planbesked inkommit till kom-
munen. Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan för beslut ska ske i samråd med 
andra aktörer. Därtill krävs att planförslaget ställs ut för granskningen innan den beslutas 
om. En detaljplan ska antas av kommunfullmältige, men fullmäktige får uppdra åt kom-
munstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta en plan som inte har principiell betydelse 
eller är av stor vikt. 

I plan- och bygglagens 6 kap. regleras genomförande av detaljplaner. 39-42§§  anger be-
stämmelser om exploateringsavtal. Exploateringsavtal avser ett avtal om genomförande av 
en detaljplan mellan en kommun och en byggherre eller en fastighetsägare avseende mark 
som inte ägs av kommunen. Avtalet ska bland annat reglera ekonomiska åtaganden, ge-
nomförandefragor och marköverlåtelser. Lagen fastställer att särskilda riktlinjer för explo-
ateringsavtal måste antas om kommunen har för avsikt att ingå exploateringsavtal för ge-
nomförande av detaljplan. 

Riktlinjer för kommunala markanvisningar 

I en lag sedan i januari 2015 (SFS 2014:899)  om riktlinjer för kommunala markanvisningar 
görs följande definition av vad som avses med begreppet markanvisning: "Med markanvis-
ning avses i denna lag en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger 
byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med 
kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för 
bebyggande." Vidare slås i lagen fast att en kommun som genomför markanvisningar ska 
anta riktlinjer för denna verksamhet. 

3  Enligt PBL 4 kap 33§ ska planbeskrivningen innehålla redovisning av: planeringsförutsättningarna; planens syfte; hur 
planen är avsedd att genomföras; de överväganden som har legat till grund för planens utformning med hänsyn till motstå-
ende intressen och planens konsekvenser och; om planen avviker från översiktsplanen, på vilket sätt den i så fall gör det och 
skälen för avvikelsen. 
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l 
Riktlinjerna ska beskriva "kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upp-
låtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor 
för markanvisningar samt principer för markprissättning". Lagen definierar inte hur arbe-
tet med markanvisning ska gå till utan det står kommunen fritt att själv forma sina proces-
ser så länge dessa beskrivs i fastslagna riktlinjer. Markanvisning förutsätter att marken in-
ledningsvis ägs av kommunen. Mark som ägs av ett kommunalt bolag omfattas inte av 
denna definition. 

En kommun som inte genomför några markanvisningar är inte skyldig att anta sådana rikt-
linjer. 

Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 
Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar anger att varje kommun ska 
anta riktlinjer för att planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet är att skapa för-
utsättningar för alla i kommunen att leva i god_ a bostäder och att främja att ändamålsenliga 
åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Riktlinjerna för bostadsför-
sörjningen ska i sin tur utgöra underlag för planläggning enligt plan- och bygglagen (PBL) 
när det gäller det allmänna intresset bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. 

Kommunen ska samråda med andra kommuner som berörs av planeringen och ge länssty-
relsen, aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra regionala organ 
tillfälle att yttra sig. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige 
varje mandatperiod. Om förutsättningarna förändras ska nya riktlinjer upprättas och an-
tas av kommunfullmäktige. Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst in-
nehålla följande uppgifter: 

• kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet 

• kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål 

• hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer 
och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. 

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av 

• den demografiska utvecklingen, 

• efterfrågan på bostäder, 

• bostadsbehovet för särskilda grupper, 

• marknadsförutsättningarna. 

Kommunen ska också anordna bostadsförmedling om det behövs med hänsyn till situat-
ionen på bostadsmarknaden. Detta kan ske tillsammans med grannkommunerna. Det är 
tillåtet att ta betalt av bostadssökande som får ny lägenhet genom förmedlingen. Det är 
även tillåtet att ta ut en köavgift, förutsatt att lägenheterna förmedlas i turordning efter 
kötid. 

Regeringen kan begära in underlag om kommunernas arbete med bostadsförsörjning. 
Denna möjlighet har nyttjats en gång, när kommunerna i Stockholms län 2011 fick i upp- 
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drag att redovisa hur de arbetade med bostadsförsörjningen i kommunen. Kommunernas 
ansvar enligt bostadsförsörjningslagen medför inte att en enskild person har rätt att kräva 
en bostad. 

Kommunallagen (2017:725) 

Enligt 6 kap 6 § kommunallagen har nämnderna ansvar för att var och en inom sitt område 
se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har 
bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Likaså skall nämnderna se till 
att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett tillfredställande 
sätt. 
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Bilaga 2 

Dokumentförteckning 
Antagna detaljplan 2017 

Bostadsförsödningsprogram 2017-2022 

Detaljplaneprocessen (illustrerad) 

Enkät om kundnöjdhet — planenheten 

Internkontrollplan 2017 - Byggnadsförvaltningen 

Internkontrollplan 2017 — Kommunstyrelsen 

Internkontrollplan 2017 — Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Mål- och resursplan 

Reglemente — Byggnadsnämnden 

Reglemente - Kommunstyrelsen 

Reglemente — Samhällsbyggnadsnämnden 

Riktlinjer avseende markanvisningar, exploateringsavtal och försäljning av kommunägda fastig- 
heter 

Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning 

Uppföljning av internkontro112017 - Byggnadsnämnden 

Uppföljning av internkontroll 2017 - Samhällsbyggnadsnämnden 

Verksamhetsberättelse 2016 — Byggnadsnämnden 

Verksamhetsberättelse 2016 — Samhällsbyggnadsnämnden 

Verksamhetsberättelse 2017 - Byggnadsnämnden 

Verksamhetsberättelse 2017 - Samhällsbyggnadsnämnden 

Verksamhetsplan 2017 — Byggnadsförvaltningen 

Verksamhetsplan 2017 — Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Årsredovisning 2016 

Översiktsplan 2016 

Översiktsplan 2017 

Dokumentsamling avseende detaljplanerna Kretsloppsparken och del av Nordkroken Nordöstra 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-05-03 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Fastighetsutskottet

§ 20

Exploateringsavtal Lindås 2:2
SBN 2017/221

Beslut
Fastighetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att godkänna upprättat 
exploateringsavtal samt att uppdra till samhällsbyggnadsnämndens ordförande att 
underteckna exploateringsavtalet.

Sammanfattning av ärendet
Byggnadsnämnden antog en ny detaljplan för del av fastigheten Lindås 2:2 2018-03-06 
och beslutet vann laga kraft 2018-04-05. Planområdet ligger norr om Vargöns centrum 
och väster om Nordkroksvägen i höjd med Halleviområdet. Området är idag obebyggt i 
sin helhet och syftet med detaljplanen är att utreda möjligheterna för bostadsbebyggelse. 
Lindås 2:2 ägs av Tomas Lunneryd och ett exploateringsavtal mellan fastighetsägaren 
och kommunen har upprättats.
Exploateringsavtalet reglerar genomförandet av detaljplanen och exploatören ska enligt 
avtalet anlägga erosionsskydd mot befintligt dagvattendike på Lindås 2:2. För att 
bygglov ska beviljas inom området krävs en besiktning och skriftligt godkännande av 
kommunen via Kretslopp och vatten. Kommunen ska i sin tur lösa in mark från Lindås 
2:2 för allmän plats, med en ersättning om 1 000 kr. Därutöver ersätter kommunen 
exploatören med ett påslag om 25 % enligt expropriationslagens regler, vilket ger en 
totalsumma om 1 250 kr.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-04-23.

Sändlista
Mark- och exploateringsingenjören
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

2018-04-23 Dnr: SBN 2017/221

Handläggare
Ann-Sofi Dalbert
ann-sofi.dalbert@vanersborg.se
0521-12 11 69

Mottagare
Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Exploateringsavtal Lindås 2:2
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättat exploateringsavtal samt att 
uppdra till samhällsbyggnadsnämndens ordförande att underteckna exploateringsavtalet.

Sammanfattning av ärendet
Byggnadsnämnden antog en ny detaljplan för del av fastigheten Lindås 2:2 2018-03-06 
och beslutet vann laga kraft 2018-04-05. Planområdet ligger norr om Vargöns centrum 
och väster om Nordkroksvägen i höjd med Halleviområdet. Området är idag obebyggt i 
sin helhet och syftet med detaljplanen är att utreda möjligheterna för bostadsbebyggelse. 
Lindås 2:2 ägs av Tomas Lunneryd och ett exploateringsavtal mellan fastighetsägaren 
och kommunen har upprättats.
Exploateringsavtalet reglerar genomförandet av detaljplanen och exploatören ska enligt 
avtalet anlägga erosionsskydd mot befintligt dagvattendike på Lindås 2:2. För att 
bygglov ska beviljas inom området krävs en besiktning och skriftligt godkännande av 
kommunen via Kretslopp och vatten. Kommunen ska i sin tur lösa in mark från Lindås 
2:2 för allmän plats, med en ersättning om 1 000 kr. Därutöver ersätter kommunen 
exploatören med ett påslag om 25 % enligt expropriationslagens regler, vilket ger en 
totalsumma om 1 250 kr.

Ann-Sofi Dalbert
Mark- och exploateringsingenjör

Bilagor
Exploateringsavtal
Detaljplan

Sändlista
Sändlista är en sammanställning över vilka organ, funktioner, personer eller liknande som ska få beslutet 
när ärendet är färdigbehandlat.

61



                                                           

  

EXPLOATERINGSAVTAL

Parter:

Mellan, Tomas Lunneryd (591130-5554) nedan kallad exploatören och 
Vänersborgs kommun (212000-1538), nedan kallad kommunen, träffas 
följande avtal avseende exploatering av del av fastigheten Lindås 2:2 i 
Vänersborg, (nedan kallat området). 

Bakgrund och avtalsområde:

Detta avtal reglerar exploateringen av del av Lindås 2:2, nedan kallad 
detaljplanen. Avtalsområdet markeras med röd begränsningslinje på bifogad 
karta bilaga 1.

Avtalets giltighet:

Förutsättningar för detta avtals giltighet är att villkoren nedan är uppfyllda:

 Att upprättat exploateringsavtal godkänns av 
samhällsbyggnadsnämnden, genom beslut som vinner laga kraft

 att detaljplan, i huvudsaklig överensstämmelse med upprättat 
planförslag vinner laga kraft.

Om ovanstående förutsättningar ej har uppfyllts förfaller detta avtal utan rätt 
till ersättning från någondera part.

Marköverlåtelse:

Exploatören överlåter ett område som i den nya detaljplanen ska utgöra 
allmän plats för gata markerat med blått i den södra delen av planområdet på 
bilaga 1, till kommunen för 1 000 kr. Därutöver ersätter kommunen 
exploatören med ett påslag om 25 % enligt exproriationslagens regler, vilket 
ger en totalsumma om 1 250 kr i ersättning. Separat överenskommelse om 
fastighetsreglering upprättas senast tre månader efter det att detaljplanen 
vunnit laga kraft.

Tekniska anläggningar:
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VA-anläggning:
Detaljplanen ligger inom beslutat verksamhetsområde för kommunalt VA. 
Exploatören ska ansöka om anslutning till kommunalt VA i samband med 
bygglovsansökan. Vänersborgs Kretslopp och vatten garanterar inte att visst 
vattentryck eller viss vattenmängd per tidsenhet alltid kan levereras. 
Vänersborgs Kretslopp & Vatten bygger avloppssystem som 
duplikatsystem, det vill säga separata ledningar för spillvatten och dagvatten 
(regn- och dräneringsvatten). Svenskt Vattens publikation P110 gäller för 
nybyggnation. Färdigt golv skall vara 0,5 m över markhöjd vid dagvattnets 
förbindelsepunkt, vilket motsvarar uppdämningsnivå för dagvatten. 
Förbindelsepunktens placering förmedlas officiellt av VA-huvudmannen, 
Vänersborgs Kretslopp & Vatten, när ansökan om anslutning inkommit. 
Fastighetsägaren bör göra en egen dagvattenutredning med avseende på 
hårdgjorda ytor, eventuella föroreningar mm.

Erosionsskydd:
Med beteckning n1 på plankartan följer ett krav på erosionsskydd mot 
befintligt dagvattendike på Lindås 2:2, som ska bekostas av exploatören. 
För att bygglov ska beviljas inom området krävs en besiktning och skriftligt 
godkännande av kommunen via Kretslopp och vatten. De krav som 
kommunen ställer på erosionsskyddet är följande:

Dikesskoning i botten på diket vid inloppet från kulvert (om det inte är berg, 
2 m brett och 20-30 cm djupt, upp till kulverts underkant och 5 m långt). 
Dikesskoning i ytterkurva brantare än 45o där det inte är berg. Skoning 1 m 
upp på dikesslänten. Se bifogad karta bilaga 2.
Skoning sker med krossat berg fraktion 0-150.

Anläggningsavgift för VA:

Exploatören ska erlägga anläggningsavgift för vatten och avlopp till 
kommunen enligt vid varje betalningstillfälle för kommunen gällande va-
taxa.

Dagvatten:

Kommunfullmäktige har den 2 februari 2011 § 6 antagit ” Policy för 
dagvattenhantering i Vänersborgs kommun”. Policyn skall beaktas inom 
planområdet.

Fastighetsbildning:

Kostnader för eventuell fastighetsbildning hänförliga till områdets 
utbyggnad betalas av exploatören. 

Kostnader för fastighetsbildning i samband med marköverlåtelse avseende 
allmän platsmark bekostas av kommunen. 
Gatukostnader:
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Har exploatören fullgjort sina förpliktelser enligt detta avtal ska ägare till 
fastigheten inom exploateringsområdet anses ha fullgjort på respektive 
fastighet belöpande gatukostnadsskyldigheter.
Friskrivningen gäller dock inte ersättning för arbeten på gata och annan 
allmän plats som framledes kan komma att belasta fastigheter inom 
exploateringsområdet.

Överlåtelse av avtalet:

Exploatören får inte utan kommunens skriftliga godkännande överlåta detta 
avtal på annan. Exploatören är skyldig att skriftligen meddela kommunen 
vid eventuell överlåtelse av sin mark inom avtalsområdet.

Tvist:

Tvist rörande tolkning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol.

________________

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit
var sitt.

Vänersborg 2018- Vänersborg 2018- 
För VÄNERSBORGS KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

__________________________ __________________________
Benny Augustsson Tomas Lunneryd  

__________________________  
Ann-Sofi Dalbert
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Planbestämmelser från detaljplan 

El :Teknisk anläggning, öppet dagvattendike, PBL 4 kap 5 §punkt 3. 

nl :Erosionsskydd ska finnas i diket, PBL 4 kap 12 §punkt 1. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2018-04-25 Dnr: SBN 2018/133

Handläggare
Birgitta Andersson
birgitta.andersson02@vanersborg.se
0521-72 11 99

Mottagare
Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Information Dataskyddsförordning (GDPR) och Val av 
dataskyddsombud 
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna informationen samt val av 
dataskyddsombud Stina Skarin för samhällsbyggnadsnämnden.
När den nya lagen träder kraft i entledigas förvaltningssekreterare Birgitta Andersson 
rollen som personuppgiftsombud i samhällsbyggnadsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018. De nya 
reglerna börjar då gälla direkt utan någon övergångsperiod.
Det övergripande syftet med dataskyddsförordningen är att säkerställa människors rätt till 
skydd av sina personuppgifter och därmed rätten till skydd för privatlivet. Ett annat mycket 
viktigt syfte är att fastställa regler för det fria flödet av personuppgifter inom EU och 
därmed lägga grund för en ökad digitalisering inom EU.

Rollen som personuppgiftsombud upphör då den nya lagen träder i kraft och istället 
utses ett dataskyddsombud.
I kommuner är det nämnden = myndigheten som är personuppgiftsansvarig som ska 
utse dataskyddsombudet.
Enligt dataskyddsförordningen får flera nämnder/myndigheter utse ett gemensamt 
dataskyddsombud, om det är lämpligt med hänsyn till organisationsstruktur och storlek 
hos myndigheterna.

Fördjupad beskrivning av ärendet
Rollen som dataskyddsombud är inte samma som personuppgiftsombudet i nuvarande 
PUL. Det finns flera skillnader och SKL rekommenderar alla kommuner, landsting och 
regioner att göra en strategisk bedömning av hur arbetet med dataskyddsfrågor ska 
genomföras i organisationen.
 En av de största förändringarna med de nya reglerna är att ombudets kontrollerande och 
rådgivande funktion för organisationen renodlas. Det innebär samtidigt att 
organisationen självständigt måste bedriva ett aktivt dataskyddsarbete som inte leds av 
dataskyddsombudet. Organisationens arbete ska följas upp av ombudet, men det är en 
rekommendation att varje organisation parallellt med dataskyddsombudet även utser 
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någon i ledningsposition som har ett övergripande ansvar för genomförandet av 
dataskyddsarbetet. 
Reglerna om dataskyddsombud (på engelska Data Protection Officer, DPO) GDPR 
finns i artiklarna 37-39 i dataskyddsförordningen.
GDPR är direkt tillämplig och dess bestämmelser är tvingande. Nationell lagstiftning på 
området kommer endast kunna komplettera GDPR i den utsträckningen det är möjligt att 
göra undantag eller förtydliganden i förhållande till GDPR.

GDPR ska tillämpas på behandlingen av personuppgifter både inom det offentliga och det 
privata. T.ex. har alla som har sina personuppgifter registrerade hos en kommun ett 
landsting/region rätt att få information om hur deras personuppgifter behandlas.

 
GDPR ger både den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet nya uppgifter och 
skyldigheter. Den registrerade får nya rättigheter. Grundläggande i GDPR är hur 
personuppgifter ska behandlas lagligt och när samt hur och av vem personuppgifter får 
behandlas.

Birgitta Andersson Förnamn Efternamn
Förvaltningssekreterare Titel 2

Bilagor
PM, Dataskyddsförordning, Vägledning kring dataskyddsombud

Sändlista
Kommunstyrelsen 
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Förtroendevalda  
i Vänersborgs kommun 

  
 
 
 
 
Inbjudan till utbildning kring  
den nya dataskyddsförordningen 
Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen i kraft.  
Förordningen reglerar hur personuppgifter får hanteras och innebär ett  
utökat ansvar för personuppgiftsansvariga, dvs. för kommunstyrelsen och 
nämnderna.  
 
Med anledning av den nya förordningen erbjuder Kommunkansliet  
utbildning kring förändringarna enligt nedan. 
 
OBS! ändrat datum och tid 
Datum:  Tisdagen den 15 maj 2018 
Tid:  Kl. 18.00-20.00 
Plats:  Konferensrummet Vänersborg, kommunhuset 
 
 
Är du intresserad?  
I och med att utbildningens datum är ändrat, vill vi att alla anmäler sig igen 
till Catrin Eklund, senast 11 maj på e-postadressen: 
catrin.eklund@vanersborg.se 
 
Katrin Siverby   Stina Skarin 
Kanslichef   Jurist/dataskyddsombud 
 
 
  
 

Kommunstyrelseförvaltningen 
 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida  
462 85 Vänersborg Sundsgatan 29 0521-72 23 90 0521-72 19 60 kommun@vanersborg.se www.vanersborg.se  
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En vägledning från SKL 

 

Dataskyddsombud i  
kommuner, landsting och regioner 
 

Dataskyddsförordningen1 ersätter personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018. De 

nya reglerna börjar då gälla direkt utan någon övergångsperiod.  

Reglerna om dataskyddsombud (på engelska Data Protection Officer, DPO) finns i 

artiklarna 37-39 i dataskyddsförordningen och varje bestämmelse kommenteras 

separat i vägledningen nedan. 

Rollen som dataskyddsombud är inte samma som personuppgiftombudet i nuvarande 

PUL. Det finns flera skillnader och SKL rekommenderar alla kommuner, landsting 

och regioner att göra en strategisk bedömning av hur arbetet med dataskyddsfrågor 

ska genomföras i organisationen. Det är lämpligt att gå igenom avtal och riktlinjer 

som gäller idag för personuppgiftsombud. Man bör ställa sig frågan om det finns 

behov av rekrytering för uppdraget som dataskyddsombud och om beskrivningen av 

uppdraget är i överensstämmelse med de nya kraven i förordningen.  

 

En av de största förändringarna med de nya reglerna är att ombudets kontrollerande 

och rådgivande funktion för organisationen renodlas. Det innebär samtidigt att 

organisationen självständigt måste bedriva ett aktivt dataskyddsarbete som inte leds av 

dataskyddsombudet. Organisationens arbete ska följas upp av ombudet, men det är en 

rekommendation att varje organisation parallellt med dataskyddsombudet även utser 

någon i ledningsposition som har ett övergripande ansvar för genomförandet av 

dataskyddsarbetet.  

Ytterligare en förändring är att de nya reglerna ställer krav på dataskyddsombudets 

kompetens och placering i organisationen. Den person som utses måste ha tillräcklig 

kunskap om dataskydd och ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer, 

sakkunskap och förmåga att utföra uppgifterna. Ombudet ska kunna agera 

självständigt och oberoende i organisationen och ska rapportera till organisationens 

ledning. Det är därför även en rekommendation att fatta nytt beslut om att utse 

                                                 
1 http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/ 
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dataskyddsombud, även om man bedömer att nuvarande personuppgiftsombud kan 

fortsätta som dataskyddsombud. 

EU-Kommissionen har en Article 29 Data Protection Working Party (WP29) som ger 

ut råd och vägledningar om hur bestämmelserna ska tillämpas och deras tolkningar 

kommer att vara vägledande för hur den svenska tillsynsmyndigheten 

Datainspektionen bedömer dessa frågor. SKLs kommentarer till bestämmelserna 

stödjer sig på vägledningen om dataskyddsombud; Guidelines on Data Protection 

Officers (”DPOs”), WP243 rev.01, Adopted on 5 April 2017, 

http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44100 , nedan ”Guidelines”. 

Hela Dataskyddsförordningen hittas här: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN  

 

Artiklar i Dataskyddsförordningen med kommentarer: 

Artikel 37, 

punkt 1 

Utnämning av dataskyddsombudet 

1. Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet ska 

under alla omständigheter utnämna ett dataskyddsombud om 

a) behandlingen genomförs av en myndighet eller ett offentligt 

organ, förutom när detta sker som en del av domstolarnas 

dömande verksamhet, 

b) den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets 

kärnverksamhet består av behandling som, på grund av sin 

karaktär, sin omfattning och/eller sina ändamål, kräver 

regelbunden och systematisk övervakning av de registrerade i 

stor omfattning, eller 

c) den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets 

kärnverksamhet består av behandling i stor omfattning av 

särskilda kategorier av uppgifter i enlighet med artikel 9 och 

personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och 

överträdelser, som avses i artikel 10. 

Kommentar Kommuner, landsting och regioner och deras självständiga 

nämnder är myndigheter och måste utse dataskyddsombud. Det är 

varje självständig nämnd som är personuppgiftsansvarig för 

behandlingar inom sitt verksamhetsområde och som ansvarar för 
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att utse ett ombud. Bestämmelsen omfattar även kommunalförbund 

och gemensamma nämnder.   

Även kommunala bolag (hel- och majoritetsägda) omfattas av 

kravet på att utse dataskyddsombud. De är visserligen 

privaträttsliga organ som omfattas av Aktiebolagslagen, men är 

upprättade med stöd av regler i Kommunallagen och utför 

”kommunala uppgifter”. De omfattas även av Offentlighet- och 

Sekretesslagens och Tryckfrihetsförordningens regler om 

offentlighet och sekretess och allmänna handlingar. De bör därför 

betraktas som ”offentligt organ”, art. 37, p.1a. I helägda 

kommunala aktiebolag är det styrelsen eller en VD som utser 

dataskyddsombudet.   

 

När det gäller upphandlade privata utförare av kommunal 

verksamhet bör dessa däremot inte omfattas av definitionen av 

myndighet eller offentligt organ. Dessa uppdragstagares 

verksamhet ligger för långt ifrån offentliga funktioner och de kan 

syssla med mycket som inte är offentligt finansierad verksamhet.  

Privata utförare kan däremot omfattas av någon annan 

bestämmelse som medför att dataskyddsombud måste utses. Varje 

personuppgiftsansvarig bör göra sin egen bedömning av detta. 

Reglerna om när dataskyddsombud måste utses innebär en 

miniminivå och det finns inget som hindrar att andra 

personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden frivilligt 

utser dataskyddsombud. 

Artikel 37, 

punkt 2-4 

2. En koncern får utnämna ett enda dataskyddsombud om det på 

varje etableringsort är lätt att nå ett dataskyddsombud. 

3. Om den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet är 

en myndighet eller ett offentligt organ, får ett enda 

dataskyddsombud utnämnas för flera sådana myndigheter eller 

organ, med hänsyn till deras organisationsstruktur och storlek. 

4. I andra fall än de som avses i punkt 1 får eller, om så krävs enligt 

unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt, ska den 

personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet eller 

sammanslutningar och andra organ som företräder kategorier av 

personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden utnämna ett 

dataskyddsombud. Dataskyddsombudet får agera för sådana 
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sammanslutningar och andra organ som företräder 

personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden. 

Kommentar I en kommun, ett landsting eller en region kan ett gemensamt 

ombud utses för samtliga nämnder inom den kommunen/landstinget 

om det är lämpligt.  

Flera nämnder i en liten kommun kan t ex utse ett gemensamt 

ombud, om det är lämpligt utifrån uppgiftens omfattning och 

komplexiteten i verksamheterna. Om ombudet kan antas kunna 

fullgöra sina uppgifter för alla myndigheterna och vara lika 

tillgänglig för de olika personuppgiftsansvariga nämnderna och för 

registrerade individer. Olika verksamheter kräver olika kunnande 

hos ombudet.    
Flera kommuner, landsting eller regioner kan även regionalt 

gemensamt utse ett eller flera ombud som kan arbeta för flera 

organisationer samtidigt. Detta kan t.ex. vara lämpligt att 

samordna med kommunförbund eller andra regionala 

samverkansområden som redan finns.  

Än så länge finns inga begränsningar kopplat till omfattning, antal 

anställda eller liknande när det gäller hur stor organisation ett 

dataskyddsombud kan ha. De krav som beskrivs är inriktade på att 

ombudet ska vara lätt att nå, både inom och utanför organisationen 

och ombudets möjligheter att genomföra uppdraget. Om ett 

dataskyddsombud har uppdrag för flera myndigheter med olika 

typer av verksamheter kan ett team med olika kompetenser ge stöd. 

Det är den personuppgiftsansvariga organisationens ansvar att se 

till att ombudet har tillräckliga resurser och tid att klara av 

uppgifterna.(Guidelines s.10, 22) 

Artikel 37, 

punkt 5 

5. Dataskyddsombudet ska utses på grundval av yrkesmässiga 

kvalifikationer och, i synnerhet, sakkunskap om lagstiftning och 

praxis avseende dataskydd samt förmågan att fullgöra de uppgifter 

som avses i artikel 39. 

Kommentar Det finns inget formellt krav på att ombudet måste ha viss 

utbildning eller legitimation, men med tanke på de bedömningar 

som ska göras enligt artikel 39, kan det vara lämpligt med någon 

som är jurist eller som har annan relevant utbildning och kunskap 

och yrkeserfarenhet inom området dataskyddslagstiftning. Förutom 

juristutbildning kan personer med IT-utbildning, statsvetare, 
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arkivarier eller personer med utbildning inom informationssäkerhet 

ha goda kunskaper inom detta område.  

Ombudet bör även ha kunskap och förståelse för 

personuppgiftsbehandling inom sektorn och om IT-system och 

informationssäkerhet. Eftersom uppdraget är för en myndighet bör 

ombudet även ha goda kunskaper om förvaltningsregler och 

verksamhetens processer och rutiner.  

När det gäller förmågan att genomföra arbetsuppgifterna ska det 

tolkas så att det både ställs krav på personlig lämplighet som hög 

yrkesmässig integritet och självständighet men även förmågan att 

klara av uppgifterna beroende på ifall ombudet har fått en lämplig 

plats i organisationen med tillräckliga resurser.   

Vilken utbildningsnivå och erfarenhet som krävs för att genomföra 

uppdraget ska även ställas i proportion till hur pass omfattande och 

hur känslig behandlingen av personuppgifter är, som 

organisationen genomför.  

Se Guidelines s. 11-12 samt s. 23. 

Artikel 37, 

punkt 6 

6. Dataskyddsombudet får ingå i den personuppgiftsansvariges eller 

personuppgiftsbiträdets personal, eller utföra uppgifterna på 

grundval av ett tjänsteavtal. 

Kommentar Det är tillåtet att anlita utomstående uppdragstagare.  

Om en organisation anlitas som uppdragstagare ska det framgå 

vilken medarbetare inom den organisationen som har rollen som 

dataskyddsombud. Uppgifterna får fördelas på ett team av flera 

medarbetare hos uppdragstagaren så att kunskaper kan 

kombineras, så länge det är klart vem som har huvudansvar. Detta 

bör även framgå i avtalet med uppdragstagaren. 

Alla medarbetare i teamet måste ha tillräckliga kvalifikationer för 

uppdraget som dataskyddsombud och man måste även tydliggöra 

att det inte finns några intressekonflikter på grund av andra 

uppdrag. Medarbetarna ska även vara skyddade mot att drabbas av 

negativa påföljder som en följd av sitt arbete som 

dataskyddsombud. Det är lämpligt att även detta tydliggörs i 

uppdragsavtalet. 
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Artikel 37, 

punkt 7 

7. Den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet ska 

offentliggöra dataskyddsombudets kontaktuppgifter och meddela 

dessa till tillsynsmyndigheten. 

Kommentar Kontaktuppgifter till ombudet måste kommuniceras tydligt så att 

både tillsynsmyndigheten och enskilda, inom och utanför 

organisationen, kan nå ombudet.  

Än så länge finns ingen rutin beslutad för anmälan till 

Datainspektionen, men det rekommenderas att 

personuppgiftsansvarig organisation informerar 

tillsynsmyndigheten om vem som har utsetts som ombud. 

Kontaktuppgifterna kan publiceras på organisationens webbplats 

med telefonnummer, e-postadress, funktionsbrevlåda eller 

postadress. Det är lämpligt att informera växelfunktioner, 

registratorer, kontaktcenter eller andra vanliga kontaktvägar. 

Artikel 38 Dataskyddsombudets ställning 

Kommentar Den här bestämmelsen med en tydlig beskrivning av ombudets 

position i organisationen och utpekat ansvar för 

personuppgiftsansvarig är ny och innebär en tydlig skärpning 

jämfört med PuL. De nya reglerna ställer krav på att alla 

organisationer måste se över sina rutiner när det gäller ombudets 

placering i organisationen, möjlighet till inflytande, resurser och 

oberoende ställning. 

Indirekt ställer det även krav på organisationen att ha resurser att 

vara drivande i dataskyddsfrågor eftersom ombudets roll blir mer 

tydligt rådgivande och kontrollerande. Det är lämpligt att se över 

organisationens verksamhetsprocesser som involverar IT och 

dataanvändning samt vilka ledningsmöten och beslutsgrupper som 

dataskyddsombudet bör kallas till. Det kan inte förutsättas att 

ombudet själv ska efterfråga detta efter rekryteringen, utan det 

ligger på den personuppgiftsansvariga organisationen att 

förbereda. 

Artikel 38, 

punkt 1 

 

1. Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet ska 

säkerställa att dataskyddsombudet på ett korrekt sätt och i god tid 

deltar i alla frågor som rör skyddet av personuppgifter. 
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Kommentar Det är den personuppgiftsansvariga organisationens ansvar att 

säkerställa att ombudet involveras och rådfrågas på ett så tidigt 

stadium som möjligt när personuppgifter ska behandlas.  

Det är avgörande att ombudet involveras i tidigast möjliga skede av 

alla frågor där dataskydd blir aktuellt. Förutom att rådfrågas i 

samband med konsekvensbedömningar (se Art 39) ska 

organisationen säkerställa att dataskyddsombudet till exempel: 

- Regelbundet bjuds in till ledningsmöten på högsta 

beslutande och mellannivå, 

- Att ombudet närvarar vid beslut som påverkar dataskydd 

och att all relevant information görs tillgänglig i god tid, 

- Att ombudets bedömning alltid måste övervägas och om 

ombudets råd inte följs ska organisationen dokumentera 

skälen. 

- Att dataskyddsombudet omgående kontaktas vid incidenter 

som kan medföra olovlig åtkomst av information. 

Det är lämpligt att uppdatera interna styrdokument om IT-

processer så att det framgår när och hur dataskyddsombudet ska 

konsulteras. 

Artikel 38, 

punkt 2 

 

2. Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet ska 

stödja dataskyddsombudet i utförandet av de uppgifter som avses i 

artikel 39 genom att tillhandahålla de resurser som krävs för att 

fullgöra dessa uppgifter samt tillgång till personuppgifter och 

behandlingsförfaranden, samt i upprätthållandet av dennes 

sakkunskap. 

Kommentar Organisationen ska från högsta beslutande nivå aktivt tydliggöra 

sitt stöd för dataskyddsombudet. För kommunledningsnivån bör det 

vara t.ex. kommundirektör med ledningsgrupp och inom nämnderna  

förvaltningschef med ledningsgrupp. 

De resurser som organisationen ska tillhandahålla för att ombudet 

ska kunna genomföra uppdraget ska bestå av: 

- Tid; ombudet bör få möjlighet att avsätta tillräckligt med tid 

för sitt uppdrag. Detta är särskilt viktigt att bevaka när 

uppdraget är på deltid. 

- Budget 
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- Tillgång till stöd från andra kompetenser som HR, juridik, 

IT, säkerhet och liknande som behövs för att ombudet ska få 

tillräcklig information, 

- Utbildning; ombudet måste få möjlighet att upprätthålla sin 

sakkunskap, samt  

- Team; beroende på storlek och typ av organisation bör 

dataskyddsombudet ha möjlighet att bygga upp ett team för 

att kunna genomföra uppgifterna. 

Guidelines s. 14 och 23. 

Artikel 38, 

punkt 3 

 

3. Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet ska 

säkerställa att uppgiftskyddsombudet inte tar emot instruktioner 

som gäller utförandet av dessa uppgifter. Han eller hon får inte 

avsättas eller bli föremål för sanktioner av den 

personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet för att ha 

utfört sina uppgifter. Dataskyddsombudet ska rapportera direkt till 

den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets högsta 

förvaltningsnivå. 

Kommentar Dataskyddsombudet ska ha en oberoende ställning och ska inte ta 

emot instruktioner eller utsättas för påtryckningar eller sanktioner 

som syftar till att påverka hur uppdraget genomförs. 

Ombudet ska rapportera direkt till organisationens högsta 

förvaltningsnivå, för t.ex. kommuner kommundirektör med 

ledningsgrupp och inom nämnderna chef för förvaltningen med 

ledningsgrupp. Det är lämpligt att sätta upp lagom intervall och 

former för rapportering, en gång om året kan vara för sällan, 

snarare varje kvartal eller samordnat med andra liknande 

rapporteringsprocesser. 

Det finns inget i de nya reglerna som hindrar ett tidsbegränsat 

förordnande av dataskyddsombudet. Det är en strategisk fråga för 

varje organisation att bedöma. 

 

Om ombudet anställs i den personuppgiftsansvariges organisation 

så kan anställningen gälla uppgiften dataskyddsombud eller en 

annan mer allmän tjänstebeskrivning. 
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Artikel 38, 

punkt 4 

4. Den registrerade får kontakta dataskyddsombudet med avseende 

på alla frågor som rör behandlingen av dennes personuppgifter och 

utövandet av dennes rättigheter enligt denna förordning. 

Kommentar Arbetet som dataskyddsombud ska vara delvis utåtriktat så att 

registrerade individer kan komma i kontakt med ombudet och få 

hjälp och stöd. 

Artikel 38, 

punkt 5-6 

5. Dataskyddsombudet ska, när det gäller dennes genomförande av 

sina uppgifter, vara bundet av sekretess eller konfidentialitet i 

enlighet med unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt. 

6. Dataskyddsombudet får fullgöra andra uppgifter och uppdrag. 

Den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet ska se till 

att sådana uppgifter och uppdrag inte leder till en intressekonflikt. 

Kommentar Arbetet som dataskyddsombud kan kombineras med andra uppdrag 

inom organisationen, men det är direkt olämpligt för t.ex. en IT-

chef att vara ombud eftersom det skulle innebära att ombudet 

granskar sig själv. Det är inte lämpligt att dataskyddsombudets roll 

blandas med andra uppdrag som är av beslutande eller har 

ledningskaraktär. Rollen som ombud kan hellre kombineras med 

uppgifter som rådgivare eller som har kontrollerande funktioner. 

Placeringen i organisationen som beskrivs under Artikel 38 punkt 3 

kräver också att ombudet kan ha en självständig och oberoende 

ställning där denne inte utsätts för påverkan i sitt uppdrag.  

Sammantaget medför detta att det är viktigt att även hitta en 

lämplig placering i organisationen. 

Artikel 39, 

punkt 1 a-b 

 

Dataskyddsombudets uppgifter 

1. Dataskyddsombudet ska ha minst följande uppgifter: 

a) Att informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige eller 

personuppgiftsbiträdet och de anställda som behandlar om deras 

skyldigheter enligt denna förordning och andra av unionens eller 

medlemsstaternas dataskyddsbestämmelser. 

b) Att övervaka efterlevnaden av denna förordning, av andra av 

unionens eller medlemsstaternas dataskyddsbestämmelser och av 

den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets strategi 

för skydd av personuppgifter, inbegripet ansvarstilldelning, 
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information till och utbildning av personal som deltar i behandling 

och tillhörande granskning. 

Kommentar Dataskyddsombudet ska fungera som intern rådgivare, som ger 

stöd för den personuppgiftsansvariga kommunen, landstinget eller 

regionen, så att man förstår hur regelverket ska följas. Detta kräver 

att ombudet har förmåga att tolka och beskriva detta för 

organisationens ledning och anställda. 

Ombudet ska även ha en övervakande roll och följa upp att 

regelverket följs av den personuppgiftsansvariga organisationen.  

Det är dock inte ombudet som ska fungera som projektledare eller 

som har ansvaret för att ta initiativ, utan rollen liknar mer en 

revisor eller en controller som löpande granskar verksamheten och 

kommer med förslag om åtgärder samt rapporterar brister.  

Artikel 39, 

punkt 1 c 

 

c) Att på begäran ge råd vad gäller konsekvensbedömningen 

avseende dataskydd och övervaka genomförandet av den enligt 

artikel 35. 

Kommentar Dataskyddsförordningen Artikel 35 kräver att 

personuppgiftsansvariga som ska genomföra särskilt känsliga 

behandlingar av personuppgifter först ska göra en 

konsekvensbedömning. I det arbetet måste dataskyddsombudet 

rådfrågas och denne ska även övervaka att åtgärderna genomförs. 

En konsekvensbedömning krävs när det gäller behandling av 

personuppgifter som avslöjar: 

 ras eller etniskt ursprung,  

 politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller 

 medlemskap i fackförening och 

 behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att 

entydigt identifiera en fysisk person,  

 uppgifter om hälsa eller  

 uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning. 

I Artikel 35, punkt 7 beskrivs närmare hur en konsekvensbedömning 

ska vara utformad. I korthet är det en beskrivning av vilka 

personuppgifter som ska behandlas, för vilka syften, på vilket sätt, 
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vilka risker det kan medföra och vilka åtgärder som ska vidtas för 

att minska riskerna. 

Artikel 39, 

punkt 1 d-e 

 

d) Att samarbeta med tillsynsmyndigheten. 

e) Att fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten i frågor 

som rör behandling, inbegripet det förhandssamråd som avses i 

artikel 36, och vid behov samråda i alla andra frågor. 

Kommentar Datainspektionen är tillsynsmyndighet och uppdaterar löpande 

information för dataskyddsombud och om dataskyddsförordningen.  

 http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/ 

Artikel 39, 

punkt 2 

 

2. Dataskyddsombudet ska vid utförandet av sina uppgifter ta 

vederbörlig hänsyn till de risker som är förknippade med 

behandling, med beaktande av behandlingens art, omfattning, 

sammanhang och syften. 

Kommentar Dataskyddsombudet ska vid genomförandet av sitt uppdrag ha ett 

riskbaserat perspektiv och fokusera på de 

personuppgiftsbehandlingar som innebär en hög risk för de 

registrerades personliga integritet. 

Artikel 83, 

punkt 4 a 

4.  Vid överträdelser av följande bestämmelser ska det i enlighet 

med punkt 2 påföras administrativa sanktionsavgifter på upp till 10 

000 000 EUR eller, om det gäller ett företag, på upp till 2 % av den 

totala globala årsomsättningen under föregående budgetår, 

beroende på vilket värde som är högst:  

a) Personuppgiftsansvarigas och personuppgiftsbiträdens 

skyldigheter enligt artiklarna 8, 11, 25–39, 42 och 43. 

Kommentar Personuppgiftsansvariga organisationer som är skyldiga att utse 

dataskyddsombud, men inte gör det, kan drabbas av 

sanktionsavgifter.  

För svenska myndigheter, inklusive kommuner, landsting och 

regioner, gäller dock inte reglerna om sanktionsavgifter direkt 

enligt förordningen. Medlemsländerna får var och en enligt artikel 

83.7 i förordningen ta ställning till om sanktionsavgifter skall gälla 

för offentliga myndigheter och organ eller inte och i så fall vilka 

belopp som ska gälla. I Sverige är detta ännu inte beslutat. 

Förslagen i den nya s.k. dataskyddslagen (SOU 2017:39) skulle om 

de beslutas, innebära sanktionsavgifter för myndigheter med max 
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belopp om 10 miljoner kr när det gäller bestämmelser om 

dataskyddsombud. 
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Allmänna Dataskyddsförordningen 

Sammanfattning 

I detta PM redogörs för centrala delar kraven i EU:s allmänna Dataskyddsförordning ur 

en registeransvarigs t.ex. en kommun eller landstings/regions, ett 

personuppgiftsbiträdes och de registrerades synvinkel. Dataskyddsförordning (GDPR) 

innehåller 99 artiklar och 173 stycken s.k. skäl. Dataskyddsförordningen förkortas 

allmänt GDPR som står för General Data Protection Regulation 

(Dataskyddsförordningen).  

Dataskyddsförordning blir tillämplig i Sverige den 25 maj 2018 och ersätter då 

personuppgiftslagen. GDPR utgör en ny generell reglering för behandling av 

personuppgifter inom EU. GDPR är direkt tillämplig och dess bestämmelser är 

tvingande. Nationell lagstiftning på området kommer endast kunna komplettera GDPR 

i den utsträckningen det är möjligt att göra undantag eller förtydliganden i förhållande 

till GDPR 

GDPR ska tillämpas på behandlingen av personuppgifter både inom det offentliga och 

det privata. T.ex. har alla som har sina personuppgifter registrerade hos en kommun ett 

landsting/region rätt att få information om hur deras personuppgifter behandlas. 

Dataskyddsförordningen 

Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (EU 679/2016) ska tillämpas 

inom hela EU från den 25 maj 2018. Förordningen tillämpas på behandlingen av 

personuppgifter både inom det offentliga och det privata. Den ersätter 

personuppgiftsdirektivet från 1995 och personuppgiftslagen (1998:204). Parallellt med 

GDPR utreds behovet av ytterligare flera nya lagar för nationella anpassningar av 

dataskyddet som ännu inte är beslutade. 

Det övergripande syftet med GDPR är att säkerställa människors rätt till skydd av sina 

personuppgifter och därmed rätten till skydd för privatlivet. Ett annat mycket viktigt 

syfte är att fastställa regler för det fria flödet av personuppgifter inom EU och därmed 

lägga grund för en ökad digitalisering inom EU. 

GDPR ger både den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet nya uppgifter 

och skyldigheter. Den registrerade får nya rättigheter. Grundläggande i GDPR är hur 

personuppgifter ska behandlas lagligt och när samt hur och av vem personuppgifter får 

behandlas. 

Tillämpningsområde och definitioner 

GDPRs tillämpningsområde (artikel 2 och 3) 
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GDPR ska tillämpas på automatisk behandling av personuppgifter. GDPR tillämpas 

också på annan behandling av personuppgifter när de personuppgifter som ska 

behandlas utgör en del av ett register. 

GDPR ska tillämpas på behandlingen av personuppgifter inom ramen för den 

verksamhet som bedrivs av en organisation som är etablerad i unionen, oavsett om 

behandlingen utförs i unionen eller inte. Vidare tillämpas GDPR också i vissa 

situationer på organisationer som är etablerade utanför unionen. GDPR ska tillämpas 

på exempelvis behandlingen av uppgifter om personer som befinner sig i unionen, om 

behandlingen har anknytning till utbjudande av varor eller tjänster till personerna eller 

anknytning till personernas beteende. 

GDPR är inte tillämplig på fysiska personers behandling av personuppgifter som ett led 

i verksamhet som är helt och hållet privat eller saknar koppling till yrkes- eller 

affärsmässig verksamhet. Exempel på sådan privat verksamhet kan omfatta till innehav 

av adresser eller aktivitet i sociala nätverk i samband med sådan verksamhet. 

GDPR är inte tillämplig på verksamhet som gäller nationell säkerhet. GDPR är inte 

tillämplig på EU:s medlemsstaters behandling av personuppgifter när de agerar inom 

ramen för unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. GDPR är inte heller 

tillämplig på behandling av personuppgifter som behöriga myndigheter utför i syfte att 

förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga 

påföljder.  

Viktiga definitioner (artikel 4) 

GDPR definierar personuppgift mer detaljerat än personuppgiftslagen och tar upp 

exempel på vilka uppgifter som definieras som personuppgifter. 

Med personuppgift avses i GDPR varje upplysning som avser en identifierad eller 

identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som direkt eller 

indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett 

person- eller identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller online identifikatorer 

eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, 

fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. 

Enligt definitionen kan en personuppgift vara till exempel en lokaliseringsuppgift som 

säger någonting om en viss person; ett fotografi som i kombination med exempelvis 

adressuppgifter säger någonting om en viss person eller om personens 

levnadsförhållanden; eller en IP-adress som kan kopplas till en viss person; eller 

användarnamn. 

Med behandling av personuppgifter avses åtgärder eller kombination av åtgärder som 

berör personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om det 

utförs automatiserat eller inte, såsom insamling, registrering, organisering, 

strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, 

83



 

 

3 (14) 

c:\program files (x86)\skl mallar\usertemplates\temppdf.doc 

utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering 

eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring. 

Ett personregister är en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängligt 

enligt särskilda kriterier. Datamängden kan vara centraliserad, decentraliserad eller 

spridd på bestämda grunder. Medlemsregister och användarregister är exempel på 

personregister. 

Den personuppgiftsansvarige är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, 

institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer 

ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. 

Personuppgiftsbiträdet är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution 

eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges 

räkning. 

Dataskydds principer (artikel 5) 

I GDPR föreskrivs om principerna för behandling av personuppgifter. Syftet med 

principerna är att styra behandlingen av personuppgifter så att kraven i GDPR uppfylls 

och den registrerades rättigheter respekteras. 

Enligt GDPR ska följande principer gälla vid behandling av personuppgifter: 

1. Personuppgifter ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till 

den registrerade. 

Med öppet sätt avses att det för de registrerade bör vara klart och tydligt hur uppgifter 

som gäller dem insamlas och används samt i vilken utsträckning personuppgifterna 

behandlas eller kommer att behandlas. Öppenhetsprincipen kräver att all information 

och kommunikation i samband med behandlingen av personuppgifter är lättillgänglig 

och lättbegriplig. 

2. Insamlingen av personuppgifter ska vara begränsad till ändamålet och ske för 

särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Uppgifterna får inte senare 

användas för ett ändamål som inte är bundet till ändamålet med de insamlade 

uppgifterna. 

Det har ändå ansetts att om uppgifterna senare används för arkivändamål eller för 

historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål gäller inte principen om 

ändamålsbegränsning. 

3. Insamlingen av personuppgifter ska vara uppgiftsminimerad, dvs. inte för omfattande 

i förhållande till de ändamål för vilka uppgifterna behandlas, och uppgifterna ska vara 

adekvata och relevanta. 
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Personuppgifter bör behandlas endast om syftet med behandlingen inte rimligen kan 

uppnås genom andra medel. 

4. Personuppgifterna ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade. Den 

personuppgiftsansvarige ska med rimliga åtgärder säkerställa att personuppgifter som 

är inexakta och felaktiga i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas raderas 

eller rättas utan dröjsmål. 

Den personuppgiftsansvarige ska, till exempel med hjälp av fastställda tidsfrister, 

säkerställa att personuppgifter inte förvaras längre än nödvändigt. 

5. Personuppgifter ska förvaras i en form som möjliggör identifiering av den 

registrerade endast under den tid som är nödvändig för de ändamål för vilka 

personuppgifterna behandlas. Uppgifter får dock förvaras längre, om de endast 

behandlas för arkivändamål av allmänt intresse, eller används för historiska 

forskningsändamål eller statistiska ändamål. 

6. Personuppgifter ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för 

uppgifterna och därmed uppgifternas integritet och konfidentialitet. Uppgifterna ska 

skyddas mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada 

genom olyckshändelse. Då ska lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder 

användas. 

Laglig behandling av personuppgifter och dataskydds principer 

Laglig behandling av personuppgifter (artikel 6) 

Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet får behandla personuppgifter 

endast på de grunder som framgår av GDPR. Enligt GDPR får personuppgifter 

behandlas om: 

 den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas 

för ett eller flera specifika ändamål; 

 behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part 

eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås; 

 behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den 

personuppgiftsansvarige; 

 behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande 

betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person; 

 behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett 

led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning; 

 behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller 

en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller 

grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av 

personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn. 
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Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter enligt GDPR skiljer sig delvis 

från den i 8 § i personuppgiftslagen. Funktionellt sett motsvarar den rättsliga grunden i 

GDPR ändå i stor utsträckning den rättsliga grunden i personuppgiftslagen. 

Uppgifter som gäller särskilda kategorier av personuppgifter ska i regel inte behandlas 

alls. Definitionen av särskild personuppgift i GDPR motsvarar med vissa ändringar 

personuppgiftslagens känsliga personuppgifter och omfattar uppgifter som avslöjar ras 

eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller 

medlemskap i fackförening samt genetiska och biometriska uppgifter med vilka man 

entydigt kan identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk 

persons sexualliv eller sexuella läggning. 

Uppgifter som hör till särskilda kategorier av personuppgifter får behandlas om den 

grund som särskilt nämns i GDPR uppfylls. Särskilda personuppgifter får behandlas 

bland annat med personens uttryckliga samtycke, för att skydda personens 

grundläggande intressen eller då behandlingen är viktig för det allmänna intresset med 

stöd av lagstiftningen. 

Om särskilda personuppgifter behandlas, ansvarar den personuppgiftsansvarige för att 

uppgifterna behandlas i enlighet med undantagsbestämmelsen i GDPR. 

Ansvar 

Enligt GDPR ska den personuppgiftsansvarige ansvara för att dessa principer och krav 

efterlevs. Dessutom ska den personuppgiftsansvarige kunna visa att principerna och 

kraven har efterlevts. 

Den personuppgiftsansvarige ska se till att dataskyddsprinciperna efterlevs i alla stadier 

av behandlingen av personuppgifter. Den personuppgiftsansvarige ska i förväg bedöma 

vad principerna innebär i praktiken och hur de ska förverkligas i den egna verksamheten 

samt dokumentera denna bedömning. 

Den personuppgiftsansvariges skyldigheter 

Den personuppgiftsansvariges ansvar (artikel 24), inbyggt dataskydd och dataskydd 

som standard (artikel 25). Enligt GDPR ska den personuppgiftsansvarige 

genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och också 

i praktiken kunna visa att personuppgifterna behandlas i enlighet med GDPR. 

Med tekniska och organisatoriska åtgärder avses exempelvis utbildning av personalen, 

interna anvisningar och föreskrifter, avtal och förbindelser om sekretess, övervakning 

av konton och användning, kryptering av uppgifter, anonymisering eller 

pseudonymisering av uppgifter, inspektion av datasystem och register, 

distansförbindelser, användningsövervakning, tekniska begränsningar, kontroll- och 

övervakningssystem, processer kring databokslut samt användning av uppförandekoder 

och certifikat. 
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Dessa åtgärder ska dimensioneras utifrån en riskbedömning, där man bland annat bör 

beakta behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt de risker som 

gäller de registrerades rättigheter och friheter. Åtgärderna ska bedömas och ses över 

regelbundet och uppdateras vid behov. 

Principen om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard förutsätter att behoven 

och kraven i anslutning till dataskyddet identifieras och beaktas redan innan 

behandlingen inleds. I praktiken bör dessa behov utredas och slås fast redan när 

behandlingen av personuppgifter planeras, och exempelvis vid upphandling redan innan 

anbudsförfrågan görs, dvs. när man bestämmer funktionerna, processerna och 

systemens egenskaper. De datasystem där personuppgifter behandlas ska byggas upp så 

att de som standard genomför dataskyddsprinciperna och kraven i GDPR. 

Enligt det i GDPR antagna riskbaserade förhållningssättet ställs de konkreta åtgärder 

som krävs i GDPR i förhållande till den risk som behandlingen av personuppgifter 

medför för den registrerades rättigheter och friheter. Den personuppgiftsansvarige ska 

omsorgsfullt bedöma riskerna i anslutning till behandlingen av personuppgifter och 

utifrån bedömningen slå fast de skyddsåtgärder som behövs och de övriga 

organisatoriska och tekniska åtgärder som ska motarbeta riskerna.  

Med risk avses fysisk, materiell eller immateriell skada som eventuellt orsakas den 

registrerade av att personuppgifterna behandlas. Det kan till exempel ske när 

behandlingen kan leda till diskriminering, identitetsstöld eller bedrägeri, ekonomisk 

förlust, social nackdel eller hävande av pseudonymisering. Risken kan vara större när 

man t.ex. behandlar uppgifter inom särskilda kategorier av personuppgifter, uppgifter 

om dem som är i en svagare ställning (t.ex. barn) eller när man behandlar stora mängder 

personuppgifter och behandlingen omfattar ett stort antal registrerade. 

Register över behandling (artikel 30) 

Den personuppgiftsansvarige, personuppgiftsbiträdet och deras företrädare ska föra ett 

skriftligt och elektroniskt register över all behandling av personuppgifter. Denna 

skyldighet gäller inte företag eller organisationer med färre än 250 anställda utom i det 

fall att den behandling som utförs sannolikt kommer att medföra en risk för registrerades 

rättigheter och friheter, behandlingen inte är tillfällig eller behandlingen omfattar 

särskilda kategorier av uppgifter (känsliga uppgifter). 

Av registret över behandling ska bland annat framgå i sammanhanget viktig 

kontaktinformation, uppgiftsgrupper som behandlas och information om överföring av 

personuppgifter till tredjeländer. När de uppgifter som tillställs de registrerade (dvs. 

registerbeskrivningen, se nedan) är för externt bruk, utgör det här avsedda registret i 

första hand ett internt verktyg för den personuppgiftsansvarige, personuppgiftsbiträdet 

och deras företrädare. 
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Konsekvensbedömning och samråd (artikel 35 och 36) 

Om behandlingen av personuppgifter sannolikt är förknippad med stora risker, ska den 

personuppgiftsansvarige göra en konsekvensbedömning av dataskyddet. Då bedöms 

riskerna i anslutning till behandlingen och också den personuppgiftsansvariges metoder 

att möta dessa risker. I GDPR finns närmare bestämmelser om riskbestämning och 

konsekvensbedömning. 

En konsekvensbedömning ska göras särskilt om det används ny teknik eller om det 

gäller omfattande behandling av personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och 

överträdelser eller särskilda kategorier av personuppgifter. En konsekvensbedömning 

ska också göras när det gäller en systematisk och omfattande bedömning som bygger 

på automatiserat beslutsfattande samt när det gäller systematisk övervakning av en 

allmän plats i stor omfattning. 

Om konsekvensbedömningen visar att risken i anslutning till behandlingen är hög, och 

den personuppgiftsansvarige inte har vidtagit åtgärder för att minska risken, ska den 

personuppgiftsansvarige samråda med tillsynsmyndigheten innan behandlingen 

påbörjas (förhandssamråd). Förhandssamrådet ersätter anmälningsskyldigheten enligt 

personuppgiftslagen. 

Dataskyddsombudets uppgifter (artikel 37, 38 och 39) 

Alla myndigheter, dock inte är domstolarna i deras dömande verksamhet ska utse 

dataskyddsombud. Den privata sektorn är skyldig att utse dataskyddsombud och det 

gäller främst sådana privat aktörer vars kärnuppgifter är att behandla personuppgifter 

och då denna kräver regelbunden och systematisk övervakning av de registrerade i stor 

omfattning, eller vars kärnverksamhet består av behandling i stor omfattning av 

särskilda kategorier av personuppgifter eller personuppgifter som rör fällande domar i 

brottmål och överträdelser. 

GDPR har detaljerade bestämmelser om dataskyddsombudets ställning och uppgifter. 

Ett dataskyddsombud kan vara anställt i en verksamhet, eller utföra sina uppgifter på 

enligt ett tjänsteavtal. En koncern, fler myndigheter eller kommuner kan utse ett 

gemensamt dataskyddsombud.  

Ett dataskyddsombud ska utses på grundval av sin yrkesmässiga kvalifikationer och, i 

synnerhet, sakkunskap om lagstiftning och praxis avseende dataskydd. Ett 

dataskyddsombud ska vara oberoende och får inte ta emot instruktioner som gäller 

utförandet av uppgifterna. Dataskyddsombudet ska rapportera direkt till den 

personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets högsta förvaltningsnivå. 

Ett dataskyddsombud får vid sidan av sina dataskyddsuppgifter utföra även andra 

uppgifter och uppdrag men dessa får inte leda till en intressekonflikt. 
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Dataskyddsombudet på ett ges möjlighet att delta hantering av alla frågor som rör 

dataskydd och behandling av personuppgifter. Enligt GDPR ska ombudet ges 

tillräckliga resurser och tillgång till personuppgifterna och behandlingsrutinerna. 

Ombudet har också rätt att få resurser för att upprätthålla sin sakkunskap. 

Dataskyddsombudet får inte avsättas eller bli föremål för sanktioner av den 

personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet för att ha utfört sina uppgifter som 

dataskyddsombud. 

Dataskyddsombudet ska informera och ge råd både till den personuppgiftsansvarige och 

till anställda i verksamheten när det gäller dataskydd och behandling av 

personuppgifter. Ombudet ska övervaka att GDPR efterlevs i organisationen, bygga upp 

medvetenheten om dataskydd och utbilda organisationens personal. Ombudet ska ge 

råd i fråga om konsekvensbedömningarna och samarbeta med tillsynsmyndigheten. 

Överföring av personuppgifter till tredjeländer (kapitel V) 

Personuppgifter får överföras till länder utanför EES-området endast om den 

personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet uppfyller villkoren i GDPR. 

Överföring av personuppgifter till tredjeländer sker t.ex. när molntjänster används. 

Molntjänsterna kan använda servrar som finns utanför EES-området. Dessa kan även 

innehas av företag som finns utanför EES-området. I båda fallen ska överföringen av 

personuppgifter via molntjänster ske enligt reglerna om tredjeländer i GDPR. 

Personuppgifter får överföras till ett tredjeland utan särskilt tillstånd, om kommissionen 

har beslutat att det tredje landet i fråga säkerställer en adekvat skyddsnivå (överföring 

på grundval av ett beslut om adekvat skyddsnivå). Kommissionen ska i Europeiska 

unionens officiella tidning och på sin webbplats offentliggöra en förteckning över de 

tredjeländer för vilka den har fastställt att skyddsnivån är eller inte längre är säkerställd.  

Personuppgifter får även överföras till tredjeland efter att den personuppgiftsansvarige 

eller personuppgiftsbiträdet har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder, och på villkor att de 

registrerade har tillgång till verkställbara rättigheter och effektiva rättsmedel. GDPR 

innehåller närmare bestämmelser om eventuella skyddsåtgärder och nämner bland annat 

avtal mellan myndigheter, bindande bestämmelser, kommissionens standardiserade 

bestämmelser, godkända certifieringsmekanismer och administrativa bestämmelser. 

Dessutom har GDPR bestämmelser för särskilda situationer. 

För närvarande överförs personuppgifter till USA genom ett dataskyddsavtal kallat 

Privacy Shield, som kommissionen godkänt. I avtalet godkänns enskilda företag som 

trygga amerikanska företag och trygga mottagare av överförda personuppgifter. 

Den registrerades rättigheter 

Öppen information och kommunikation samt klara och tydliga villkor för utövandet av 

den registrerades rättigheter (artikel 12). 
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Den personuppgiftsansvarige ska planera sin verksamhet så att den registrerade på 

begäran kan få information som gäller behandlingen av personuppgifterna. Enligt 

GDPR ska informationen kunna presenteras i en koncis, klar och tydlig, begriplig och 

lätt tillgänglig form. 

Den information som avses i artikeln är registren över behandling; de uppgifter som är 

föremål för granskning; information om rättelse, radering, begränsning, överföring av 

personuppgifter; information om invändningar mot behandling eller profilering samt 

anmälan om datasäkerhetsincidenter. 

Informationen ska i regel tillhandahållas skriftligt. Om den registrerade lämnar begäran 

i elektronisk form, ska informationen i regel också tillhandahållas i elektronisk form. 

Om den registrerade begär det får informationen tillhandahållas muntligt, förutsatt att 

den registrerades identitet bevisats på ett tillförlitligt sätt. 

Det finns tidsfrister för informationen till och åtgärderna angående den registrerade. 

Informationen ska ges utan onödigt dröjsmål och senast en månad efter att begäran togs 

emot. Det finns möjlighet till förlängning av tidsfristen på vissa villkor. 

Information och den personuppgiftsansvariges åtgärder för utövandet av den 

registrerades rättigheter ska i regel tillhandahållas kostnadsfritt när det sker på den 

registrerades begäran.  

Den personuppgiftsansvarige kan få ta ut en rimlig avgift för sina åtgärder eller vägra 

att tillmötesgå begäran, om den registrerades begäran är uppenbart ogrundad eller 

orimlig. Enligt GDPR kan en begäran anses orimlig till exempel då den registrerade 

upprepade gånger begär information uppenbart ogrundat. Det åligger den 

personuppgiftsansvarige att visa att begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig. 

Information som ska tillhandahållas, dvs. register över behandling 

(artikel 13 och 14) 

I GDPR finns en ingående beskrivning av den information som den 

personuppgiftsansvarige, när personuppgifterna erhålls, ska lämna till den registrerade. 

I praktiken är det fråga om ett register över behandling eller en liknande dokumentation, 

som dock har ett mer omfattande innehåll än registerbeskrivningarna enligt den 

nuvarande personuppgiftslagen. 

I artikel 13 ingår en förteckning över information som ska lämnas till den registrerade, 

om personuppgifterna samlas in från den registrerade. I artikel 14 ingår en förteckning 

över information som den registrerade ska förses med, om personuppgifterna inte har 

erhållits från den registrerade. Informationen ska lämnas till den registrerade, om inte 

någonting annat följer av GDPR. Informationen behöver inte ges exempelvis om den 

registrerade redan förfogar över informationen eller om informationen är 

sekretessbelagd. Informationen behöver inte heller ges om tillhandahållandet av sådan 

information visar sig vara omöjligt eller skulle medföra en oproportionell ansträngning. 
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Om personuppgifterna erhålls av den registrerade, ska informationen till den 

registrerade ges när personuppgifterna samlas in. Om personuppgifterna erhålls från 

någon annan källa, ska den personuppgiftsansvarige ge den i GDPR uppräknade 

informationen till den registrerade inom rimlig tid, men senast inom en månad. 

Den registrerades rätt till tillgång (artikel 15) 

Den registrerade har rätt att med rimliga mellanrum få tillgång till de personuppgifter 

som har samlats in om honom eller henne samt till information som gäller behandlingen 

av personuppgifterna. ”Rimliga mellanrum” definieras inte närmare i GDPR. Alla 

registrerade bör därför ha rätt att få kännedom och underrättelse om framför allt orsaken 

till att personuppgifterna behandlas, under vilken tidsperiod behandlingen pågår, vilka 

som mottar personuppgifterna, logiken bakom automatisk behandling av 

personuppgifterna och konsekvenserna av sådan behandling. Dessutom har de 

registrerade rätt att få kännedom om sina rättigheter i förhållande till den 

personuppgiftsansvarige. 

Den personuppgiftsansvarige ska på begäran meddela om denne behandlar 

personuppgifter om den som frågar. Den personuppgiftsansvarige ska förse den 

registrerade med en kopia av de personuppgifter som är under behandling, om det inte 

finns laga grund till att inte ge ut uppgifterna. 

Den registrerades rätt att få tillgång till sina personuppgifter gäller också åtgärderna 

under behandlingen av dem (vem har behandlat, vilka uppgifter, när). 

Den begärda informationen ska i första hand ges i elektronisk form. Enligt GDPR bör 

den personuppgiftsansvarige vidta alla rimliga åtgärder för att kontrollera identiteten på 

en registrerad som begär tillgång, särskilt inom ramen för nättjänster och i fråga om 

nätidentifierare. Den personuppgiftsansvarige ska genom ett riskbaserat förhållningssätt 

bedöma på vilket sätt identiteten hos den som frågar ska säkerställas och på vilket sätt 

informationen ska ges elektroniskt. 

 

Rätt till rättelse (artikel 16) 

Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål 

få bristfälliga och felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne rättade. Med 

beaktande av ändamålet med behandlingen, ska den registrerade ha rätt att komplettera 

ofullständiga personuppgifter, till exempel genom att lämna ett kompletterande 

utlåtande till den personuppgiftsansvarige. 

En vidare lagring av personuppgifterna bör dock vara laglig, om detta krävs för att utöva 

yttrandefrihet och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse, för att 

utföra en uppgift i av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning som 

anförtrotts den personuppgiftsansvarige, med anledning av ett allmänt intresse inom 
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folkhälsoområdet, för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska 

forskningsändamål eller statistiska ändamål eller för fastställande, utövande eller 

försvar av rättsliga anspråk. 

Anmälningsskyldighet avseende rättelse eller radering av 

personuppgifter och begränsning av behandling (artikel 19) 

Enligt GDPR ska den personuppgiftsansvarige underrätta var och en till vilken 

personuppgifterna har lämnats ut om eventuella rättelser eller radering av 

personuppgifterna eller begränsningar av behandlingen, om inte detta visar sig vara 

omöjligt eller medföra en oproportionell ansträngning. Likaså ska den 

personuppgiftsansvarige på begäran underrätta den registrerade om till vem uppgifter 

har lämnats ut. 

Enligt GDPR ska den personuppgiftsansvarige underrätta varje mottagare till vilken 

personuppgifterna har lämnats ut om eventuella rättelser eller radering av 

personuppgifter eller begränsningar av behandling som skett, om inte detta visar sig 

vara omöjligt eller medföra en oproportionell ansträngning. Den 

personuppgiftsansvarige ska vidare informera den registrerade om dessa mottagare på 

den registrerades begäran. 

Rätt till dataportabilitet (artikel 20) 

Om den rättsliga grunden till behandlingen av personuppgifter är ett samtycke eller 

verkställande av ett avtal och behandlingen sker automatiskt, ska den registrerade ha 

rätt att få ut de personuppgifter som rör honom eller henne och som han eller hon har 

lämnat till den personuppgiftsansvarige. Uppgifterna ska lämnas i ett strukturerat, 

allmänt använt och maskinläsbart format. Den registrerade ska ha rätt att överföra dessa 

uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att den personuppgiftsansvarige 

som har personuppgifterna hindrar detta. 

När den registrerade utövar sin rätt till dataportabilitet ska han eller hon ha rätt till 

överföring av personuppgifterna direkt från en personuppgiftsansvarig till en annan, 

när detta är tekniskt möjligt. 

I allmänhet betyder maskinläsbart format till exempel att den registrerade får en länk 

till sina personuppgifter. 

Rätt att göra invändningar och automatiserat individuellt 

beslutsfattande, inbegripet profilering (artikel 21 och 22) 

Den registrerade har rätt att motsätta sig behandling i direktmarknadssyfte och i en del 

andra situationer som nämns i GDPR, och då får hans eller hennes personuppgifter inte 

längre behandlas i syftena i fråga. 
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GDPR förbjuder inte profilering helt och hållet. Utgångspunkten är ändå att den 

registrerade ska ha rätt att inte bli föremål för profilering. 

Anmälan av en personuppgiftsincident (artikel 33) 

Den personuppgiftsansvarige har skyldighet att anmäla säkerhetsincidenter till 

tillsynsmyndigheten (Datainspektionen) och till de registrerade. Med 

personuppgiftsincident avses en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig 

förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till 

personuppgifterna. 

Den personuppgiftsansvarige ska anmäla en säkerhetsincident till tillsynsmyndigheten 

om möjligt inom 72 timmar efter att ha fått vetskap om den. Det gäller oberoende av 

om incidenten skett i den egna eller personuppgiftsbiträdets verksamhet. Den 

personuppgiftsansvarige kan låta bli att anmäla en säkerhetsincident endast om det är 

osannolikt att incidenten medför en risk för fysiska personers rättigheter och friheter. 

Personuppgiftsbiträdet ska anmäla en säkerhetsincident till den personuppgifts-

ansvarige utan onödigt dröjsmål efter att ha fått vetskap om den. 

Om en personuppgiftsincident sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers 

rättigheter och friheter ska den personuppgiftsansvarige också informera de registrerade 

om säkerhetsincidenten. I GDPR föreskrivs närmare om vad informationen till de 

registrerade ska innehålla. 

Personuppgiftsbiträds avtal 

I artikel 28 i GDPR sägs att när uppgifter behandlas av ett personuppgiftsbiträde ska 

hanteringen regleras genom ett avtal. I avtalet fastställs bland annat föremålet för 

behandlingen, behandlingens varaktighet, art och ändamål, typen av personuppgifter 

och kategorier av registrerade samt den personuppgiftsansvariges skyldigheter och 

rättigheter. 

GDPR föreskriver också tydligt vilken roll personuppgiftsbiträdet har, och de 

skyldigheter som biträdet (registerföraren) ges direkt i lagstiftningen har preciserats i 

förhållande till bestämmelserna i personuppgiftslagen. Enligt GDPR får 

personuppgiftsbiträdet till exempel inte anlita egna underleverantörer utan att ha fått ett 

särskilt eller allmänt skriftligt förhandstillstånd av den personuppgiftsansvarige (artikel 

28.2). 

Den personuppgiftsansvarige får endast anlita personuppgiftsbiträden som ger 

tillräckliga garantier om att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder 

på ett sådant sätt att behandlingen uppfyller kraven i GDPR. Exempelvis vid 

anbudsförfarande ska man vid valet av leverantör fästa uppmärksamhet vid 

leverantörens möjligheter att uppfylla dataskyddskraven i GDPR och de 

dataskyddskrav som den personuppgiftsansvarige ställer. 
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Kravet på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard påverkar också avtalen. Den 

personuppgiftsansvarige ska bestämma vilka praktiska krav som gäller i den egna 

personuppgiftsverksamheten. Villkor om hur kraven ska genomföras ska tas med i 

avtalen. 

Avtal som direkt eller indirekt gäller behandling av personuppgifter ska omvärderas 

utgående från ändringarna i GDPR. Det kan till exempel vara fråga om avtal om 

utläggning av tjänster i anslutning till personer; avtal om köp av tjänster i anslutning till 

personer; avtal om datasystem som behandlar personuppgifter; eller direkta avtal om 

behandling av personuppgifter med en annan instans. 

Påföljder och administrativa sanktioner 

Rätt till ersättning (artikel 82) 

Enligt GDPR ska varje person som har lidit skada till följd av en överträdelse av GDPR 

ha rätt till ersättning från den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet för 

den uppkomna skadan. I första hand har den personuppgiftsansvarige det primära 

ansvaret och personuppgiftsbiträdet det sekundära. Ett personuppgiftsbiträde ska 

ansvara för skada endast om denne inte har fullgjort de skyldigheter i GDPR som 

specifikt riktar sig till personuppgiftsbiträden eller agerat utanför eller i strid med den 

personuppgiftsansvariges lagenliga anvisningar. 

Administrativa sanktionsavgifter (artikel 83) 

Utöver ersättning till den registrerade kan den personuppgiftsansvarige och 

personuppgiftsbiträdet bli tvungna att betala administrativa sanktionsavgifter på 

grundval av överträdelse av GDPR. En administrativ sanktionsavgift kan uppgå till 

högst 20 000 000 euro eller, om det gäller ett företag, utgöra 4 % av den totala globala 

årsomsättningen under föregående budgetår, beroende på vilket värde som är högst. 

Beslut om påförande av administrativa sanktioner fattas av den tillsynsmyndighet som 

tillsatts med stöd av GDPR.  

Enligt artikel 58.2 får varje medlemsstat fastställa regler för om och i vilken 

utsträckning administrativa sanktionsavgifter kan påföras offentliga myndigheter och 

organ som är inrättade i medlemsstaten. Den kommande dataskyddslagen tas ställning 

till hur och vilka administrativa sanktioner som ska tillämpas på myndighetens 

verksamhet. 

Parallellt med eller i stället för administrativa sanktioner kan tillsynsmyndigheten 

använda flera andra metoder att styra personuppgiftsansvariga samt få en lagstridig 

behandling att upphöra.  

Det kan till exempel vara fråga om att utfärda reprimander eller varningar till den 

personuppgiftsansvarige, förelägga att behandlingen ska motsvara lagen inom en viss 
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tid, förelägga att den lagstridiga situationen rättas eller att felaktiga uppgifter rättas, 

uppställa behandlingsbegränsningar samt förelägga att dataöverföringar avbryts till en 

mottagare i ett tredjeland. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-05-03 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Fastighetsutskottet

§ 21

Markanvisning del av Holmängen 1:12, Holmängshage, 
Holmängen samverkansområde
SBN 2018/86

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens fastighetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden 
besluta att:

 ett markanvisningavtal upprättas med Ereim för aktuellt område som är markerat på 
bifogad kartbilaga. 

 markanvisningsavtalet för kommunens del tecknas av mark- och 
exploateringsingenjören och gäller sex månader från och med 2018-05-20 under 
förutsättning att fastighetsutskottets protokoll vunnit laga kraft.

 Köpeskillingen för området kommer att baseras på den tidigare fastställda 
prissättningsmodell som är framtagen för området.

Sammanfattning av ärendet
-

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-04-23.

Sändlista
Mark- och exploateringsingenjören
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2018-04-23 Dnr: SBN 2018/86

Handläggare
Ann-Sofi Sundqvist
ann-sofi.sundqvist@vanersborg.se
Telefonnummer

Mottagare
VÄNERSBORGS 
KOMMUN

Samhällsbyggnadsnämnden

Markanvisning del av Holmängen 1:12, Holmängshage 
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:

 ett markanvisningavtal upprättas med Ereim för aktuellt område som är markerat på 
bifogad kartbilaga. 

 markanvisningsavtalet för kommunens del tecknas av mark- och 
exploateringsingenjören och gäller sex månader från och med 2018-05-20 under 
förutsättning att fastighetsutskottets protokoll vunnit laga kraft.

 Köpeskillingen för området kommer att baseras på den tidigare fastställda 
prissättningsmodell som är framtagen för området.

Sammanfattning av ärendet
Av första etappen på Holmängshage var ingen av parterna som ingår i 
samverkansavtalet intresserade av att exploatera på denna tomt. 
I mars 2018 gick en fråga ut till samtliga exploatörer som visat intresse för att bygga i 
Vänersborgs kommun om att lämna in en intresseanmälan för aktuellt område. En 
intresseanmälan inkom. Undertecknande mark- och exploateringsingenjör har 
tillsammans med stadsarkitekten träffat representanter från Ereim och fått en 
presentation av deras projektidé för tomten. 
Ereims förslag innebär en variation av radhus, loftgångshus och flerbostadshus i olika 
våningsantal. Alla bostäder har entréer in mot gården där det finns både grönytor och 
parkering. Inom kvarteret kommer lägenhetsstorlekar variera från ett rum och kök till 
fem rum och kök.
Kommunens representanter tycker att det är ett trevligt förslag och anser att kommunen 
ska inleda ett arbete med företaget så att föreslagen exploatering kan genomföras. 
Syftet med att markanvisa området innan köpekontrakt tecknas är att företag får lite mer 
tid att ta fram handlingar och marknadsföra området. 
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Samhällsbyggnadsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

2018-04-23 Dnr: SBN 2018/86

Carl-Gustav Bergenholtz Ann-Sofi Sundqvist
Fastighetschef Mark- och exploateringsingenjör

Bilagor
Intresseanmälan för samverkansprojekt Holmängshage

Sändlista
Samhällsbyggnadschef
Fastighetschef
Mark- och exploateringsingenjör
Ereim
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Intresseanmälan

Ekeblad Real Estate Investment Management AB

Vänersborgs Kommun

Holmängs
hage
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EKEBLAD REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT INTRESSEANMÄLAN - HOLMÄNGS HAGE - 2018.04.06 3 (32)

HOLMÄNGS HAGE

Del av HOLMÄNGEN 1:1

Fastighetsarea ca 8800 m2

Antal bostäder ca 50 st

BOA/bostad 25-115 m2

Upplåtelseform         bostadsrätt

Vi vill lämna förslag på bebyggelse i kvarteret 
Utgården i Holmängs hage. Vi arbetar alltid med 
ett helhetsperspektiv i våra projekt och planerar 
inte bara bostäder. Vi fokuserar på att skapa 
bostadsområden som är attraktiva för köparen 
och främjar möten men också där relationen till 
omgivande bebyggelse och miljö är starkt rotad. 

Vi vill bidra till att området får en väl genomtänkt 
gestaltning och blir en stadsdel som erbjuder en 
stor variation och är attraktivt för många. Inom 
kvarteret erbjuds lägenhetsstorlekar från ettor till 
femmor.

För att hålla en hög exploatering men samtidigt 
skapa ett attraktivt gårdsrum med möjlighet till 
parkering både för cykel och bil har vi valt att 
föreslå  en byggnadshöjd på högst fem våningar. 
På gårdsytan varvas grönytor och aktiviteter med 
parkering. Miljöhusen placeras ut mot den större 
gatan för att hålla sopbilen utanför kvarteret.

Bostäderna har alla entré in mot gården vilket 
skapar en levande atmosfär och många naturliga 
möten. I området varieras typologin mellan radhus, 
loftgångshus och flerbostadshus i olika antal 
våningar  för att skapa attraktiva gaturum med 
skillnader i volym och förhållande till gata. 

Vi kommer i kvareret Utgården ha som ambition att 
uppföra även flerbostadshusen i trästomme.
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III

II

IV

V

II

II

II

ILLUSTRATIONSPLAN
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VOLYMSKISS

103



Flerbostadshus:

Den större typen av 
flerbostadshus är en 
tvåspännare. Här finns en fyra 
på 85m2 och en trea på 67m2 

Den mindre varianten 
av flerbostadshus är en 
trespännare som innerhåller 
mindre lägenhetsstorlekar. I 
mitten av huset finns en etta 
på 25 m2 och på kanterna två 
spegelvända tvåor på 54 m2.
 

Loftgångsshus:

Huset består av ett centralt 
placerat trapphus som med 
hjälp av en loftgångslösning 
leder vidare till tre lägenheter på 
var sida. 

I ytterkant finns en fyra på 
75 m2, i mitten en trea på 64 m2  
och närmast trapphuset en etta 
på 32 m2 . 
 

Radhus:

Radhusen består av fem rum 
och kök i två plan med en 
totalyta på 115m2. På tomtens 
framsida finns två bilparkeringar 
och ett förråd på ca 4m2. På 
baksidan finns en altan och 
mindre trädgård in mot den 
gemensamma gården.

4 ROK 

3 ROK 

2 ROK 

1 ROK 

5 ROK 

1:1000

Inom kvarteret finns olika lägenhetsstorlekar för att erbjuda 
en blandad grupp människor med olika boendebehov en 
bostad kring samma gård.
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REFERENSBILDER

Trädgård

Altan

Gemensam gård

Boule

Växthus

Lekplats

GÅRDSYTOR MED OLIKA 
MYCKET PRIVATHET

GÅRDSYTOR MED 
AKTIVITET

LÄGENHETSSTORLEKAR
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Planlösningen är utformad för att ge stort mervärde 
på liten yta. Stora fönsterpartier, generösa sociala 
ytor och en öppen planlösning mellan kök och 
vardagsrum är karaktäristiskt för husen.

Husets entréplan bjuder på kök och vardagsrum i 
öppen planlösning, något som är mycket uppskattat 
hos vår målgrupp. 

En trappa upp finns tre sovrum, ett badrum och 
ett allrum. Allrummet kan enkelt göras om till 

ytterligare ett sovrum om familjens behov skulle 
förändras.

Genomgående hög kvalitet på material och 
utrustning gör att radhuset blir ett mycket prisvärt 
och uppskattat alternativ för det egna boendet.

Vi arbetar med en radhustyp där storleken varieras 
mellan 109 och 115 m2. Båda planlösningarna har 
liknande funktion, men 115 m2 erbjuder något 
större ytor och utökad förvaring.

Med dagens höga kostnadsläge i byggbranschen är det viktigt att vi planerar våra bostäder på ett smart 
sätt, utan att göra avkall på rumsliga eller praktiska kvalitéer. Våra bostäder är noga genomtänkta och 
varje kvadratmeter har en funktion och finns på rätt plats.

EREIMS BOSTÄDER - 
HÖG KVALITET OCH STORA 
MERVÄRDEN PÅ LITEN YTA

SKALA 1:100
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RADHUS: 115 m2

4 ROK 75m2 3 ROK 64m2

1 ROK 32m2

SKALA 1:200

4 ROK 85m2 3 ROK 67m2

FLERBOSTADSHUS

Vår fyra- och trerummare erbjuder goda 
boendekvalitéer på en rimlig yta. Det centralt 
placerade vardagsrummet fungerar som passage 
mellan lägenhetens delar och öppnar sig mot den 
stora balkongen. 

Det stora sovrummet ligger även det med utsikt och 
tillgång till balkongen. Köket är placerat för att ha 
god kontakt med vardagsrummet och matplatsen, 
men samtidigt i en egen rumslighet för att skapa 
avskildhet.

Rundgången i lägenheten skapar möjlighet att nå 
rummen från olika håll. Från det mindre rummet 
når man den indragna balkongen mot gården.

2 ROK 54m2 2 ROK 54m21 ROK 25m2

MINDRE FLERBOSTADSHUS

Det mindre flerbostadshuset är en trespännare med 
mindre lägenhetsstorlekar. Tvåorna är utformade 
så att en del blir privat, med sovrum och WC, och en 
del mer offentlig, med kök och vardagsrum. 

Precis som i de större lägenheterna har kök och 
vardagrum kontakt med varandra, men kyl och frys 
placeras som en rumsavskiljare. 

Ettan är utformad med alla nödvändiga funktioner 
på en liten yta. Matplats och kök är placerat ut mot 
det stora fönstret som vätter mot kvarterets gård. 

LOFTGÅNGSHUS

Fyra- och trerummarna får en offentlig kärna där kök och vardagsrum är placerade i öppen planlösning 
och kantas av sovrummen. Enrumslägenheten får sina funktioner i ett öppet rum ut mot loftgången och de 
mer privata delarna längst in i lägenheten. Loftgången placeras in mot gården i söderläge och har därför 
utformats så att det framför varje entrédörr finns en djupare balkongyta. Då byggnaden utförs i mer än två 
våningar tillkommer hiss i trapphuset.
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PROJEKTFÖRSLAG 
RADHUSKVARTER

ILLUSTRATIONSPLAN
0 5 10 2015 25 m

SKALA 1:500

LOKALGATA

KVARTERSGATA

ÖSTRA VÄGEN

Eftersom det i dagsläget är svårt att förutsäga 
vilka förutsättningar vi har att förhålla oss till på 
bostadsmarknaden den närmaste tiden har vi 
valt att vid sidan av vårt förslag med en blandad 
bebyggelse även föreslå en lösning med enbart 
radhusbebyggelse.

I det fall efterfrågan på lägenheter i området 
skulle svikta och kommunen ändå prioriterar att 
fastigheten blir bebyggd tror vi att möjligheterna att 
sälja och uppföra radhus är större än lägenheter i 
flerbostadshus och har således valt att presentera 
även denna möjlighet.
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137m2  RADHUS MED TERRASS

2,5 plans radhuset består av samma 
planlösning som vårt 115m2 radhus, men 
med ett extra allrum på den  inredda 
vindsvåningen. Rummet får en bostadsyta 
på 22m2 och en biyta på 5m2 .

Bostaden får en stor terrass som skyddas 
från vind och blir mer privat med hjälp 
av de lägenhetsskiljande väggarna som 
bevarats. 

VOLYMSKISS RADHUSKVARTER
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INLÄMNING

MARKANVISNING

BYGGLOV

UPPHANDLING

MARKNADSFÖRING

PROJEKTERING

SÄLJSTART

BYGGSTART INFLYTTNING

apr-18 jun-18 aug-18 okt-18 dec-18 feb-19 apr-19 jun-19 aug-19 okt-19 dec-19 feb-20 apr-20 jun-20
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FASADMATERIAL

LIGGANDE TRÄPANEL
Fasaderna mot omkringliggande 
bebyggelse och vägen utförs med 
en liggande panel med en råare, 
lägre detaljeringsnivå. Panelen får 
en sågad yta och målas i varierande 
kulörer i jordfärg-skalan.

STÅENDE TRÄPANEL
Fasaderna in mot gårdstunet får en 
ljus träpanel för att föra ner ljuset på 
gården. Panelen blir i smalare plank 
och blir mer detaljerad för att 
förstärka skillnaden i  inner- och 
ytterfasad. 

TIDPLAN

LERTEGEL
Byggnaderna med 
ljusare fasad får ett 
färgstarkt 
lertegeltak. 

ZINKPLÅT
De byggnader med 
starkare fasadfärg 
får ett mer diskret 
tak i zinkplåt.

SEDUMTAK
Miljöhus och cykel-
skjul får sedumtak 
och blir gröna 
inslag på gården. 
Det gröna taket tar 
hand om dagvatten 
och minskar risken 
för översvämning.

GRÄSARMERING
Parkeringsytorna 
utförs i gräs-
armering för att 
släppa igenom 
dagvatten och ge 
ett grönare intryck.

RÖTT TEGEL
På gården placeras 
ett gemensamt 
växthus. växthuset 
blir ett landmärke 
och får en stabil 
grund i rött tegel.

CORTÉNPLÅT
Detaljer som ex. 
odlingslådor utförs 
i corténplåt.

MATERIAL

FASAD PUNKTHUS
Punkthuset utförs i ljus träfasad som 
varierar i utseende. Volymen delas in 
i vertikalt led med hjälp av  panelens 
bredd och varianter på lockpanel. En 
bredare panel i sockelvåningen blir 
mer detaljerad längre upp i 
byggnaden. 

Loftgångshus FlerbostadsshusRadhus
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För många unga vuxna är det svårigheten att skaffa 
ett tryggt boende som hindrar framtidsplaner och 
familjeliv. EREIM grundades med ambitionen att 
ändra på det genom att skapa projekt som gör det 
möjligt för förstagångsköpare att etablera sig på 
bostadsmarknaden. Vi har sedan starten 2010 sålt 
över 800 bostäder runtom i Sverige.

Vi har stor erfarenhet av att arbeta med projekt 
i tidiga skeden och har specialiserat oss på att 
jobba mot kommuner och med markanvisningar.  
Vi trivs med att ha en aktiv roll i utvecklingen av 
stadens områden och vi vill gärna bidra till en 
bostadsutveckling som är hållbar för kommun, 
människa och miljö. 

Vi vet att de områden vi bygger är  platser där 
många människor lever stora delar av sitt liv och 
det är viktigt för oss att bidra till levande kvarter 
som präglas av social samvaro och trygghet. 
Därför planeras kvarteren för gemenskap genom 
mötesplatser som på ett naturligt sätt skapar 
samhörighet.

I varje projekt lägger vi stor vikt vid att skapa 
områden utifrån lokala förutsättningar, oavsett om 
det gäller kommunens krav och önskemål, hänsyn 

till kringliggande bostäder och verksamheter eller 
efterfrågan på marknaden. Vi analyserar noggrant 
vilka behov som ska tillgodoses och lägger stor vikt 
vid att gestaltningen är väl genomtänkt och att den 
tilltalar och passar såväl boende som stad. 

Finansieringen sker genom byggnadskreditiv och 
det egna kapitalet står vi ofta själva för, även om vi 
har goda möjligheter att låna in större belopp från 
externa investerare vid behov. 

Med smarta, kostnadseffektiva hem vill vi bidra till 
en ökad mångfald på bostadsmarknaden. Det är 
ett boende som gör att fler får möjlighet att välja 
en nybyggd bostad – ett fint och modernt hem som 
medverkar till en förutsägbar privatekonomi och 
kräver minimalt med skötsel. Något som för många 
av oss är en förutsättning för att få ihop vardagslivet.

Med hjälp av stark kostnadskontroll,  en slimmad 
organisation och upprepning håller vi ett pris som 
är attraktivt utan att för den sakens skull ge avkall 
på kvaliteten. Det gör att också att det sällan dyker 
upp några överraskningar.

Vi är en pålitlig partner som mer än en gång har 
haft framgång där andra försökt men inte lyckats.

EREIM AB är en projektutvecklare med drivkraft att skapa hemmiljöer där människor kan blomstra och 
trivas. Vi bygger välplanerade, prisvärda bostäder för att fler ska få en chans att skapa sitt eget hem 
utan att behöva ge avkall på en balanserad vardagsekonomi. Vi drivs av att få använda vår kunskap 
om bostadsbyggande till att göra skillnad – både för samhället och för den enskilda människan! 

EREIM
VI SKAPAR EGNA HEM
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TILLGÄNGLIGHET & FUNKTION

Planlösningarna är anpassade efter kraven i 
BBR och Svensk Standard. På så vis skapar vi 
en bostad som är funktionell och tillgänglig 
för alla och säkerställer att det finns 
erforderligt utrymme för omsorg. Möjligheten 
att omvandla allrummet till ett fjärde sovrum 
medför att bostaden kan anpassas i takt med 
att familjens behov förändras.

Det ska vara enkelt att bo och leva hållbart. 
Genom att ta ett helhetsgrepp om bostadens totala 
energiförbrukning och erbjuda kloka lösningar kan 
vi på allvar skapa förutsättningar för ett hållbart 
boende som kan producera mer energi än vad det 
förbrukar sett över året. 

GOD INOMHUSMILJÖ

Luften i bostaden renas via filter i 
ventilationssystemet. Genom ytterdörrar med 
bra ljudklassning och massiva innerdörrar 
erhålls god ljudmiljö med låga bullernivåer. 
Tekniska installationer är placerade avkiljt 
i ett och samma utrymme, tillgängligt för 
vuxna men svåråtkomligt för barn.

ELBILSLADDARE

Elbilsrevolutionen har precis startat och där 
vill vi vara med. Genom att erbjuda säkra 
och snabba elbilsladdare i anslutning till 
parkeringar möjliggör vi omställningen till 
mer hållbara transporter.  

KLOKA MATERIAL

Vi använder beprövade material i våra hus. 
Stommen är byggd i trä och vi väljer även trä 
till fasaden i första hand. Förutom att trä är 
ett material som är enkelt att underhålla och 
reparera, är det ett byggmaterial som medför 
låga utsläpp av koldioxid. Genom god kvalité 
i våra materialval bygger vi bostäder som 
håller i längden. Vi undviker PVC-material i 
ytskikt och söker hela tiden lösningar för att 
ytterligare minska kemikalieanvändningen i 
våra byggnationer. 

GRÖNA TILLVAL

Köparen har möjlighet att göra egna och fler 
gröna tillval till sin bostad. Exempel på detta 
är närvarostyrd belysning, sensorstyrda 
blandare och anpassad värmestyrning.

FUKTSÄKRA VÅTUTRYMMEN

Alla våra våtrumsinstallationer uppfyller 
kraven enligt VVS-branschens regler 
för säker vatteninstallation och följer 
Byggkeramikrådets rekommendationer.

ODLING

Rum för odling i våra områden skapar gröna 
mötesplatser som gynnar så väl sociala 
som ekologiska aspekter. I gemensamma 
miljöhus kan matavfall sorteras för att 
skapa kompost till de egna odlingarna.  Till 
planteringar på gemensamma områden 
väljer vi i första hand ätbara fruktträd.   

ENERGIFÖRBRUKNING

Med marknadens effektivaste frånlufts-
värmepump är energiåtgången för 
uppvärmning och tappvarmvatten endast 
ca 3 500 kwh/år. I kombination med 
energisnåla vitvaror (A+++) och LED-baserad 
belysningsarmatur har vi minimerat behovet 
av el.

GRÖNA TAK & 
DAGVATTENHANTERING

Vi eftersträvar kloka lösningar för lokalt 
omhändertagande av dagvatten i våra 
områden. Det sker genom grönytor, 
fördröjningsmagasin och i vissa fall öppna 
dammar. Genom sedumtak tar vi upp buller, 
binder föroreningar och minskar risken för 
översvämningar. Sedumtak är dessutom 
nära underhållsfritt och har estetiska värden. 

SOLCELLER

Med solceller bidrar våra  bostadsrättsköpare 
till en hållbar energiproduktion samtidigt 
som de sänker sina elkostnader. Varje bostad 
har möjlighet till en solcellsanläggning på 
8,5kW, vilket beräknas ge ca 7500kWh/år. 
Det täcker husets årliga förbrukning även 
inkluderat en normal hushållselanvändning 
och med nuvarande ersättning motsvarar 
elproduktionen en besparing på drygt 
7500kr/år.

KLIMATSKAL

Våra hus är välisolerade och har fönster och 
dörrar med låga U-värden. Den specifika 
energianvändningen ligger på cirka 35kWh/
m2/år. Siffran kan jämföras med BBR:s krav 
om 55kWh/m2/år för hus uppvärmda med 
värmepump. 

SOCIAL HÅLLBARHET

Vi  arbetar med social hållbarhet i våraområden 
genom en genomtänkt bebyggelsestruktur 
med platser och rum som uppmuntrar 
till möten och samarbete. Faktorer vi tror 
bidrar till ökad sammanhållning, trygghet 
och ansvarstagande. Inte sällan sker en 
komplettering av det lokala bostadsutbudet 
genom våra bostadsprojekt. Detta medför 
att en ny målgrupp kan introduceras för 
området/stadsdelen. Ofta skapas dessutom 
lokala flyttkedjor som ger människor 
möjlighet att  bo kvar i sin stadsdel.
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Genom åtgärder som förbättrat klimatskal, minimerat varmvattenslöseri, minskad hushållselförbrukning och installation 
av marknadens effektivaste värmepump har vi lyckats skapa ett radhus med mycket låg energiförbrukning. Tack vare 
effektiva solcellspaneler kan våra bostäder till och med producera ett elöverskott sett över året, även inräknat en normal 
hushållselförbrukning.  

* BBR-krav fjärrvärme: 90 kWh/m2 och år, klimatzon 3 (jmf med Ereim fjärrvärme 65 kWh/m2 och år)
** BBR-krav elvärme: 55 kWh/m2 och år, klimatzon 3 (jmf med Ereim luftvärmepump 35 kWh/m2 och år)
*** Beräknat på normal hushållselförbrukning (4 pers) med energisnåla vitvaror/belysningslösningar (2 700 kWh/år)
Solelproduktion, beräknad årsproduktion med 8,54 kWp-anläggning, öst-västtakriktning, vid utbyte om 872  kWh/kWp/år (södra Sverige).
Se våra beräkningar på: http://www.ereim.se/dokument/

kWh/m2/år

EREIM HUSTYP A+++
ETT HUS SOM PRODUCERAR MER ENERGI ÄN DET FÖRBRUKAR

SPECIFIK ENERGIANVÄNDNING - BBR KONTRA EREIM
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Byggnadens energianvändning, ofta benämd 
som köpt energi, är all energi som vid normalt 
användande under ett normalår behöver levereras 
för att driva själva byggnaden. I termen ingår 
uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och 
fastighetsel. Med fastighetsel avses den energi 
som krävs för att driva fläktar, pumpar och 
belysning i allmänna utrymmen. Ju lägre specifik 
energianvändning, desto energieffektivare byggnad. 
Det är Boverket som ställer krav på specifik 
energianvändning och gränsvärderna varierar 
beronde på uppvärmningskälla och klimatzon.

Med hushållsel avses den el som förbrukas av 
hushållet. Exempel på detta är el till vitvaror, 
belysning, datorer, TV, hushållsmaskiner och 
liknande. Det finns inga krav på hushållsel-
användning eller standardvärden för beräkning 
av en normal förbrukning. Uppskattningar går 
däremot att finna hos Energimyndigheten och på 
den EU-märkning som finns på vitvaror. 

SPECIFIK ENERGIANVÄNDNING HUSHÅLLSEL

OLIKA TYPER AV 
ENERGIFÖRBRUKNING

Bostäder står för en betydande andel av Sveriges energianvändning och koldioxidutsläpp. För att nå 
globala och  lokala klimatmål krävs, förutom smarta byggprocesser och kloka materialval, bostäder 
som är energieffektiva i driftsfasen. Därför tar vi hänsyn till byggnadens energiförbrukning och framtida 
hushållselförbrukning i våra bostadsprojekt. 

ENERGIÖVERSKOTT+ 6 kWh/m2/åräven inkluderat hushållsel

90 kWh/m2/år

65 kWh/m2/år

55 kWh/m2/år

35 kWh/m2/år

+30 kWh/m2/år

+6 kWh/m2/år
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FJÄRRVÄRME VÄRMEPUMP
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BRF GRÖNLANDSHUNDEN - ÖREBRO 2014-2015

28 lägenheter á 112,5 m2 

Status: Inflyttad

BRF MORGONEN - VÄXJÖ 2017-2018

24 lägenheter á 112,5 m2 

Status: Under produktion

BRF LÄKEÖRTEN - JÖNKÖPING 2018-

29 lägenheter á 115 m2 

Status: Under projektering

BRF TEGELBYN - LANDSKRONA 2017-2018

34 lägenheter á 112,5 m2 

Status: Under projektering

BRF ORMESTA PARK - ÖREBRO 2015-2017

96 lägenheter á 112,5 m2 - 140,6 m2

Status: Inflyttad

BRF STRANDBYN - GNESTA 2016-2017

24 lägenheter á 112,5 m2

Status: Inflyttad

REFERENSER I URVAL

BRF BONDROSEN - HELSINGBORG 2015-2016

21 lägenheter á 112,5 m2 - 149,5 m2

Status:  Inflyttad

BRF JULIVALLEN - HÖGANÄS 2017-2018

29 lägenheter á 112,5 m2 

Status:  Under projektering

BRF SLÅNBÄRET - KUMLA 2017-2018

35 lägenheter á 112,5 m2 

Status: Under produktion

BRF VIKHEMS BY - STAFFANSTORP 2018-

31 lägenheter á 112,5 m2 -149,5 m2

Status: Under projektering

BRF EKEBERG - LÖDÖSE 2015-2016

30 lägenheter á 112,5 m2 

Status: Inflyttad

Ereim  har erhållit kommunala marktilldelningar i:

Örebro (5 st)
Helsingborg (3 st)
Halmstad (3 st)
Gnesta (2 st)
Höganäs (2 st)
Skövde (2 st)
Lilla Edet (1 st)
Kumla (1 st)

Växjö (1 st)
Västerås (1 st)
Landskrona (1 st)
Ulricehamn (1 st)
Staffanstorp (1 st)
Jönköping (1 st)
Kristianstad (1 st)
Ystad (1 st)

115



 EKEBLAD REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT
ORG. NR. 556792-5838

STORA ÅVÄGEN 21, 436 34 ASKIM

JONAS.ZACHRISSON@EREIM.SE 
+46 735 151 020116



 

INBJUDAN TILL 
SAMVERKAN 

För byggnation på kommunal mark 

Vår nya stadsdel Holmängs Hage 
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Inbjudan till samverkan 
Inom den nya stadsdelen, Holmängs Hage, Vänersborgs kommun. 
Vänersborg kommun vill med denna inbjudan undersöka intresset för att bebygga det sista 
kvarteret inom första etappen av det nya bostadsområdet Holmängs Hage. Området är 
beläget på Holmängen, precis där innerstaden möter landet och med läget som största 
fördel. Centrumnära med gångavstånd till stadens utbud och ändå med naturen utanför 
dörren. Välkomna till denna markanvisning!  

Vad skulle ni byggherrar med erfarenhet av liknande bostadsprojekt vilja erbjuda Vänersborg 
inom detta unika och nyetablerade bostadsområde? Hur vill ni lyfta fram detta områdets 
exklusiva kvaliteter som ett läge mitt i staden men ändå på landet, med goda 
pendlingsmöjligheter, men kanske framförallt dess närhet till Vänern och den fantastiska 
omgivande naturen?  

Här finns alla möjligheter till ett framgångsrikt byggande!  

Missa inte chansen att lämna in er intresseanmälan/anbud till Vänersborg kommun enligt 
anvisningar i detta anbudsmaterial senast 2018-04-07. 

Handlingar och underlag som det hänvisas till i detta anbudsmaterial finns även tillgängliga 
på kommunens hemsida www.vanersborg.se. 

 

 

Välkomna! 
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Vad är Holmängs Hage? 

Holmängs Hage är en ny stadsdel i Vänersborg. Belägen på Holmängen, precis där 
innerstaden möter landet och med läget som största fördel. Centrumnära med gångavstånd 
till stadens utbud och ändå med naturen utanför dörren. 

Holmängs Hage erbjuder praktisk närhet till arbete, skolor och infrastruktur. Likaså till 
vardagspuls och mötet mellan människor. 

Samtidigt finns naturen i skogsdungarna, de många promenadstråken, vassruggen längs 
Göta älvs strand och de stora ekarna strax intill. Eller som en fin utsikt utanför fönstret och 
med frisk luft när balkongdörren står på glänt. 

På platsen som nu blir Holmängs Hage bedrevs förr jordbruk och där betade både nötboskap 
och får. Historien syns i de äldre, ofta ihåliga träden som sparats och i gårdsbyggnaderna, vid 
Fredrikslund och Källshagen, som hållit både djur, spannmål och redskap. 
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Var ligger Holmängs Hage? 

Holmängs Hage ligger i utkanten av Vänersborg, i förlängningen av området Holmängen. 
Inramat av bostadsområdet vid Björkholmsgatan och Kyrkängens koloniområde samt Östra 
vägen och Göta älv. 

Vänersborg, regionhuvudstad i Västra Götaland ligger vackert belägen precis vid Vänerns 
sydspets. 

Strategiskt placerad med närhet till Trollhättan och Göteborg passar Vänersborg bra som 
utgångspunkt för dig som pendlar till arbete eller studier. Med goda kommunikationer och 
bra infrastruktur är du i Göteborg på under en timme. 

Med Göta älv precis bredvid, Ekopark Halle-Hunneberg åt öster och ett rikt föreningsliv 
erbjuder Vänersborg också en aktiv och naturnära fritid 

 

Markområde som anvisas 

Detaljplanen för området antogs 2016 och stora delar av byggnation inom den norra delen 
har påbörjats. I den södra delen ska fördelning av områdena påbörjas. Holmängs Hage är ett 
samverkansprojekt mellan hittills sex olika aktörer. I olika etapper bygger aktörerna, med en 
gemensam vision, drygt 700 nya hem. Bostadsrätter, hyresrätter och seniorboende byggs 
som radhus, flerbostadshus och punkthus.  
Byggnation på aktuellt område ska överensstämma med gällande detaljplan. Planens 
bestämmelser anger i grova drag att området får bebyggas med både radhus, flerbostadshus 
med olika våningsantal inom området och centrumverksamhet. Det är först vid 
avstyckningen som området får sin exakta areal och en unik fastighetsbeteckning. Fram till 
dess är området en del av Holmängen 1:1.  
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Förutsättningar 
Om intresse finns att besöka platsen rekommenderas kontakt med Vänersborgs kommun för 
en tidsbokning. Kontakta An-Sofi Sundqvist på telefonnummer 0521-72 23 94 eller skicka e-
post till ann-sofi.sundqvist@vanersborg.se. 
 
Efter att inlämnade intresseanmälningar utvärderats så väljs den byggherre eller eventuellt 
flera byggherrar som får arbeta vidare med sin idé för ny bebyggelse på detta sista område i 
etapp 1 på Holmängs Hage. Avtalet ger en tidsbegränsad ensamrätt att exploatera angivet 
området och innebär också ett klargörande vad gäller åtagande och ansvar, samt fördelning 
av kostnader i samband med en byggnation. Tanken är att detta avtal sedan ska efterföljas 
av en överlåtelsehandling. Om en överenskommelse om överlåtelse inte träffas under 
avtalstiden, så har kommunen rätt att skriva avtal med annan byggherre. Kommunen har 
även rätt att återta avtalet utan ersättning om byggherren uppenbarligen inte avser eller 
förmår att genomföra projektet i den takt eller på annat sätt som avsågs vid 
avtalsskrivandet. Byggherren får inte överlåta avtalet till någon annan utan kommunens 
skriftliga godkännande. 
 

Bebyggelseutformning 
Bebyggelsen som avses uppföras ska vara i enlighet med gällande detaljplan. 
Dessutom har kommunen önskemålen att 
• Holmängs Hage ska kunna erbjuda varierade former av upplåtelser. Det vill säga att vi 
gärna ser förslag på flerbostadshus, där framförallt hyresrätter förespråkas. 
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• att ni kommer att verka för ett långsiktigt hållbart och attraktivt bostadsområde genom att 
visa på ekonomisk stabilitet inom företaget. 
• områdets naturliga förutsättningar och kvalitéer tillvaratas, samtidigt som byggrätten 
utnyttjas på ett optimalt sätt. 
• ni har referenser som visar tidigare genomförda projekt, och som tydlig åskådliggör er 
profil och kvalitet, men också ert intresse och engagemang för att skapa attraktiva 
boendemiljöer. 
 

Preliminär tidsplan 
2018-04-07 Sista dag för inlämnande av bidrag 
2018-05-07 Beräknad tid för beslut om exploatör/er att arbeta vidare med. 
 
Tomtpris är bestämt till ett pris om 700 kronor/BTA för inlämnat bygglov. För outnyttjad BTA 
reducerades köpeskillingen med 0,5 per BTA. 

Kommunala avgifter 
Utöver köpeskillingen för marken förutsätts respektive byggherre 
betala alla anläggnings- och anslutningsavgifter enligt gällande taxor. 
 
 

Utvärdering 
Avsikten med intresseanvisning är att intresserade byggherrar lämnar in en anmälan om 
angivet område. Inlämnade intresseanmälningar kommer att utvärderas av representanter 
från Samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunen förbehåller sig fri prövningsrätt. 
 

Intresseanmälan 
Intresseanmälan ska vara Vänersborgs kommun tillhanda senast 2018-04-07. Handlingarna i 
intresseanmälan ska märkas med Intresseanmälan för samverkansprojekt Holmängs Hage, 
samt anbudsgivarens firmanamn. Intresseanmälan ska skickas till:  
ann-sofi.sundqvist@vanersborg.se  
eller:  
Vänersborgs kommun 
Ann-Sofi Sundqvist 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
462 85 Vänersborg 
 

Förslaget ska omfatta följande: 
 Byggherrens namn, adress, telefonnummer och organisationsnummer 
 Byggherrens kontaktperson samt kontaktpersonens telefonnummer och e-

postadress 
 Skisser och illustrationer över utformning av byggnader, fasader, perspektiv, utemiljö 

med parkeringar, planteringar, träd etc. 
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 Beskrivning av förslaget med redovisade materialval, färgsättning och annat som kan 
underlätta förståelsen för förslaget. 

 Uppgift om upplåtelseform 
 Beskrivning av föreslagen bebyggelse med uppgift om antal lägenheter och 

lägenhetsfördelning.  
 Referensobjekt (genomförda eller planerade) 
 Företagets ekonomiska status och affärsidé. 
 Översiktlig tidplan 
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Vänersborgs kommun 	MINNESANTECKNINGAR 

Samhällsbyggnadsnämndens presidium Sammanträdesdatum 	 Sida 

2018-05-03 	 9 (13)  

43  

Yttrande över motionen stoppa Neovision 
Vison från att ödelägga naturreservatet 
Nygårdsäng 
SBN 2017/284 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att överlämna samhällsbyggnads-
förvaltningens skrivelse daterad 2018-04-24 till kommunfullmäktiges 
meddelandelista och därmed är motionen besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat att remittera motionen "Stoppa Neovison 
Vison (Mink) från att ödelägga naturreservatet Nygårdsängen" till Miljö-
och hälsoskyddsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och 
Kommunstyrelsen. Motionen är inlämnad av Kurt Karlsson  (SD)  och 
föreslår att Vänersborgs kommun ser till att: Artrikedomen och mängden 
fåglar vid Nygårdsängen bevaras och att åtgärder sätts in för att genom 
fällor begränsa eller helst helt stoppa Neovison Visons (Minkens) 
härjningar. 

Som bakgrund till motionen anges att fågelskådare och fotografer som 
bevakat området under några år, uppger att artrikedomen och mängden 
fåglar minskat och att mink vid ett flertal tillfällen setts i området. 

Kommunekologerna uppmärksammades under förra året på att en 
minskning av fågelfaunan i Nygårdsängen skett och att mink noterats i 
området. Uppdraget till skyddsjägaren att spåra och få bort mink från 
området kvarstår och frågan följs upp regelbundet. Skyddsjakten bedrivs 
så långt det är möjligt under en tid då minken inte har ungar. Andra 
åtgärder och skötselinsatser för att minska fågelpredation och förbättra 
förutsättningar för olika fågelarter i området kan bli aktuella. 

Sändlista 
Förvaltningschef 
Mark- och exploateringsingenjör 

   

~1 

  

 

Justerandes sign 

 

Utdragsbestyrkande 

  

k 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(3)

2018-04-23 Dnr: SBN 2018/122

Handläggare
Ann-Sofi Sundqvist
ann-sofi.sundqvist@vanersborg.se
Telefonnummer

Mottagare
Ärendets kontakt

Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över motionen-stoppa Neovision Vison från att 
ödelägga naturreservatet Nygårdsäng
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lämna synpunkter på remissen Stoppa Neovison 
Vison från att ödelägga naturreservatet Nygårdsängen, enligt nedanstående bedömning. 
Synpunkterna lämnas ur naturvårdssynpunkt. Därmed anser samhällsbyggnads-
nämnden att motionen är besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att remittera motionen ”Stoppa Neovison Vison 
(Mink) från att ödelägga naturreservatet Nygårdsängen” till Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen. Motionen är 
inlämnad av Kurt Karlsson (SD) och föreslår att Vänersborgs kommun ser till att: 
Artrikedomen och mängden fåglar vid Nygårdsängen bevaras och att åtgärder sätts in 
för att genom fällor begränsa eller helst helt stoppa Neovison Visons (Minkens) 
härjningar. 
Som bakgrund till motionen anges att fågelskådare och fotografer som bevakat området 
under några år, uppger att artrikedomen och mängden fåglar minskat och att mink vid 
ett flertal tillfällen setts i området. 
Kommunekologerna uppmärksammades under förra året på att en minskning av 
fågelfaunan i Nygårdsängen skett och att mink noterats i området. Uppdraget till 
skyddsjägaren att spåra och få bort mink från området kvarstår och frågan följs upp 
regelbundet. Skyddsjakten bedrivs så långt det är möjligt under en tid då minken inte 
har ungar. Andra åtgärder och skötselinsatser för att minska fågelpredation och förbättra 
förutsättningar för olika fågelarter i området kan bli aktuella.

Fördjupad beskrivning av ärendet
Nygårdsängens naturreservat inrättades 1997 med syfte att bevara och vårda ett 
tätortsnära våtmarksområde med stor artrikedom knuten till småvatten och dammar. 
Området utgör bl.a. en häckningsplats för olika våtmarksfåglar och rastplats för olika 
flyttande fågelarter. Förvaltare av reservatet är Vänersborgs kommun.  
Den vilda minken vistas främst i närheten av vattendrag, sjöar och våtmarker. Födan 
varierar, men utgörs sommartid i huvudsak av större kräftdjur, groddjur och mindre 
däggdjur samt sjöfågel, främst måsar och änder, speciellt ungar. Vintertid lever den 
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Samhällsbyggnadsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 2(3)

2018-04-23 Dnr: SBN 2018/122

huvudsakligen av fisk. Minken är en införd art i Sverige och skyddsjakt på mink tillåts 
hela året. 
När en fråga om skyddsjakt på kommunal mark i naturvårdssyfte uppkommer bedöms 
behov och åtgärder av kommunekolog i samråd med någon av kommunens 
skyddsjägare som sedan utför eventuell jakt. Hittills är det sällan frågan om jakt ur 
naturvårdssynpunkt aktualiserats.
Kommunekologerna uppmärksammades under förra året på att en minskning av 
fågelfaunan i Nygårdsängen skett och att mink noterats i området. Tydligast var 
minskningen av sothöna, men häckningsframgången var generellt dålig även för övriga 
arter som normalt häckar i området. Kommunekologerna bedömde att mink mycket väl 
kunde vara en bidragande orsak till att fågelfaunan i området har minskat och i samråd 
med en av kommunens skyddsjägare sattes fällor för mink ut. Fällorna försvann dock 
från området, utan att någon mink fångades. Uppdraget till skyddsjägaren att spåra och 
få bort mink från området kvarstår och frågan följs upp regelbundet. Skyddsjakten 
bedrivs så långt det är möjligt under en tid då minken inte har ungar. 
Parallellt med att förhindra predation från mink behöver andra orsaker till minskningen 
av fågel i området tittas närmare på. Enligt en ornitolog med god kännedom om 
fågellivet i kommunen var 2017 generellt ett dåligt häckningsår för sothönor längs 
Vänerkusten i hela kommunen. Orsaken till detta är inte känd, men den torra sommaren 
med torrlagda vassruggar kan vara en bidragande orsak.  
Andra åtgärder och skötselinsatser för att minska fågelpredation och förbättra 
förutsättningar för olika fågelarter i området kan bli aktuella. Uppföljning, skötsel och 
åtgärder inom reservatet görs i samråd mellan kommunekologer och 
samhällsbyggnadsförvaltningen både genom det löpande naturvårdsarbetet och ibland 
genom större riktade insatser.

Beredning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har berett och beslutat i ärendet i enlighet med detta 
förslag.

Underlag
Beslut KF 2017-11-22 § 189 

Ann-Sofi Sundqvist Elin Isaksson
Mark- och exploateringsingenjör Kommunekolog

Sändlista
Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadschef
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2018-04-23 Dnr: SBN 2018/122

Fastighetschef
Mark- och exploateringsingenjör
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2017-11-22 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

§ 189

Motion om Stoppa Neovison Vison från att ödelägga 
naturreservatet Nygårdsängen
KS 2017/481

Förslag till Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till miljö- och hälsoskyddsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Kurt Karlsson (SD) inkom med en motion daterad 2017-11-10, om att ”Artrikedomen 
och mängden fåglar vid Naturreservatet Nygårdsängen
bevaras och att åtgärder sätts in för att genom fällor begränsa eller helst
helt stoppa Neosvison Visons ( Minkens) härjningar.”.
Kommunfullmäktige medgav att motionen fick ställas.
Kurt Karlsson (SD) presenterade motionen.

Beslutsunderlag
Kurt Karlssons (SD) motion daterad 2017-11-10

Sändlista
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunstyrelsen 
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,AZ ~ 
rt Karlsson ' 

Sverigedemokraterna Vänersborg 

Vänersborgs kommun 
Kommunstyrelsen 

2017 -11- 10 

Dnr-  ~_01 y O  

VÄNERSBORGS, F:Ciii"iVIUN 

2017 -11- 10  

Kommunkansliet 
Vänersborg 2017-11-07 

Motion 
Stoppa Neovison Vison från att ödelägga 

Naturreservatet Nygårdsängen.  

Naturreservatet Nygårdsängen ligger vid Vassbottens strand vid södra infarten 
till Vänersborg i höjd med  Quality  Hotel. 

Reservatet är ett rekreationsoinråde med stor potential. Förutom gång- och 
cykelstråk, är det ofta besökt av fågelskådare och fotografer. Området ligger i 
nära anslutning till stora bostadsområden och är lättillgängligt. 

Fågelskådare och fotografer, som bevakat området under några år, uppger att 
artrikedomen och mängden fåglar minskat. 

Undertecknad som ofta besöker området kan bekräfta deras bedömning. Vid 
flertal av mina besök, har Neovison Vison visat sig. 

Neovison Vison tillhör inte ursprungligen den svenska faunan. Den är en 
effektiv predatör och specialist på fågelägg. 

Undertecknad föreslår därför med av ovan beskrivna skäl att Vänersborgs 
Kommun ser till att: 

Artrikedomen och mängden fåglar vid Naturreservatet Nygårdsängen 
bevaras och att åtgärder sätts in för att genom fällor begränsa eller helst 
helt stop o a Ne s vison Visons ( Minkens) härjningar.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

2018-04-26 Dnr: SBN 2018/122

Handläggare
Ann-Sofi Sundqvist
ann-sofi.sundqvist@vanersborg.se
0521-72 23 94

Mottagare
Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Redovisning av kommunjakten
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av kommunjakten för 
kalenderåret 2017.

Sammanfattning av ärendet
Redovisningen av kommunjakten kalenderåret 2017.

Carl-Gustav Bergenholtz Ann-Sofi Sundqvist
Fastighetschef Mark- och exploateringsingenjör

Bilagor
Redovisning av kommunjakten 

Sändlista
Förvaltningschef 
Fastighetschef
Mark- och exploateringsingenjör 
Jaktledare
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Vänersborgs Kommun 
Ankom 

2018 -04- 9- 3 
DDr 	 Samhällsbyggnadsnämnden 

Vänersborg 

Redovisning av kommunjakten (Onsjö/N stadsskogen) kalenderåret 2017. 

Jaktåret 2017 har gått utan några klagomål från allmänheten. Kommunmarken ingår sedan 

2012 i Ramnered-Sivikens älgskötselområde. 

Det har varit lite problem med närgångna älgar och rådjur i villaområdena Onsjö, Mariedal 

och Blåsut. Årets älgtilldelning blev tre vuxna djur och tre kalvar. Passröjningar, 

iordningställande av skjutlavar, markering av skjutvinklar och utsättning av saltstenar har 

utförts. 

Arrangerade jaktdagar: 

Älg 	 4 dgr 

Rådjur, räv 	 2 „ 

Rå/hare/räv 	 5 „ 

Antal dagkort 92 	Summa betalt dagkort 	13200:- 

Fällt Vilt 

Älg 	3 Vuxen 1 kalvar 

Rådjur 	19 st 

Hare 	2 st 

Intäkter från sålt vilt 

Älg 	689,43kg x 35:- 24130:- 

Rådjur 200 kg x 35:- 7000:- 

Hare 2x100 kr 200:- 

Sammanlagda intäkter 31330:- 
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Vänersborg 2019-04-10 

Roland Carlsson  Håkan Bäcklund 

Ekonomisk sammanfattning 

Årets intäkter 44530:- 

Redovisat till kommunen 37089:- 

Ingående kassa 1552:- 

Fällavgift 2650:- 

Saltstenar och märkband 1200:- 

Arvode 3000:- 

Medlemsavgift skötselområde 591:- 

Utgående kassa 1552:- 

Summa 7441:- 

Utgifter (7441:- ) är dragna från sålt vilt. 

Övrigt 

Preliminära jaktdagar för 2018 

17/8, 19/8, 2/9, 6/10, 17/10, 18/10, 26/10, 10/11, 1/12 

Fler dagar vid behov 
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VÄNERSBORGS KOMMUN 	 2018-04-17 	 Dnr SBN: 2018/122 

Fastighetsenheten 

Samhällsbyggnadsnämnden 

REVISIONSRAPPORT, KOMMUNJAKT 2017-01-01--2017-12-31 

Jaktkorten är fördelade enligt nedan: 
VILT -FÖRDELNING - 2017 
Vilt Antal jaktkort å-pris Summa 
Älg 29 150 4350 
Älg 2 75 150 
Rådjur /räv 14 150 2100 
Rådjur/ räv 2 75 150 
Rådjur/hare/räv 41 150 6150 
Rådjur/hare/räv 4 75 300 
Summa 92 13 200 

SAMMANSTÄLLNING AV JAKTLEDARNAS REDOVISADE UPPGIFTER i KR: 

INTÄKTER 
Jaktkort (totalt 92 st) 

SUMMA 
13200 

Försålt vilt Antal/kg Pris/kg Summa 
Älg 689,43 35:- 24130 
Rådjur 200 35:- 7000 
Hare 2 100:- 200 31330 

SUMMA INTÄKTER 44530  

Ingående kassa 1552 
Fällavgifter 2650 
Saltstenar och märkband 1200 
Medlemsavgift 591 
Arvode till jaktledarna (2x1500:-) 3000 
Utgående kassa 1552 

REDOVISADE INTÄKTER TILL KOMMUNEN 37089 

SAMMANSTÄLLNING AV KOMMUNENS BOKFÖRDA INTÄKTER (inkl moms) 

2018-04-17 	 37089 

Jaktledarnas redovisning överensstämmer med kommunens bokförda intäkter 

FASTIGHETSENHETEN 

Ann-Sofi Sundqvist 

Bilaga: Jaktkort-Förteckning-2017 
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JAKTKORT - FÖRTECKNING 2017 
Dag Jaktdeltagare Vilt Avg kr Dag Jaktdeltagare Vilt Avg kr 

170108 William Back Rådjur/hare/räv 75 171018 Petri Söder Älg 150 
Marus Karlsson Rådjudharelräv 150 Tomas Leckström Älg 150 
Gert Freyholtz Rådjur/hare/räv 150 Bengt Wallin Älg 150 

Dag Sävblom Rådjudhare/räv 150 Anders Larsson Älg 150 

Jonas Andersson Rådjudhare/räv 150 Marcus Karlsson Älg 150 

Jan Hallander Rådjudhare/räv 150 Mattias Carlsson Älg 150 

Douglas Erixon Rådjur/hare/räv 150 Jonas Boman Älg 150 

Anders Larsson Rådjur/hare/räv 150 Gert Freiholtz Älg 150 

170130 Bengt Wallin Rådjur/harelräv 150 171019 Markus Karlsson Älg 150 

John Andersson Rådjurlharelräv 150 Anders Larsson Älg 150 
Dag Sävblom Rådjur/harelräv 150 Gert Freiholtz Älg 150 
Gert Freyholtz Rådjudharelräv 150 Bengt Wallin Älg 150 
Anders Larsson Rådjudhare/räv 150 Petri Söder Älg 150 
Kenneth Nyberg Rådjudharelräv 150 Mattias Carlsson Älg 150 
Harry Autio Rådjudharelräv 150 Tomas Leckström Älg 150 

Jonas Boman Älg 150 

170817 William Back Rådjudräv 75 
Daniel Andersson Rådjurräv 75 17102e Gert Freiholtz Älg 150 
Bengt Wallin Rådjudräv 150 Monica Thernquist Älg 150 
Emelie Palmqvist Rådjurräv 150 Douglas Erixson Älg 150 
Mattias Carlsson Rådjudräv 150 John Andersson Älg 150 
Anders Larsson Rådjudräv 150 Marcus Karlsson Älg 150 
Margareta Hallander Rådjudräv 150 Bengt Wallin Älg 150 
Douglas Erixon Rådjudräv 150 Torgny Hjort Älg 150 

170819 Daniel Andersson Rådjudräv 75 171111 Daniel Andersson Älg 75 
William Back Rådjurräv 75 William Back Älg 75 
Dag Sävblom Rådjurräv 150 Anders Larsson Älg 150 
Bengt Wallin Rådjudräv 150 Kristoffer Olsson Älg 150 
Emelie Palmqvist Rådjurräv 150 Torgny Hjort Älg 150 
Tomas Leckström Rådjudräv 150 Monica Thernquist Älg 150 
Anders Larsson Rådjudräv 150 Mattias Carlsson Älg 150 
John Andersson Rådjudräv 150 Martin Jakobsson Älg 150 
Jan Hallander Rådjudräv 150 
Gert Freiholtz Rådjudräv 150 

171129 Dag Sävblom Rådjur/hare/räv 150 
Douglas Erixson Rådjur/harelräv 150 

171007 William Back Rådjudharelräv 75 Anders Larsson Rådjur/harelräv 150 
Jonas Boman Rådjudharelräv 150 Jan Hallander Rådjur/harelräv 150 
Jan Hallander Rådjudhare/räv 150 John Andersson Rådjudharelräv 150 
Margareta Hallander Rådjur/harelräv 150 Robert Karlsson Rådjur/hare/räv 150 
Douglas Erixson Rådjur/harelräv 150 Bengt Wallin Rådjur/hare/räv 150 
Monica Thernquist Rådjudharelräv 150 Marcus Karlsson Rådjur/harelräv 150 
Mattias Carlsson Rådjur/harelräv 150 
John Andersson Rådjudharelräv 150 
Anders Larsson Rådjudharelräv 150 171209 Jan Hallander Rådjurlhare/räv 150 
Bengt Wallin Rådjudharelräv 150 Dag Sävblom Rådjur/hare/räv 150 
Petri Söder Rådjudharelräv 150 Marcus Karlsson Rådjudharelräv 150 
Gert Freiholtz Rådjudharelräv 150 Anders Larsson Rådjur/harelräv 150 
Markus Karlsson Rådjurlhare/räv 150 Douglas Erixson Rådjudharelräv 150 
Dag Sävblom Rådjudharelräv 150 William Back Rådjudharelräv 150 

Delsumma 6600 TOTALSUMMA 13200 
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VILT -FÖRDELNING - 2016 
Vilt Antal jaktkort å-pris Summa 
Älg 29 150 4350 
Älg 2 75 150 
Rådjur/räv 14 150 2100 
Rådjur/räv 2 75 150 
Rådjur/havre/räv 41 150 6150 
Rådjudhavre/räv 4 75 300 

Summa 92 13200 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2018-04-25 Dnr: SBN 2018/7

Handläggare
Lars Bengtsson
lars.bengtsson@vanersborg.se
0521-72 12 59

Mottagare
Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Förslag till korrigering av samhällsbyggnadsnämndens 
driftram 2018 avseende gatuenheten och 
fastighetsenheten

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta:

Att till anslagsbindningsnivån nämnd/administration/gatuenheten/tekniska flyttas          
5,0 mkr från anslagsbindningsnivån fastighetsenheten 

Sammanfattning av ärendet

Ärendet avser utökat vägunderhåll under 2018

Fördjupad beskrivning av ärendet

Efter årets vinter har ovanligt mycket tjälskador uppstått. Många växlingar mellan plus 
och minusgrader har bidragit till att förvärra skadorna. Diken” och ”gropar” har uppstått 
i vägnätet på ställen där sådant normalt inte skall finnas. Inom fastighetsenheten 
prognostiseras försäljningen av mark/tomter överstiga budgeterat värde vilket ger en 
möjlighet till korrigering av budgeten inom befintlig ram.

Beredning

Ärendet är berett inom samhällsbyggnads ledningsgrupp

Underlag
Prognos över försäljning avseende mark/tomter. Konstaterande av uppkomna 
vägskador.
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2018-04-25 Dnr: SBN 2018/7

Lars Bengtsson
Förvaltningsekonom

Sändlista

Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

2018-04-25 Dnr: SBN 2018/7

Handläggare
Lars Bengtsson
lars.bengtsson@vanersborg.se
0521-72 12 59

Mottagare
Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Delårsbokslut ett med prognos 2018-12-31
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till delårsbokslut 1 
med prognos 2018-12-31. 

Sammanfattning av ärendet
Verksamhetscheferna har fått göra en bedömning av årsutfallet för sina respektive 
verksamheter, utifrån utfallet efter april månad samt för 2018 års budget. Dels en 
”siffermässig” bedömning samt en verbal utifrån inriktningsmål och förväntade resultat.

Fördjupad beskrivning av ärendet
För den skattefinansierade delen prognostiseras ett överskridande mot budget till ett 
belopp av 1,6 mkr.
För balansräkningsenheterna prognostiseras sammantaget ett negativt resultat i 
storleksordningen 1,7 mkr. Av detta avser 1,0 mkr Va-verket samt 0,7 mkr 
renhållningsverket.

Underlag
Utfall efter april månads utgång samt 2018 års budget.

Lars Bengtsson
Förvaltningsekonom

Bilagor
Delårsbokslut 1 med prognos 2018-12-31

Sändlista
Kommunstyrelsen
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Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden
Ordförande: Benny Augustsson (S)
Vice ordförande: Peter Göthblad (L)
2:e vice ordförande: Anders Wiklund (MP)
Förvaltningschef: T f Gunnar Björklund

Verksamhetsbeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för stora delar av kommunens tekniska verksamhet, såsom drift 
och anläggning inom park och gata, projektering samt trafikärenden. Vidare handhas 
fastighetsförvaltning, städverksamhet, måltidsproduktion till skola och äldreomsorg samt en del övrig 
intern service, såsom tryckeri, telefoni, bilpool och vaktmästeri. Balansräkningsenheterna VA- och 
renhållningsverken ingår också. 

Resultatavstämning
Nedan redovisas nämndens förväntade resultat som ska bidra till att fullmäktiges inriktningsmål 
uppnås.

Invånare

Fler områden ska upplevas trygga genom belysning, öppna ytor och att det är rent och välvårdat.

 Uppnås
Trygghetsbelysning har installeras på utsatta områden/stigar. Slyröjning sker längs utsatta stigar. 
Gatuenheten och Parkenheten håller snyggt på allmänna ytor så som parker och badstränder.

Av den totala andelen livsmedelsinköp ska andelen ekologiska livsmedelsinköp öka

 Uppnås
Enligt övergripande beslut från KF ska andelen ekologiska livsmedel utgöra minst 10 procent. 
Samhällsbyggnadsnämnden målsättning är minst 25 procent och idag ligger vi på ca 30 procent och 
ökar varje år!

Kommunens naturmiljöer ska vara tillgängliga för alla och invånarna ska enkelt och tryggt kunna ta sig 
till fritidsaktiviteter, strand- och grönområden.

 Uppnås
Flertalet naturmiljöer, som ligger under förvaltningens ansvar, är välstädade. Det byggs cykelvägar så 
att man tryggt kan ta sig till fritidsaktiviteter och strandområden. Handikapptillgänglighet utvecklas 
ständigt för god åtkomst till strandnära områden och övriga fritidsområden.

Vägskyltning och information till invånare ska vara tydlig och enkel och kontinuerligt ses över.

 Uppnås
Vägskyltning ses kontinuerligt över och ligger under Gatuenheten arbetsrutiner. Information till 
invånarna sker bl.a. via kommunens hemsida och på Facebook.

Konsekvensanalys ska genomföras vid större förändringar som kan tänkas påverka invånarna. Såsom 
exempelvis nedsläckning av kommunal belysning där kommunen inte har väghållaransvaret.

 Uppnås delvis 
Konsekvensanalys har ännu inte påbörjats, avseende nedsläckning av kommunal vägbelysning där 
kommunen inte har väghållaransvaret. Konsekvensanalys beräknas utföras under hösten.

Åtgärder avseende gång och cykelvägar, samt kollektivtrafik ska ske enligt Mål- och Resursplanen

 Uppnås
Gång- och cykelvägar byggs enligt beslutade investeringsmedel i Mål- och resursplan. Busshållplatser 
byggs om, detta i syfte att främja mer kollektivresande.
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Förvaltningen ska möjliggöra och underlätta förutsättningarna för evenemang i kommunen.

 Uppnås
Ständigt pågående dialog med KoF inför Aqua Blå och andra större evenemang som Earth Hour, 
höstmarknad, m.m.

Förbättra samarbetet med andra förvaltningar med målsättning att öppna upp offentliga lokaler för mer 
frekvent användning.

 Uppnås delvis 
I dialog med BUF och KoF utreder vi möjligheten till att nyttja kommunens lokaler över längre tid under 
dygnet/veckan. Som exempel kan nämnas att Torpaskolans Aula används för fritidsändamål hos KoF 
efter skoldagens slut. Samarbetet/utvecklingen pågår.

Förvaltningen ska bidra till utbudet av fler bra, ändamålsenliga lokaler avsedda för fritidsaktiviteter.

 Uppnås
I samarbete med KoF utformas/utvecklas flera arenor för fritidsändamål. T.ex. anläggs konstgräs på 
Hallevi idrottsplats, Hallevibadet moderniseras, ny idrottshall med fullstora mått, dvs. 40 x 20 meter, 
börjar byggas vid Vänersborgs Arena/Sportcenter.

Förvaltningens kunder ska uppleva ökad tillgänglighet, bra bemötande och ett snabbt, tydligt och 
kompetent agerande i kontakter och ärenden med förvaltningens representanter.

 Uppnås
Det finns ett flertal licensierade tjänstemän i förvaltningen som är godkända "Företagslotsar". 
Regelbundna träffar med föreningar och andra intressegrupper om arbete som förvaltningen utför i det 
"offentliga rummet" i samhället. Inför VA-arbete längs Vänerkusten, och nu senast Nordkroken, har 
Tekniska haft informationsmöten med allmänheten runt om i kommunen.

Utveckla möjligheterna att erbjuda invånarna fler e-tjänster för att få kontakt med förvaltningens 
verksamheter och tjänstemän.

 Uppnås
Kretslopp & Vatten tillhandahåller flera e-tjänster, som t.ex. avläsning av vattenmätare och ägarbyten. 
Vidare har de även skrivit avtal med I-data för distribuering av fakturor via Kiwra. Kostenheten 
utvecklar en producentkarta i syfte att definiera vad som är närodlat.

Förvaltningen ska bidra till att minska koldioxidutsläppen från kommunens fordonspark

 Uppnås
Nya fordon som anskaffas till bilpoolen drivs med fossilfria medel så som gas och el. HVO-bränsle har 
införts och ersätter diesel i den tyngre fordonsparken.
 

Fler av förvaltningens och nämndens representanter ska delta i kommunala evenemang.

 Uppnås delvis 
Medarbetare från förvaltningen deltar i kommunala evenemang som Aqua Blå, Bomässan, 
höstmarknaden kommunens födelsedag m.m. Deltagande från nämndens politiker sker också vill viss 
del.

Samhällsutveckling

Förbättringar, med början i stadskärnan, ska bidra till att kommunens attraktionskraft ökar

 Uppnås
Avtal är påbörjade med andra fastighetsägare längs gågatan, angående snöröjning och städning. Det 
pågår regelbundna träffar mellan Gatuenheten och Plan- och bygglovsenheten om utveckling av 
stadskärnan. Centrum förskönas av Parkenheten med mer blomsterplanteringar, t.ex. framför museet. 
Även ljusdekorationer vintertid. Tekniska projekterar och ska bygga en trappa vid Residensbrons 
nordöstra fäste i syfte att förlänga hamnstråket norrut mot Fisktorget
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Genom utökat markinnehav möjliggöra att kommunen är attraktiv för näringslivets etableringar

 Uppnås delvis 
Förhandlingar pågår med angränsande privat fastighetsägare vid Trestad Center, i syfte att förvärva 
mer mark, som därefter kan anpassas för utökning av näringslivet kring Trestad Center.

Förvaltningen ska möjliggöra och underlätta så att fler bryggor och uteserveringar tillkommer i syfte att 
öka kommunens attraktionskraft.

 Uppnås
Kontinuerligt arbete pågår. Kommunala badstränder utvecklas med t.ex. WC. Bryggor renoveras 
löpande.
Uteserveringar anläggs av krögare i bra samarbete med förvaltningen.

Förvaltningen ska arbeta för förbättrade pendlingsmöjligheter bland annat genom arbete för 
möjliggörande av tågstopp i Brålanda.

 Uppnås
Låsta cykelparkeringar under tak byggs vid resecentrum och Öxnereds station - med syfte att 
underlätta för pendlingsmöjligheter. Vid Brålanda station äger kommunen ett större markområde, vilket 
är ett led i att möjliggöra pendelparkering då Brålanda får tågstopp.

Fler attraktiva och energieffektiva boenden ska byggas

 Uppnås
Förvaltningen säljer mark till exploatörer för byggnation av attraktiva boenden. Förvaltningen bygger 
dock inte kommunala bostäder, det ansvaret ligger på AB Vänersborgsbostäder.

Förvaltningen ska bidra till att utbudet av fler offentliga mötesplatser ökar såsom exempelvis 
grillplatser, ute gym, multiarenor, parker och lekplatser.

 Uppnås
Mötesplatser i den offentliga utemiljön byggs enligt tilldelade medel i Mål- och resursplan. Dialog sker 
regelbundet med KoF om hur vi gemensamt kan bidra till ett ökat utbud av mötesplatser.

Förvaltningen ska bidra till att förbättra kommunens placering i rankingen enligt Svenskt näringsliv.

 Uppnås
Varje år genomför Svenskt Näringsliv en enkätundersökning av kommunernas företagsklimat.  Siffror 
från mätningen redovisas i slutet av året. Vi ökar synligheten för allmänheten om allt vi utför i 
kommunen, som t.ex. att vi bygger skolor, idrottsplatser m.m. Detta gör vi bl.a. genom sociala medier 
så som Facebook.

Ekonomi

Förvaltningen ska arbeta för att minska matsvinnet.

 Uppnås delvis 
Matsvinnet delas upp i två kategorier - där maten tillagas och dels där maten äts. Där maten tillagas: 
Pågår ständigt översyn av teknik/hantering kring tillagningen med syfte att minska matsvinnet. Där 
maten äts: Det är i de högre stadierna i grundskolan, som matsvinnet är störst. Information pågår till 
eleverna att bara ta så mycket mat som man vill äta upp.
 

Arbetssätt och arbetsformer ska utvecklas för att bidra till effektivare verksamhet.

 Uppnås
Serviceenheten har till stora delar omorganiserats under året, med målsättningen att bli ännu mer 
kostnadseffektiva. Kostenheten fortsätter utveckla kostplaneringssystemet Mashie. Fastighetsenheten 
omorganiserar för att möta nya krav från de andra förvaltningarna. Inom Tekniska, Gatuenheten, 
Kretslopp & Vatten pågår översyn av rutiner, med målsättningen att arbetsformerna ska utvecklas. 
Organisationen av Administrationen på förvaltningen ses över för att kunna vara så effektiv som 
möjligt.
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Förvaltningen ska verka för alternativa och effektiva framtida återvinningsstationer.

 Uppnås
Ny kretsloppspark projekteras. Kretslopp & Vatten har regelbundna möte med FTI AB, då FTI 
ansvarar för återvinningsstationerna.

Fastigheter, gator och ledningsnät och andra inom förvaltningen berörda tillgångar ska förvaltas på ett 
långsiktigt ekonomiskt optimalt sätt.

 Uppnås
Underhållsplaner avseende gator, VA, teknik och fastigheter har upprättats - med syfte att skapa bra 
underlag för planering av god förvaltning av kommunens tillgångar. Mål- och resursplanen anger hur 
mycket medel som avsätts för att förvalta kommunens tillgångar på ett långsiktigt ekonomiskt optimalt 
sätt.

Samverkan mellan förvaltningar och nämnder ska effektiviseras och öka i förvaltnings- och 
nämndövergripande processer.

 Uppnås delvis 
Samarbetet mellan främst KoF och BUF har förbättrats genom dialogmöten och där avtal/uppdrag har 
tydliggjorts.

Nämnden ska ha full kostnadstäckning för avgiftsfinansierad verksamhet och samverkan över 
nämndgränser och förvaltningar ska ske för att på bästa sätt uppnå Kommunfullmäktiges mål

 Uppnås delvis 
Full kostnadstäckning för avgiftsfinansierad verksamhet uppnås till största delen. Undantaget är 
Kostenhetens ersättning från BUF.

Verksamhetsutveckling

Förvaltningen ska utveckla samverkansarbetet i syfte att öka, stödja och utveckla medarbetarnas 
delaktighet, innovationskraft och kompetens.

 Uppnås
Berörda tjänstemän är med i samtliga investeringsprojekt, i syfte att få större delaktighet i projekten, 
t.ex. Nya kretsloppsparken. Interna utbildningar kommer att genomföras under året, i syfte att komma 
varandra närmare och skapa förutsättningar för mer engagemang och delaktighet.

Förvaltningen ska i sina olika uppdrag öka möjligheten för alla invånare till inflytande för att på olika 
sätt inkluderas i samhället

 Uppnås
Pågår inom förvaltningen. Vi försöker synas mer på sociala medier så som på Facebook och 
Instagram. Vi tar emot praktikanter. "Sociala företag" anlitas för vissa uppdrag.

Medarbetare

Förvaltningen ska erbjuda medarbetarna ett hållbart arbetsliv där ohälsan minskar.

 Uppnås
Friskvård på arbetstid är införd på vissa enheter där arbetsschemat så tillåter att det införs. 
Personalklubben har också ett bra utbud av hälsobefrämjande aktiviteter. Fysisk och psykisk 
arbetsmiljö diskuteras kontinuerligt på APT, FSG, CSG med målsättningen att erbjuda ett hållbart 
arbetsliv.

Förvaltningen ska erbjuda anställningsförhållanden som erbjuder flexibilitet, fortbildning, utveckling 
och önskad sysselsättningsgrad. Allt i syfte att medarbetarna ska trivas och stanna kvar i 
förvaltningens verksamheter samt att nya medarbetare ska lockas till förvaltningens verksamheter.

 Uppnås
Styrande dokument anger att vi ALLTID ska erbjuda heltidstjänst. Några medarbetare har på egen 
begäran gått ner i tjänstgöringsgrad. Delar av veckoarbetstiden erbjuds "distansarbete" för några 
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medarbetare. Kurser, konferenser, utbildningar sker löpande. Sammantaget erbjuder förvaltningen ett 
brett spektra av aktiviteter med syfte att stimulera medarbetarna till utveckling och bättre arbetsvillkor.

Nyckeltal/jämförelsetal                      
Debiterad kvantitet renvatten. 
Rubricerad post har en direkt relation till intäkterna.

Måltider, städservice.

Rubricerade poster är verksamheter inom kost- och serviceenheterna och har en direkt relation till det 
ekonomiska utfallet.

Hushållsavfall                                                

 Mängden hushållsavfall har ingen direkt relation till intäkterna. På kort sikt finns en relation till 
kostnaderna, då avgifterna tas ut per ton.

Nyckeltal/jämförelsetal
Progn.
2018

Utfall
1804

Boklsl
2017

Fastigheter förvalta lokaler  
Skolor och förskolor, yta kvm 102603 102603 102 603
Omsorgsfastigheter, yta kvm 16 988 16 239 16 239
Kontorsfastigheter, yta kvm 34 694 34 694 34 694
Fritidsfastigheter, yta kvm 53 527 53 527 53 527
Fastighetsunderhåll kr/kvm 195 195 195
Kost och service
Måltider antal 1000-tal 
portioner/år 1 379 *364 1 419

Städyta kvm per dag 99 000 99 000 99 000
Vatten
Debiterad kvantitet 
renvatten, 1000-tal kbm 2 256 752 2 325

Avfall
Hushållsavfall, antal ton 7 149 2 383 7 246

*Avser mars

Ekonomi
Resultaträkning
Mkr Prog

2018
Budg
2018

Boksl
2017

Utfall
1804 % Utfall

1704
Statsbidrag 3,6  3,6 4,7 1,3 36 2,2
Övriga intäkter 397,0 398,9 422,3 145,5 36 148,4
Summa 
intäkter 400,6 402,5 427,0 146,8 36 150,6

Personal 153,4 153,4 134,3 52,9 34 49,4
Omkostnader 228,4 227,0 278,7 83,4 37 89,9
Avskr. ränta 102,8 102,8 101,7 34,9 34 33,1
Summa 
kostnader 484,6 483,2 514,7 171,2 35 172,4

Nettokostnad 84,0  80,7 87,7 24,4 30 21,8
Nettobudget 80,7  80,7 85,5      26,6 33 28,5
Resultat -3,3 -1,2        2,2 6,7

143



Samhällsbyggnadsnämnden

Anslagsbindningsnivå, Mkr
Mkr Progn

2018
Budg
 2018 diff   Utfall 

1804         %

Nämnd/adm. 6,5 6,8 +0,3 1,8 7
Gatuenh/teknisk 61,3 61,3 - 18,6 30
Fastighetsenhet 10,4 10,4 - -0,3 -
Service/kostenh. 4,1 2,2 -1,9 1,9 86
VA-verksamhet 1,0 0,0 -1,0 2,1 -
Renhållning 0,7 0,0 -0,7 0,3 -

Netto 84,0 80,7 -3,3 24,4 -

Utfall 2018-04-30
Det kan konstateras att överskottet efter april månad på den skattefinansierade delen är 4,6 mkr samt 
inom balansräkningsenheterna ett underskott i storleksordningen 2,4 mkr.

Gatuenheten/Tekniska har ett överskott mot budget ca 1,8 mkr, vilket får anses helt ”normalt” med 
tanke på att vintern varit mild med lite snö, dock har det varit mycket skiftande mellan plus- och 
minusgrader under året vilket har slitit hårt på beläggningarna. Parken har haft kostnader motsvarande 
0,8 mkr för att rensa runt dammarna i Björkåsparken, Vargön. Dessa kostnader kommer att täckas 
med avkastning på fonderade medel. Fastighetsenheten redovisar ett överskott 3,6 mkr, även här 
bidrar den milda vintern till utfallet. Kostenheten redovisar ett underskott, 1,8 mkr. Av dessa utgör 0,6 
mkr kostnader som Barn- och utbildningsförvaltningen ej anser sig behöva betala.  Från mitten av 
2016 till mitten av 2017 ökade livsmedelspriserna med drygt 6 procent samtidigt som den generella 
ramökningen ej stod i proportion till detta. Efter diskussioner med Barn- och utbildningsförvaltningen 
räknas kostnaderna för pooltjänsterna på ett sätt som inte ger full kostnadstäckning. Nettokostnaden 
är normalt högre första halvåret, ca 0,3 mkr av underskottet. Sjuklön och kostnader för timvikarier är 
på en förhållandevis hög nivå. Övriga verksamheter har sammantaget ett överskott mot budget, 1,0 
mkr. 

Av balansräkningsenheterna redovisar VA-verket ett underskott i storleksordningen 2,1 mkr. 
Driftkostnaderna för ledningsnätet har varit höga under året, ett flertal större vattenläckor har förevarit. 
Ett större arbete har gjorts i Forsane. Renhållningsverkets underskott efter årets första tertial blev 0,3 
mkr. Nya avtal för mottagande av hushållsavfall, grovavfall samt träavfall har ökat kostnaderna.

Prognos 2018-12-31
Nämnd/Administration
Anslagbindningsnivån innefattar nämnd/administration samt förvaltningsövergripande kostnader. Ett 
överskott i storleksordningen 0,3 Mkr prognostiseras. Delvis beroende på en långtidssjukskrivning.

Gatuenheten/Tekniska
Förslag finns att samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att 5,0 mkr av årets 
driftbudget får flyttas från Fastighetsenheten till Gatuenheten för att åtgärda vägbeläggningarna efter 
den gångna vintern. Ett stort antal punktinsatser behöver göras. Under förutsättning av ovanstående 
bedöms ingen avvikelse från budgeterat värde.

Fastighetsenheten
Enheten beräknas få intäkter för mark/tomtförsäljning på 13,9 mkr utöver budgeterat värde. Enheten 
bedöms också ha extraordinära kostnader samt ovannämnda förslag till justering av driftram mellan 
Fastighetsenheten och Fatuenheten. Extraordinära kostnader finns i samband med om- och 
tillbyggnad av Mulltorp skola/förskola för utrangering och fysisk rivning av byggnad samt hyra av 
modul åt eleverna medan byggnation pågår. Återställande av Hallevibadet i badbart skick. 
Förhoppningsvis kommer sessionssalen att kunna rivas under året. Ingen avvikelse bedöms från 
budgeterat värde.
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Service- och Kostenheterna
Anslagbindningsnivån prognostiseras få ett underskott i storleksordningen 1,9 mkr. Serviceenheten 
bedömer ett förhållandevis ringa överskott i förhållande till sin omslutning 0,5 mkr. Fördelat mellan 
vaktmästeriet, städverksamheten samt fordonsadministration. Inom städverksamheten har det varit 
svårt att tillsätta vakanta tjänster vilket gjort att korttidsvikarier har fått användas vilket då givit lägre 
kostnader. Inför hösten har Barn- och utbildningsförvaltningen aviserat att de vill köpa färre tjänster än 
tidigare.

Inom Kostenheten prognostiseras ett underskott, 2,4 mkr. Det finns inget avtal tecknat med Barn- och 
utbildningsförvaltningen för 2018. Av underskottet utgör 1,9 mkr uteblivna intäkter från Barn- och 
utbildningsförvaltningen, som det råder oenighet om. Dessa avser 1,4 tjänster ytterligare i 
Mariedalsskolans kök då detta blivit produktionskök samt 0,75 tjänst vid Blåsut förskola då 
verksamheten bedrivs på två ställen under en ombyggnation samt kostnader för ökad hyra då 
investeringar gjorts i köken på Mariedal och Rösebo.

VA-verket
VA-verket förväntas få ett underskott, 1,0 mkr, då ränte- och avskrivningskostnader beräknas öka 
under året. Beroende på utvidgning av den allmänna anläggningen ökar också kostnader för el, 
kemikalier och slamhantering. 

Renhållningsverket
För renhållningsverket beräknas ett underskott, 0,7mkr. Nya avtal för mottagande av hushållssopor, 
grovavfall och träavfall beräknas ge ett underskott.

Investeringar

Mkr Progn.
2018

Budg.
2018 Budg.diff Utfall 

1804
Nämnd/adm. - - - -
Gatuenhet/teknisk 19,4    20,7 1,3 6,4
Fastighetsenhet 180,2 321,1 140,9 37,6
Service/kostenhet. 1,4       1,4 - -
VA-verksamhet 53,6 78,1 24,5     14,9
Renhållning 14,6 17,3 2,7 0,8
Exploatering 10,9 82,8 71,9 1,7
Netto      280,1 521,4        241,3 61,4

Utfall investeringar 2018-04-30
Gatuenheten utfall fördelar sig på ett antal mindre projekt.

Fastighetsenheten har nedlagda kostnader motsvarande 37,6 mkr. Nämnas kan förskolan i kv. Hönan, 
4,7 mkr, Mulltorp, 5,6 mkr, Tegelbruksvägens gruppboende, 10,4 mkr, Fridhems förskola, 5,8 mkr 
samt kommunhuset 3,9 mkr.

Inom VA-verksamheten avser 7,6 Mkr VA längs Vänerkusten. VA Nordkroken, 5,2 mkr, Skaven 
blåplan, 3,8 mkr. Övriga VA-saneringar enligt blåplan 1,8 mkr. Ombyggnad i verken, 1,5 mkr. 
Nedlagda kostnader 14,9 mkr.

Renhållningsverket har investerat 0,8 mkr i kretsloppsparken. 

Inom exploateringen avser 0,3 mkr Holmängens bostadsområde, 0,9 mkr är hänförligt till Sanden, 
cykelbro på Residensbron samt Öxnered norra, bostäder, 0,2 mkr.

Prognos investeringar 2018-12-31
Inom Gatuenheten beräknas ingen större avvikelse från budget.
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Inom Fastighetsenheten beräknas årets kostnad till 26,0 mkr, avseende förskolan i kv. Hönan. Årets 
kostnad för Mulltorps skola/förskola, 19,0 mkr, Fridhems förskola, 15,0 mkr, skolan Idrottsgatan 7, 
20,0 mkr, kommunhuset, 15,0 mkr, idrottshall (mellan arenan och rugbyplan) 15,0 mkr, Öxnered skola, 
2,0 mkr. Konstgräs Hallevi, Vargön, 6,0 mkr, övriga idrottsanläggningar 9,0 mkr. Boenden till 
socialförvaltningen Tegelbruksvägen, Rapsvägen (Brålanda) samt moduler 18,1 mkr.

För VA-verket vidkommande prognostiseras ett utfall i storleksordningen 53,6 mkr. VA längs 
Vänerkusten beräknas till 12,0 mkr, Dalslandsdelen samt 8,5 mkr Nordkroken. Skaven blåplan, 3,8 
mkr. VA-sanering enligt blåplan Stationsvägen, Vargön, 6,0 mkr. Sanering Kassaretorpet-Sandgärdet, 
2,0 mkr. Rörviks vattenverk 15,0 mkr.

Renhållningsverket beräknas få kostnader motsvarande 14,6 mkr varav 12,0 mkr avser 
kretsloppsparken, resterande fordon/maskiner.

Exploateringen avser i stort sett Öxnered/Skaven.

Anslag som bedöms ej brukas under året. (Större projekt)

Ett flertal stora projekt är under byggnation, dock kommer, av olika skäl, inte alla anslagna medel att 
kunna brukas under detta år.

Medel som ej beräknas brukas under året:
Förskolan kv. Hönan 4,0 mkr, Mulltorp skola/förskola 4,5 mkr, Fridhems förskola 12,0 mkr, Skolan 
Idrottsgatan 24,0 mkr, kommunhuset 27,0 mkr, Öxnered skola 38 mkr, Idrottshall, mellan arenan och 
rugbyplan, 13 mkr.

Ovannämnda belopp utgör 122,5 mkr.
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Mulltorp skola / förskola

 Totalentreprenad MVB Astor Bygg AB
 Ytskiktsrenovering av befintlig skola samt nya fönster och tak mm
 Vi ersätter oljeeldning mot bergvärme i samtliga byggnader, samt solceller
 Tillbyggnad av förskola i anslutning till befintlig skola (pågår)
 Rivning av gamla förskolan klart, matsalen rivs i slutet av entreprenaden
 Tillbyggnaden med förskola och kök pågår och står färdigt i höst vinter
 Hela byggnationen skall stå färdig sommaren 2019 som planerat
 Tidsplanen för hela projektet håller men det är lite oklart om när vi kan flytta in i 

förskolan. Vilket i och för sig inte är så farligt för vi har en paviljong på plats som 
ersättningslokal men som ingår i entreprenaden

Fridhems förskola

 Totalentreprenad Inter Bygg i västra Götaland AB
 Om- och tillbyggnad av befintlig förskola och kök
 Solceller är beställda
 Arbetet pågår och skall stå klart för besiktning i april 2019 som planerat

Idrottsgatan 7

 Totalentreprenad
 Om- och tillbyggnad av befintlig skola, samt matsalen byggs till
  Idag bedrivs 7-9 skola i halva skolan
 Byggnationen kommer ske i etapper
 Etapp 1 planeras starta i juni 2018 när skolan tar sommarlov och skall stå färdig 

sommaren 2019
 Etapp 2 planeras starta i juni 2019 och då flyttar eleverna in i den klara delen, i 

samband med etapp 2, startar också ombyggnaden av köket som planeras stå klart i 
jan/feb 2020

 Hela projektet beräknas stå klart och tas i bruk höstterminen 2020
 Projektet ligger ute för anbudsräkning just nu och vi planerar att tilldela projektet i 

upphandlingsutskottet 17 maj 2018

Kv. Hönan

 Nybyggnation av förskola för 120 barn
 Byggtid jan 2018 – april 2019
 Totalentreprenör MVB Astor Bygg AB
 Tidplan följs, grundberedning pågår
 Kontrakt 37.8 mkr med tillägg solceller 887 tkr

Villa Björkås

 Kunskapsförbundet färdigställer utsidan med målning av fasad etc
 I projektet invändigt är tanken att vi gör byggnaden anpassad för möten, fester eller 

caféverksamhet
 Ventilationsanläggning installeras
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 Bergvärmepump och radiatorer installeras
 Ny el 
 Kök som kommer fungera som café/ cateringkök
 Handikapp-ramp utvändigt
 Ytskiktsrenovering invändigt, anpassat för att bevara så mycket som möjligt av 

ursprungligt utseende

Öxnered skola 

 Historik:
o Sommaren 2016 beslut om projektering – inga budgetmedel 
o 1 jan 2017 budgetmedel till projektering
o Maj 2017 möte med BUN; Alt 1 Skaven, Alt 2 fsk. Skaven Alt 3 Öxnered
o Augusti 2017 möte med BUN – beslut alt 3, om-tillbyggnation Öxnered
o Ny detaljplan krävdes 

 Inom befintlig detaljplan, 7m 2 våningar. 
 Skisser / arbetsmaterial Contekton genomgång BUF
 23 april 2018 – presentation BUN, OK
 Krav skolgård över bäckravinen
 Mycket tight tidsplan – just in time , förutsätter en tom skola. 

o Bygglov oktober 2018
o FFU oktober 2018
o Entreprenör byggstart våren 2019
o Inflytt VT 2021 

 Tillfälliga skollokaler!!?

Detaljplan Skaven och del av Öxnered – 2018-04-18

 Detaljplanen har varit på granskning 2018-03-09 – 2018-04-10. 81 stycken yttranden 
har inkommit. Dp beräknas antas i KF i slutet av 2018 (senare än planerat på grund av 
många yttranden). Inom detaljplanen planeras för ca 600 bostäder varav ca 60 
villatomter. Förhoppningen är att börja sälja tomterna någon gång under 2019. 

 De flesta synpunkterna från privatpersoner handlar om trafiksituationen, 
flerbostadshus samt föreslagen pendelparkering. 

 Länsstyrelsen har yttrat sig om att inga nya byggrätter för villor medges inom 
strandskyddat område, tryckbank behöver anläggas vid Vassbottens strand samt att en 
bergsrygg i södra delen av dp behöver säkras. Riksintresset för kommunikationer 
(järnvägen) behöver mer utrymme och därmed vill Länsstyrelsen att plangränsen mot 
järnvägen ändras. 

 Större förändringar kan vara att vi tar bort vissa områden ur dp, främst på grund av 
Länsstyrelsens yttrande. 

 Arbete med att anlägga kommunala vatten- och avloppsledningar inom området pågår.
 Ny väg från Brätte planeras och finns i budget för 2019. Ny tunnel under järnvägen 

planeras vid Öxnereds skola, under förutsättning att hyresgäst sägs upp och huset rivs. 
Budget? Dessa vägar är en förutsättning för exploatering av detaljplanen.
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2018-05-17 Dnr: SBN 2018/5

Handläggare
Birgitta Andersson
birgitta.andersson02@vanersborg.se
0521-72 11 99

Mottagare
Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Delegation- Delegeringsbeslut
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av beslut fattade med stöd av 
delegeringsordningen för samhällsbyggnadsnämnden, 2018-02-02 § 12. Redovisningen 
läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Delegation- Delegeringsbeslut
Sammanfattning
Delegeringsbeslut fattade under perioden 2018-04-16- 2018-05-11 anmäls.

April Beslut fattade av BAB-
handläggaren med stöd av 
delegation punkt 7.15

BAB-handläggaren

Maj  2018
§ 20-23

Beslut fattade av 
fastighetsutskottet med stöd av 
delegation punkt 7.3 

Fastighetsutskottet

Maj 2018
§ 17-20

Beslut fattade av 
fastighetsutskottet med stöd av 
delegation punkt 4.6

Upphandlingsutskott

Februari 2018
Diare.nr 167-286

Beslut fattade med stöd av 
delegationsordning punkt 8 
Trafikfrågor

Trafikingenjören

Maj 2018 Beslut fattade av 
fastighetsutskottet med stöd av 
delegation punkt 3.1

Förvaltningschef

Maj 2018 Beslut fattade av 
fastighetsutskottet med stöd av 
delegation punkt 4.4

Ordföranden
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Samhällsbyggnadsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

2018-05-17 Dnr: SBN 2018/5

Underlag
Redovisningen av beslut fattade med stöd av delegeringsordningen för 
samhällsbyggnadsnämnden.
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2018-05-11 Dnr: SBN 2018/3

Handläggare
Birgitta Andersson
birgitta.andersson02@vanersborg.se
0521-72 11 99

Mottagare
Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Meddelande/mapplista 
Förslag till beslut
Redovisningen av meddelande/postlista läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Meddelande/postlista redovisas för perioden 2018-04-14 -2018-05-11

Birgitta Andersson
Förvaltningssekreterare

Bilagor
Meddelande/mapplista
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Utskriftsdatum: Utskriven av: Birgitta Andersson2018-05-11

Mapprapport

Diarieenhet: Samhällsbyggnadsnämnden Sekretess: Visas ej

Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Ärendemening Dokumenttyp

2018.497 I Beslut KF 2018-03-28 Svar på motion om att 
göra Vänersborgs gator säkrare

Andreas Knutsson

2018-04-16

SBN 2017/300 Motion om att göra Vänersborgs gator

2018.501 I Beslut KF 2018-03-28 Svar på  motion om högre 
kvalitet på skolmaten
KS 2017/

Anna-Karin Svensson

2018-04-16 Kommunstyrelsen

SBN 2017/161 Motion om högre kvalitet på skolmaten   

2018.504 I Beslut KF 2018-03-28Svar på mot_3 Svar på 
motion om att vidga uppdraget för kvarteret
Läroverket

Gunnar Björklund

2018-04-16

SBN 2011/163 Uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att 
arbeta vidare med Kulturaxeln i centrala 
Vänersborg, ( Plantaget, Huvudnässkolan)

2018.526 I Beslut om arkeologisk utredning inför detaljplan 
för bostäder
inom Källeberg 1:6 m.fl.

Susanne Söderqvist

2018-04-17 Länsstyrelsen i Västra Götalands Län Samhällsbyggnadsförvaltnin
gen

      BESLUT

2018.580 I Information om fortsatt hantering av belysning 
längs statliga vägar

Gunnar Lundberg

2018-04-25 Sveriges Kommuner och Landsting, Trafikverket Gatuenheten

      INFORMATION

2018.584 I Dom gällande Upphandling av 
rivningsentreprenad kv. Myrten 10 sessionssal 
och förrum

Carl-Gustav Bergenholtz

2018-04-25 Förvaltningsrätten i Göteborg Fastighetsenheten

SBN 2017/14 Sessionssalen kommunhuset BESLUT

2018.599 I Stämning angående fastställelsetalan gällande 
avgiftskyldighet för vatten och avlopp för 
fastigheten Vänersborg Sikhall 1:20

Daniel Larsson

2018-04-30 Mark- och miljödomstolen Kretslopp och Vatten

SBN 2015/26 Etapp 6 Vänerkusten, Sikhall södra, Sikhall 
norra

FRAMSTÄLLAN/BEGÄRAN
/A

2018.610 I Delegation för Göta älv Daniel Larsson

2018-04-26 Statens geotekniska institut (SGI) Kretslopp och Vatten

SBN 2018/139 Delegation för Göta älv KALLELSER

2018.623 I DP Holmängen  Illustrationskarta  Granskning Ann-Sofi Sundqvist

2018-05-09 Byggnadsförvaltningen Fastighetsenheten

Sidan  1 av 2
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Ärendemening Dokumenttyp

SBN 2017/304 Detaljplan för del av Holmängen 1:1, väster om 
Östra vägen

2018.628 I Beslut KF 2018-04-25 Investering kommunhuset Carl-Gustav Bergenholtz

2018-05-08 Fastighetsenheten

SBN 2017/297 Anbud Kommunhus del två

2018.629 I Beslut KF 2018-04-25 Peter Göthblad avsägelse 
av uppdrag som ledamot i 
samhällsbyggnadsnämnden och ny ledamot blir 
Bengt Wallin

Birgitta Andersson

2018-05-09 Samhällsbyggnadsförvaltnin
gen

SBN 2018/2 Val av ledamöter , justerare till  
samhällsbyggnadsnämnden 2018, justerare, 
samlingsnummer

2018.630 I Beslut KF 2018-04-25Bengt Walli Birgitta Andersson

2018-05-09 Samhällsbyggnadsförvaltnin
gen

SBN 2018/2 Val av ledamöter , justerare till  
samhällsbyggnadsnämnden 2018, justerare, 
samlingsnummer

2018.640 I Inbjudan dataskyddsförordningen 
förtroendevalda 180515

Birgitta Andersson

2018-05-08 Samhällsbyggnadsförvaltnin
gen

SBN 2018/133 Val av dataskyddsombud

Sidan  2 av 2
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