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Samhällsbyggnadsnämnden KALLELSE

2018-09-13

Ärendelista Dnr Sida

1 Genomgång av sammanträdet september 2018 2018/1 3 - 4
2 Information: Avfallsplan och renhållningsföreskrifter 2018/239 5 - 17
3 Byggnation av beslutat verksamhetsområde Norra 

Timmervik
2016/136 18 - 21

4 Uppföljning av uppgifter som utförs av privata 
utförare

2015/19 22 - 34

5 Onsjöområdet: Anläggande av GC-väg i samband 
med VA-utbyggnad till Onsjö golfklubb

2018/148 35 - 67

6 Cykelgarage -  beslut om avgift och fastställande av 
villkor 

2018/80 68 - 76

7 Information: Ny lag bostadsanpassning 2018/197 77 - 91
8 Markanvisningsavtal  Holmängshage, Holmängen 

samverkansområde
2018/86 92 - 94

9 Uppföljande granskning av kommunens 
fastighetsunderhåll - Revisionsrapport 
/Granskningsrapport 2014

2018/149 95 - 116

10 Delårsbokslut två 2018/7 117 - 123
11 Sammanträdesdagar och sammanträdestider 2019 2018/218 124 - 125
12 Meddelandelista för samhällsbyggnadsnämnden 

2018
2018/3 126 - 127

13 Delegation - delegeringsbeslut 2018/5 128 - 129

Tänk på allergiker och använd inte produkter som ger upphov till stark doft, t.ex. 
parfym eller rakvatten.
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2018-09-13 Dnr: SBN 2018/1

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

Mottagare
Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Genomgång av sammanträdet
Kl. 08:30— ca kl.14:00
Genomgång av sammanträdet och övriga frågor, information, förvaltningsinformation, 
ordförandeinformation samt ärenden till nästa sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Justerare – James Bucci 
Anne Elfving förvaltningssekreterare i socialnämnden har fått i uppdrag att 
kvalitetssäkra nämndadministration i Vänersborg kommun och önskar deltaga på 
sammanträdet. 
Övriga frågor: 
Information – föredragande av ärenden:

 Information Avfallsplan – Lars Jensen, enhetschef renhållningen

 Uppföljning som utförs av privata utförare – Lars Jensen, enhetschef 
renhållningen och Gunnar Lundberg enhetschef gatuenheten

 Byggnation av beslutat verksamhetsområde Norra Timmervik, Vänerkusten  – 
Daniel Larsson, chef Kretslopp & Vatten, Anders Dahlberg, chef Tekniska

 Onsjöområdet: Anläggande av GC-väg i samband med VA-utbyggnad till Onsjö 
golfklubb - Ann-Sofi Dalbert, mark- och exploateringsingenjör

 Faställa villkor för cykelgarage samt avgift – Björn Magnusson, trafikingenjör

 Information - Ny lag bostadsanpassning (BAB) – Anna Hilmersson, BAB-
handläggare och Philip Ekström, BAB-handläggare/projektledare

 Ändring av markanvisning för del av Holmängen 1:12, Holmängshage – 
Ann-Sofi Sundqvist, mark- och exploateringsingenjör

 Revisionsrapport/Granskningsrapport 2014- Carl-Gustav Bergenholtz, 
fastighetschef, Mattias Paulsson, enhetschef

 Delårsbokslut 2 med prognos 2018-12-31- Lars Bengtsson ekonom, 
Andreas Knutsson förvaltningschef, Lovisa Wagnervik, planeringssekreterare

 Sammanträdesdagar och sammanträdestider 2019 – Birgitta Andersson, 
förvaltningssekreterare

 Delegeringsbeslut – Birgitta Andersson, förvaltningssekreterare

 Meddelandelista – Birgitta Andersson, förvaltningssekreterare
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Samhällsbyggnadsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

2018-09-13 Dnr: SBN2018/1

Ordförande information: 
Förvaltningsinformation:
Förslag på ärenden till nästa sammanträde:

 Ekonomi utfall september
 Revidering av delegeringsordning
 Delegeringsbeslut 
 Meddelande/postlista 
 Ordförandeinformation
 Förvaltningsinformation
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

2018-09-05 Dnr: SBN 2018/239

Handläggare
Lars Jensen
Lars Jensen@vanersborg.se
0521-721253

Mottagare
Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Information: Avfallsplan och renhållningsföreskrifter 
Vänersborgs kommun 

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att notera informationen.

Sammanfattning av ärendet
Arbetet med en avfallsplan och revidering av renhållningsföreskrifter för Vänersborgs 
kommun är under bearbetning. Avfallsplan är ett dokument som ska tydliggöra 
kommunens mål och ambitioner för avfallshanteringen. Omfattar samtliga avfallsslag 
och de åtgärder som behövs för att hantera avfallet på ett miljö- och resursmässigt 
lämpligt sätt enligt lagkrav sedan 1991. 
Renhållningsföreskrifter är ett kommunalt regelverk som bland annat styr 
hämtningsintervall för avfallskärl, hushållens skyldighet att sortera, bestämmelser för 
avfall från verksamheter och bildar tillsammans med avfallsplanen kommunens 
renhållningsordning
Avfallsplan ska ställas ut och sedan fastställas av kommunfullmäktige och även 
renhållningsföreskrifter ska revideras och fastställas av kommunfullmäktige. 

Underlag
Cowi

Lars Jensen Daniel Larsson
Enhetschef renhållningen Chef Kretslopp och Vatten

Sändlista
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13 SEPTEMBER 2018
AVFALLSPLAN VÄNERSBORGS KOMMUN1

Avfallsplan & 
Renhållningsföreskrifter

Vänersborgs kommun
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Vad är en kommunal Avfallsplan?

13 SEPTEMBER 2018
AVFALLSPLAN VÄNERSBORGS KOMMUN2

› Ett dokument som ska tydliggöra kommunens 
mål och ambitioner för avfallshanteringen

› Ska omfatta samtliga avfallsslag och de 
åtgärder som behövs för att hantera avfallet 
på ett miljö- och resursmässigt lämpligt sätt.

› Lagkrav sedan 1991. 

Deponering

Minimering

Åter-
användning

Material-
återvinning

Energi-
återvinning

7



Vad är kommunala renhållningsföreskrifter?

13 SEPTEMBER 2018
AVFALLSPLAN VÄNERSBORGS KOMMUN3

› Kommunalt regelverk som bland annat styr 

› hämtningsintervall för avfallskärl

› hushållens skyldighet att sortera

› bestämmelser för avfall från verksamheter

› Bildar tillsammans med Avfallsplanen kommunens 
Renhållningsordning

§
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Arbetet så här långt

13 SEPTEMBER 2018
AVFALLSPLAN VÄNERSBORGS KOMMUN4

› Möten med arbetsgrupp
Kretslopp och Vatten, Miljöförvaltningen och Miljöstrategen

› Work Shop med "målgrupp"
Representanter från förvaltningar och kommunala bolag

› Förslag på målområden, delmål och åtgärder för Avfallsplanen

› Revidering av renhållningsföreskrifterna utifrån Avfall Sveriges 
vägledning (rapport 2017:01)
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13 SEPTEMBER 2018
AVFALLSPLAN VÄNERSBORGS KOMMUN5

Deponering

Minimering

Åter-
användningMaterial-

återvinningEnergi-
återvinning

Målområde 1
Förebygg uppkomst 
av avfall

Målområde 2
Öka återbruket

Målområde 3
Gör det lätt att 
sortera och lämna 
avfall Målområde 3

Gör det lätt att 
sortera och lämna 
avfall

Målområde 4
Förebygg och 
hantera 
nedskräpning

Målområde 4
Förebygg och 
hantera 
nedskräpning

Målområde 5
Skapa en hållbar 
hantering av 
avfall från avlopp

Målområde 5
Skapa en hållbar 
hantering av avfall 
från avlopp

Målområde 6
Minska 
miljöpåverkan 
från deponering

Målområden förslag
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13 SEPTEMBER 2018
AVFALLSPLAN VÄNERSBORGS KOMMUN6

Målområde Delmål Åtgärder

Förebygg uppkomst av 
avfall 

Förebygg avfall vid inköp till 
kommunal verksamhet

Formulera upphandlingskriterier så att leverantörer som arbetar aktivt 
med att minska avfallet (exempelvis förpackningar) främjas.

Fastställ och implementera policys angående användande av 
engångsartiklar i kommunal verksamhet.

Fastställ och implementera policys angående inköp av flaskvatten till 
möten/konferenser m.m.

Fastställ och implementera policys angående materialval som kan 
medföra stor miljöpåverkan, t.ex. plastpartiklar från konstgräsplaner 
och lekplatser

Förebygg avfall under användning 
i kommunal verksamhet

Kartlägg svinn av förbrukningsmaterial i kommunal verksamhet

Ta fram och implementera arbetssätt för att minska svinnet utifrån 
kartläggningen

Minska matsvinnet i samhället

Informera och motivera kring matsvinn på skola, förskola och 
socialtjänstens verksamhet.

Informera och motivera hushållen för att minska matsvinn.
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13 SEPTEMBER 2018
AVFALLSPLAN VÄNERSBORGS KOMMUN7

Målområde Delmål Åtgärder

Öka återbruket

Skapa förutsättningar för återbruk 
för kommuninvånarna

Skapa samarbeten med andra aktörer för återbruk, t.ex. "Cykelkök"

Skapa platser för byte (fysiska, digitala)

Uppmuntra till och främja initiativ som innebär byte/återbruk.

Öka återanvändandet av rent 
markmaterial Ta fram en plan för masshantering i kommunen

Öka återbruket inom kommunens 
verksamhet

Skapa en plats för förvaring av kommunens begagnade inventarier i 
väntan på ny användare.

Ta fram en organisation för hantering av de begagnade inventarierna

Skapa  en tjänst för återbruk av kommunens interna begagnade 
inventarier (exempelvis kontorsmöbler).

Ta fram rutiner kring vad som ska sparas

Vägledning/policy för återbruk av material i miljöer där barn vistas 
(t.ex. inte återanvända material som innehåller miljögifter eller är 
olämpligt på annat sätt)
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13 SEPTEMBER 2018
AVFALLSPLAN VÄNERSBORGS KOMMUN8

 Målområde Delmål Åtgärder

Gör det lätt att sortera 
och lämna avfall

Säkerställ att kommunens invånare 
har kunskap om hur avfallet ska 
sorteras

Ta fram och sprid information i olika former, via olika medier, på olika 
språk och via olika kanaler

Medverka och sprid information vid evenemang i kommunen

Erbjud skolorna kärl för full sortering att använda i undervisningen

Säkerställ att kommunens invånare 
har god tillgänglighet för att lämna 
sorterat avfall

Ta fram och implementera en strategi för markanvisningar för ÅVS i 
samband med planering av nya områden.

Samverka mellan kommunens förvaltningar för att förbättra kvalitén 
vid ÅVS

Fortsatt samverkan med FTI, påverka för högre kvalitet och att det är 
rent och snyggt på återvinningsstationerna

Verka för att möjlighet att lämna sorterat avfall ska finnas i direkt 
anslutning till alla flerbostadshus.
Verka för att ÅVC/kretsloppspark kompletteras med ytterligare 
återbruksverksamheter
Utveckla mobila insamlingstjänster 
Främja insatser för att samla in trasiga textilier. 

Skapa förutsättningar för sortering 
i kommunal verksamhet

Installera insamlingskärl för minst X fraktioner i varje kommunal 
verksamhet (ta bort de "vanliga" papperskorgarna på kontoren?)

Säkerställ att insamling och rätt hantering av sorterade fraktioner 
ingår i upphandling av "städbolag"

Ställ krav på att källsortering vid event m.m. som arrangeras av 
kommunen eller av andra i kommunens lokaler.13



13 SEPTEMBER 2018
AVFALLSPLAN VÄNERSBORGS KOMMUN9

Målområde Delmål Åtgärder

Förebygg och hantera 
nedskräpning

Motivera kommuninvånarna att 
hålla rent i naturen

Anlägg och underhåll fasta grillplatser på lämpliga platser

Utred och åtgärda behovet av ytterligare insamlingskärl på 
allmänna platser

Genomför/stöd kampanjer för skräpplockning

Städning 

Ta fram och implementera ett arbetssätt för att snabbt 
avlägsna avfall som dumpats

Ta fram och implementera arbetssätt för att förhindra och 
hantera nedskräpning av Vänern.
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13 SEPTEMBER 2018
AVFALLSPLAN VÄNERSBORGS KOMMUN10

Målområde Delmål Åtgärder

Skapa en hållbar 
hantering av avfall från 
avlopp

Minska förekomsten av 
ovälkommet material till de 
kommunala reningsverken

Sprid information till kommuninvånarna om vad som får spolas ner i 
toaletten.

Informera om (och kontrollera) innehållet i avloppsströmmar från 
verksamheter som når kommunala reningsverket.

Hantera slam från de kommunala 
reningsverken på ett hållbart sätt Utred möjliga lösningar och fatta (om möjligt) beslut om vilken/vilka.

Skapa kretsloppslösning för avfall 
från enskilda avlopp. Utred möjliga lösningar och fatta (om möjligt) beslut om vilken/vilka.
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13 SEPTEMBER 2018
AVFALLSPLAN VÄNERSBORGS KOMMUN11

Minska miljöpåverkan från 
deponering

Säkerställ att ingen negativ 
påverkan från nedlagda deponier i 
kommunen förekommer

Utred vilka av de nedlagda deponierna i kommunen som behöver 
kontrolleras.

Ta fram och implementera handlingsplan och budget för de nedlagda 
deponier som ska kontrolleras.

Målområde Delmål Åtgärder
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Fortsatt arbete

13 SEPTEMBER 2018
AVFALLSPLAN VÄNERSBORGS KOMMUN12

› Avfallsplan
› Sammanställa synpunkter från "målgruppen" kring förslagen på målområden

› Invänta och hantera resultat av samråd med Länsstyrelsen kring miljöbedömning

› Färdigställa dokumentet

› Utställning av Avfallsplanen

› Fastställande i Kommunfullmäktige

› Renhållningsföreskrifter
› Fortsatt revidering

› Fastställande i Kommunfullmäktige
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

2018-08-31 Dnr: SBN 2016/136

Handläggare
Daniel Larsson
daniel.larsson@vanersborg.se
0521-721260

Mottagare
Samhälslbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Byggnation av beslutat verksamhetsområde Norra 
Timmervik
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om omedelbar igångsättning av byggnation av va-
anläggning, samt att budgeterade medel inom ramen för Vänerkustprojektet, ska 
användas för ändamålet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har i beslut den 25 april 2018, § 44 (KS2015/417) bestämt utvidga 
verksamhetsområde för vattenförsörjning och avlopp (spillvatten) för vissa närmare 
fastigheter. Enligt 6 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, ska kommunen se 
till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i 
verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning. I budgeten för 
Vänerkustprojektet finns pengar att tillgå för byggnation av va-anläggning i rubricerat 
område. Beslut krävs dock från politiskt nämnd, samhällsbyggnadsnämnden, att 
använda medlen för detta ändamål. 

Underlag
 Kommunfullmäktiges beslut § 44 (KS2015/417)

 6 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster

Daniel Larsson
Chef Kretslopp och Vatten

Sändlista
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-04-25 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

§ 44

Verksamhetsområde för VA, vatten och spillvatten, 
etapp 8 norra Timmervik
KS 2015/417

Beslut
Kommunfullmäktige utvidgar verksamhetsområde för vattenförsörjning och avlopp 
(spillvatten), etapp 8 Norra Timmervik, till att omfatta fastigheter enligt vad som 
framgår av bilaga.

Bilaga
Bilaga 1: Karta över föreslagen utvidgning jämte fastighetsförteckning
Bilaga 2: Omröstningslista
Noteras
Under denna paragraf ajournerade sig kommunfullmäktige kl. 20:00-20:25

Reservationer
Stefan Kärvling (V) reserverade sig till förmån för eget förslag. Morgan Larsson (MBP) 
och Åsa Olin (V) reserverade sig till förmån för Stefan Kärvlings förslag.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har i beslut den 3 februari 2016 bestämt verksamhetsområde för 
vattenförsörjning och avlopp (spillvatten) för vissa närmare angivna fastigheter i norra 
Timmervik, § 15 (dnr KS 2015/417), och i södra Timmervik, § 16 (KS 2015/418).
Under hösten 2016 har från ägare till vissa fastigheter i Timmervikområdet, belägna 
utanför verksamhetsområdena för norra och södra Timmervik, inkommit en begäran om 
att deras respektive fastigheter ska anslutas till den allmänna va-anläggningen.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 2 februari 2018, § 4, att föreslå 
kommunfullmäktige att utöka verksamhetsområdet för norra Timmervik till att omfatta 
totalt ytterligare 20 fastigheter.
Enligt 6 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, LAV, ska kommunen, om det 
med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas 
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller 
blivande bebyggelse, bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller 
vattentjänsterna behöver ordnas, och se till att behovet snarast, och så länge behovet 
finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning.
Vid bedömning av om det enligt 6 § LAV finns skyldighet att bestämma ett 
verksamhetsområde saknar det betydelse vilka omständigheter som föranlett 
prövningen. Bedömningen ska således göras objektivt och utan hänsyn till om 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-04-25 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

kommunen frivilligt initierat verksamhetsområdet, det sker efter begäran från enskilda 
fastighetsägare eller efter ett föreläggande av länsstyrelsen.
I aktuellt fall kan konstateras att kraven enligt 6 § LAV är uppfyllda för att utvidga 
befintligt verksamhetsområde. För huvuddelen av de berörda fastigheterna saknas 
fullgoda avloppslösningar. Det antal fastigheter som berörs av den föreslagna 
utvidgningen ligger inom det spann som enligt LAV ska anses utgöra ”ett större 
sammanhang”. Därtill måste särskilt beaktas att vattentjänsterna – vattenförsörjning och 
avlopp (spillvatten) – har lösts i ett större sammanhang för andra fastigheter i 
närområdet genom en allmän va-anläggning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-03-14, § 47
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2018-03-05, § 38
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-20 med bilagd karta över 
föreslagen utvidgning jämte fastighetsförteckning
Skrivelse från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 2018-01-05
Samhällsbyggnadsnämnden protokoll 2018-02-02, § 4
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-15
Kommunfullmäktige protokoll 2017-11-22, § 173
Yrkande om återremiss från Stefan Kärvling (V), 2017-11-22
Kommunstyrelsen protokoll 2017-11-08, § 193
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-30, § 178
Samhällsbyggnadsnämnden protokoll 2017-09-14, § 102
Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-08-01
Kommunfullmäktige protokoll 2016-02-03, § 15

Förslag till beslut på sammanträdet
Benny Augustsson (S) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
Stefan Kärvling (V) yrkade att beslutet skulle ges följande lydelse: 
”Kommunfullmäktige utvidgar verksamhetsområde för vattenförsörjning och avlopp 
(spillvatten) etapp 8 Norra Timmervik, men anslutningen av privata fastigheter till 
kommunens VA-nät ska vara frivillig. En förutsättning för att inte anslutas är emellertid 
att det finns eller kommer att finnas en enskild VA-anläggning på fastigheten som kan 
godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljö.”. I yrkandet instämde 
Morgan Larsson (MBP) och Lutz Rininsland (V).
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-04-25 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Beslutsgång
Ordföranden redovisade att det fanns två förslag till beslut, nämligen kommunstyrelsens 
förslag och Stefan Kärvlings förslag.
Ordföranden föreslog följande propositionsordning, som godkändes av 
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens förslag ställs mot Stefan Kärvlings förslag.
Ordföranden ställde kommunstyrelsens förslag mot Stefan Kärvlings förslag, och fann 
att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärdes.
Ordföranden föreslog följande omröstningsordning. Den som biträder 
kommunstyrelsens förslag röstar ja, och den som biträder Stefan Kärvlings förslag 
röstar nej.
Med 36 ja-röster mot fem nej-röster hade kommunfullmäktige beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag. Noteras att nio ledamöter avstod från att rösta samt att en 
plats för Sverigedemokraterna var tom, vilket framgår av bilaga.

Sändlista
samhällsbyggnadsnämnden
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2018-08-22 Dnr: SBN 2015/19

Handläggare
Lars Jensen
Gunnar Lundberg
0521-721253, 0521-721240

Mottagare
Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Uppföljning och återrapportering avseende avtal med 
privata utförare
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner informationen i upprättad rapport samt 
översända den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
På grund av en förändring i Kommunallagen antog Kommunfullmäktige i juni 2015 ett 
”program rörande mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs 
av privata utförare”. Programmet anger att respektive nämnd årligen ska följa upp att 
avtal efterlevs och tjänster utförs i enlighet med vad som i avtal angivits och i övrigt 
överenskommits om, i de förekommande fall där tjänster av särskilt intresse för 
invånarna utförs av privata utförare. För samhällsbyggnadsnämndens del anlitas den 
slags entreprenör i samband med tjänster rörande snöröjning och halkbekämpning samt 
för hämtning av hushållsavfall på landsbygden. I stort sett har utförandet av dessa 
tjänster fungerat bra och endast resulterat i ett fåtal påpekanden.

Fördjupad beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges program anger att respektive nämnd årligen ska följa upp att avtal 
utförda av privata utförare efterlevs och tjänster av särskilt intresse för allmänheten 
utförs i enlighet med vad som överenskommits. Vare sig program, lag eller förarbeten 
anger vilka tjänster som bedöms vara av särskilt intresse för invånarna. Bedömningen 
från förvaltningen är att halkbekämpning och tömning av hushållsavfall skulle kunna 
vara av särskilt intresse för invånarna varvid fokus lagts på denna typ av verksamhet, 
utförd av upphandlade privata entreprenörer. 

Gatuenheten har avtal med Centralen, Trestads gräv, Traktorcentralen och Nils 
Brobergs gräv vid snöröjning och halkbekämpning. Förvaltningen har anlitat 
25 entreprenörer för skötsel av snödistrikt och med dem haft uppstartsmöte i början av 
november varje år. Uppföljning av vinterväghållningen sker via GPS mowic och stäms 
av mot följesedel innan arbetet faktureras. Gällande avtal är från 2017-07-24 till
2019-06-02 med möjlighet till förlängning 1+1 år. I år har det varit svårt att anlita 
tillräckligt med entreprenörer för att täcka alla distrikten. Förvaltningen har fått skicka 
förfrågan två gånger på grund av att intresset bland entreprenörer inte har varit så stort.  
Detta har inneburit högre avtalskostnader.
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Samhällsbyggnadsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

2018-08-22 Dnr: SBN2015/19

Kretslopp och Vatten använder Ragnsells AB som entreprenör för hämtning av 
hushålls-avfall på landsbygden i Vänersborgs Kommun, sådan områden är Brålanda, 
Frändefors, V Tunhem, Vänersnäs, Väne-Ryr, mm. Kretslopp och Vatten har årligen två 
avstämningsmöten med entreprenören där vi går igenom de förpliktelser de har enligt 
uppdrag som är föreskrivna i förfrågningsunderlaget eller avtalet. Avseende de åtagande 
som gäller tömning av kärl sker rättelse direkt (inom 2-3 dagar), om något kärl av 
misstag inte tömts. Meddelande om missade tömningar sker oftast direkt via telefon och 
kan även ske via mejl. Betalning av tjänst till Ragnsells sker efter att vi har skickar ut en 
s.k. entreprenörsavräkning på vilka kunder som de har tömt hos, därefter skickas faktura 
till oss en gång/månad. Det gällande avtalet avser 2014-10-01 – 2018-09-30, nytt avtal 
är skrivet och gäller under tiden 2018-10-01 – 2021-09-30, Tjänsten är upphandlad med 
samma entreprenör. Sammanfattningsvis kan sägas att utförande av ovan beskrivna 
uppdrag i huvudsak sker enligt överenskommelse och för uppdragsgivaren 
tillfredsställande. 

Underlag
 Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare – KS 2015/59.

 Samhällsbyggnadsnämndens plan för kontroll och uppföljning av privata 
utförare 2016-2018 – SBN 2015/19.

Lars Jensen Gunnar Lundberg
Enhetschef
Renhållningen

Enhetschef
Gatuenheten

Sändlista
Kommunstyrelseförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-06-04 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

§ 104

Nämndernas uppföljning och återrapportering 
avseende privata utförare
KS 2017/379

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Kommunstyrelsen konstaterar följande.
Socialnämnden har inte fattat något beslut om uppföljning av privata utförare 2017 och 
har således inte följt nämndens beslut om uppföljningsplan och Kommunfullmäktiges 
beslut. Rapportering till Kommunstyrelsen saknas.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inte upprättat uppföljningsplan rörande privata 
utförare i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut. Trots avsaknaden av 
uppföljningsplan, som utgör grund för årliga beslut om uppföljning av privata utförare, 
har nämnden beslutat att rapportera till Kommunstyrelsen avseende år 2017.
Överförmyndarnämnden har inte fattat något beslut om uppföljning av privata utförare 
2017 och har således inte följt nämndens beslut om uppföljningsplan och 
Kommunfullmäktiges beslut. Rapportering till Kommunstyrelsen saknas.
Kommunstyrelsen ser allvarligt på att nämnder inte följer det av Kommunfullmäktige 
fattade beslutet från den 17 juni 2015, § 100.
Kommunstyrelsen uppmanar nämnder att planera in inför nästkommande redovisning 
samt revidera underlaget i förhållande till den nya kommunallagen (2017:725).
Nämndernas uppföljningsplan ska redovisas till Kommunfullmäktige, en gång per 
mandatperiod, i november månad året efter riksdagsvalet.
Nämnderna ska i årligt uppföljningsbeslut, med utgångspunkt i uppföljningsplanen, 
följa upp och kontrollera varje enskild verksamhet som bedrivs av privata aktörer. 
Avvikelser ska tillsammans med redogörelse för åtgärdsplan rapporteras till 
Kommunstyrelsen i november månad varje år.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2015, § 100, att anta Kommunfullmäktiges 
program rörande privata utförare. Beslutet föranleddes av införande i kommunallagen 
(1991:900) 3 kap. 19 b § om att fullmäktige för varje mandatperiod ska anta ett program 
med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata 
utförare. I programmet ska det också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt 
övriga föreskrifter på området ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses 
(lag 2014:573).

24



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-06-04 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sedan Kommunfullmäktiges beslut den 17 juni 2015, § 100, har nämnderna haft ansvar 
för upprättande och antagande av uppföljningsplan för respektive nämnd.  
Till följd av att inte samtliga nämnder kommit in med uppföljningsbeslut eller inte 
utarbetat en uppföljningsplan beslutade Kommunstyrelsen att uppmana nämnder att 
snarast, dock senast 2018-03-31 komma in med rapportering. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-05-28, § 73
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-04
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-29, § 229
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-11-20, § 191
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-13
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-12-04, § 61
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-12-07
Socialnämndens beslut 2017-12-14, § 132
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-20
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2018-03-12, § 13
Miljö- och hälsokyddsförvaltningens tjäsnteskrivelse 2018-02-14
Överförmyndarnämndens beslut 2018-04-24, § 17
Överförmyndarnämndens beslut 2018-04-24, § 16

Sändlista
Barn- och utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Byggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Överförmyndarnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2017-10-12 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 122

Uppföljning och återrapportering avseende avtal med 
privata utförare
SBN 2015/19

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner informationen i upprättad rapport samt 
översända den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
På grund av en förändring i Kommunallagen antog Kommunfullmäktige i juni 2015 ett 
”program rörande mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs 
av privata utförare”. Programmet anger att respektive nämnd årligen ska följa upp att 
avtal efterlevs och tjänster utförs i enlighet med vad som i avtal angivits och i övrigt 
överenskommits om, i de förekommande fall där tjänster av särskilt intresse för 
invånarna utförs av privata utförare. För samhällsbyggnadsnämndens del anlitas den 
slags entreprenör i samband med tjänster rörande snöröjning och halkbekämpning samt 
för hämtning av hushållsavfall på landsbygden. I stort sett har utförandet av dessa 
tjänster fungerat bra och endast resulterat i ett fåtal påpekanden. 

Fördjupad beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges program anger att respektive nämnd årligen ska följa upp att avtal 
utförda av privata utförare efterlevs och tjänster av särskilt intresse för allmänheten 
utförs i enlighet med vad som överenskommits. Vare sig program, lag eller förarbeten 
anger vilka tjänster som bedöms vara av särskilt intresse för invånarna. Bedömningen 
från förvaltningen är att halkbekämpning och tömning av hushållsavfall skulle kunna 
vara av särskilt intresse för invånarna varvid fokus lagts på denna typ av verksamhet, 
utförd av upphandlade privata entreprenörer. Avseende snöröjning halkbekämpning så 
använder sig gatuenheten av Centralen, Trestads gräv, Traktorcentralen och Nils 
Brobergs gräv. Detta avtal har löpt mellan 2013-06-01-2015-05-01 med förlängning 
1+1 år. Avtalet löpte ut 2017-05-01och nytt avtal sträcker sig från 2017-07-24 till 2019-
06-02 med möjlighet till förlängning 1+1 år. Avtalet är således nytt och någon 
halkbekämpning har ännu inte kommit till stånd under denna avtalsperiod. Det gamla 
avtalet skrevs följaktligen före det att kommunallagen började ställa krav på uppföljning 
av privata utförare. Förvaltningen har dock anlitat 25 entreprenörer för skötsel av 
snödistrikt och med dem haft uppstartsmöte i början av november varje år. Uppföljning 
av vinterväghållningen sker via GPS mowic och stäms av mot följesedel innan arbetet 
faktureras. Förvaltningen är nöjd med de flesta entreprenörers arbetsinsats. Inom tre snö 
distrikt, två på Onsjö och ett på Blåsut och Öxnered, användes för små maskiner som ej 
klarade det första snöfallet 2016. Entreprenörerna uppmanades att byta ut sina maskiner 
mot större snöröjningsmaskiner vilket hörsammades i samtliga tre fall.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2017-10-12 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden

Kretslopp och Vatten använder Ragnsells Ab som entreprenör för hämtning av 
hushållsavfall på landsbygden i Vänersborgs Kommun, sådan områden 
Brålanda, Frändefors, V Tunhem, Vänersnäs, Väne-ryr, mm. Kretslopp och 
Vatten har årligen två avstämningsmöten med entreprenören där vi går igenom 
de förpliktelser de har enligt uppdrag som är föreskrivna i 
förfrågningsunderlaget eller avtalet. Avseende de åtagande som gäller tömning 
av kärl sker rättelse direkt (inom 2-3 dagar), om något kärl av misstag inte 
tömts. Meddelande om missade tömningar sker oftast direkt via telefon och 
kan även ske via mejl. Betalning av tjänst till Ragnsells sker efter att vi har 
skickar ut en s.k. entreprenörsavräkning på vilka kunder som de har tömt hos, 
därefter skickas faktura till oss en gång/månad. Det gällande avtalet är från 
2014, således innan KF antog program för mål och riktlinjer. 
Sammanfattningsvis kan sägas att utförande av ovan beskrivna uppdrag i 
huvudsak sker enligt överenskommelse och för uppdragsgivaren 
tillfredsställande. 

Underlag
 Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare – KS 2015/59.

 Samhällsbyggnadsnämndens plan för kontroll och uppföljning av privata 
utförare 2016-2018 – SBN 2015/19.
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

2018-09-06 Dnr: SBN 2018/148

Handläggare
Ann-Sofi Dalbert
ann-sofi.dalbert@vanersborg.se
0521-72 11 69

Mottagare
Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Anläggande av GC-väg i samband med VA-utbyggnad 
till Onsjö golfklubb
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anlägga och bekosta en ny GC-väg i samband 
med planerad VA-utbyggnad till Onsjö Golfklubb.

Sammanfattning av ärendet
Onsjö Golfklubbs enskilda avloppsanläggning är utdömd och istället ska kommunalt 
VA dras från en anslutningspunkt belägen i utkanten av villaområdet på Onsjö. 
Sträckningen för de nya VA-ledningarna är ca 1,7 km och arbetet beräknas starta i 
november 2018. 
I Vänersborgs kommuns cykelplan finns det med ett förslag om att bygga GC-väg från 
villaområdet på Onsjö, vid sidan om den enskilda vägen (väg 24829), och fram till 
Onsjö golfklubb. I samband med VA-utbyggnaden till Onsjö golfklubb skulle den 
föreslagna GC-vägen kunna byggas till en lägre kostnad än den beräknade kostnaden 
enligt cykelplanen.
Ekonomiska konsekvenser
VA-utbyggnaden till Onsjö Golfklubb finansieras genom att golfklubben får en förhöjd 
arrendeavgift under 50 års tid. Om VA-utbyggnad och anläggande av GC-väg 
genomförs samtidigt görs samordningsvinster som innebär att GC-vägen beräknas kosta 
3 milj. kr att anlägga (3,6 milj. kr med belysning), istället för 5 milj. kr som är 
uppskattad kostnad i kommunens cykelplan. 

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

Bilagor
Karta

Sändlista
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Karta – väg till Onsjö Golfklubb
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-08-30 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Fastighetsutskottet

§ 32

Information/Diskussion Onsjöområdet samt Onsjö 
golfklubb
SBN 2018/148

Beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningens fastighetsutskott uppdrar till förvaltningen att författa 
en skrivelse i ärendet till samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2018-09-13.

Sammanfattning av ärendet
Onsjö golfklubb har inkommit med en skrivelse daterad 2018-05-11, där de är 
angelägna att Vänersborgs kommun utreder alternativ/förslag på vägen vid det 
planerade VA i området.
Vidare önskar Onsjö golfklubb att Vänersborgs kommun tar en större andel i 
vägföreningen samt önskemål om rivning av det lilla huset som finns i anslutning till 
parkeringen.
Mark- och exploateringsingenjören redogör för ärendet och lämnar förslag och 
diskussion förs i ärendet.
Sändlista
Mark- och exploateringsingenjören
Chefen för Kretslopp och Vatten
Chefen för Tekniska
Förvaltningschefen
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Cykelplan Vänersborg 
 

Förord 
Vänersborgs kommun har idag ingen cykelplan, det finns en planering för hur 
utbyggnaden av gång- och cykelvägar skall ske men inget mer övergripande 
planeringsverktyg. En cykelplan kan vara ett viktigt verktyg i arbetet med att förbättra 
möjligheterna att kunna cykla på ett säkert och bekvämt sätt. Det blir alltmer viktigt 
att hitta alternativ till bilen både för miljön och för framkomligheten i staden.  

Att cykla är billigt, ger minimal miljöpåverkan och cykeln tar mindre yta i anspråk. 
Dessutom är det hälsosamt med regelbunden motion. Även för samhället i stort är 
det ekonomiskt hållbart och ger hög avkastning med investeringar i cykelinfrastruktur. 
Det visar en nyligen gjord studie av professor Stefan Gössling vid Lunds universitet i 
vilken det framgår att om samhällets kostnader och privata kostnader räknas 
samman blir bilens påverkan per kilometer 4,50 kronor medan cykelns påverkan 
endast 0,75 kronor per kilometer. Tittar man enbart på samhällets kostnad för en 
kilometer med bil blir den 1,47 kronor och nyttan för en cyklad kilometer blir 1,56 
kronor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Framtagen 2017 
Björn Magnusson 
trafikingenjör, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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INLEDNING 

Cykelplanen för Vänersborg har tagits fram av Gatuenheten på Samhälls-
byggnadsförvaltningen.  

Remissinstanser har varit förutom tjänstemän på Gatuenheten även Cykelfrämjandet 
och kommunens nämnder och Agenda 21. 

 
Planens syfte och mål 

Vänersborgs kommun har idag ingen egentlig cykelplan, det enda som finns är 
arbetsmaterial såsom en prioriteringslista över planerade GC-vägar. En trafikplan 
togs fram 2001 och där ingick självklart också cykelfrågorna och de flesta av de 
åtgärder som där föreslogs är idag genomförda. Det saknas dock en mer 
övergripande planering och det finns mycket mer än nyplanering av cykelvägar som 
är intressant för att främja cykling.  
 
Vänersborg har ambitionen att växa från dagens cirka 38 000 invånare till 50 000 
invånare år 2030. Fler kommuninvånare kommer att medföra en ökad mängd 
transporter. Fler transporter och ökade krav på hållbart resande är en stor utmaning 
för transportsystemet. Transporterna behöver ske på ett smart sätt och då är cykeln 
ett bra alternativ genom att den är enkel, snabb, bullerfri och bra för miljön. 
 
Cykelplanen ska vara ett planeringsinstrument som syftar till att främja cykeltrafiken. 
Genom ett förbättrat gång- och cykelvägnät tillsammans med åtgärder för att 
motivera och informera invånarna till förändrat beteende kan fler bilburna trafikanter 
övergå till cykel. I förlängningen bidrar detta arbetet till att skapa en attraktivare 
kommun som är både miljövänligare och mer hälsofrämjande. 
 
Målen för planen är att:  
• Skapa ett logiskt gång- och cykelvägnät som kopplar samman viktiga målpunkter.  
• Öka andelen cykeltrafik genom att förbättra cyklistens förutsättningar i trafiken och 
  visa på olika förslag till åtgärder för ett ökat cyklande. 
• Minska antalet cykelrelaterade personskador.  
 
Vid alla åtgärder i gång- och cykelnätet ska trygghetsfrågor beaktas och hänsyn tas 
till tillgängligheten för funktionshindrade. 
 
Planen är mer detaljerad för perioden 2017-2021 då den perioden ingår i mål- och 
resursplanen men föreslår också andra objekt som är tänkbara.  
Bakgrund till valet av de föreslagna åtgärderna kan vara att det är saknade länkar, 
skolvägar, trafiksäkerhet, hur stort behovet är, samordningar med till exempel vatten- 
och avloppsarbeten eller beläggningsarbeten och exploateringar.  
 
Nya cykelvägar kommer även att planeras i samband med nya exploateringar. Dessa 
cykelvägar bör då alltid bindas ihop med huvudcykelnätet. 
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Både det kommunala och statliga gång- och cykelvägnätet berörs men då det gäller 
det statliga vägnätet ansvarar Trafikverket för att åtgärder utförs, dock med 
kommunal medfinansiering. 
 
Flest åtgärder är föreslagna inom Vänersborgs och Vargöns tätorter och det beror på 
att det är där som störst behov föreligger och i kombination med att kommunen är 
väghållare. I Frändefors och Brålanda är det bara villagator som kommunen är 
väghållare på så därför finns endast några enstaka åtgärder föreslagna där. 
 
Cykelplanen riktar sig främst till kommunens beslutsfattare och de handläggare som 
ansvarar för trafik-och samhällsplanering och ska fungera som planeringsunderlag 
för trafikplanering, projektering samt i översikts- och detaljplanering. 
 
 
Trafikplanering nationellt 

Trafikverket är den myndighet som ansvarar för planeringen av det statliga vägnätet 
och där ingår infrastruktur för cykel. De tar även fram planeringsunderlag och 
standarder för att skapa förutsättningar för en bra cykelinfrastruktur på det vägnät där 
de inte är väghållare. 
 
Trafikverket skall också skapa förutsättningar för ökad cykling. Det görs bland annat 
genom att: sprida kunskap, forska inom cykelområdet, stärka cyklingens position i 
planeringen bland annat genom att utveckla cykelplaner och cykelbokslut, ta fram 
bättre planeringsunderlag som till exempel resvaneundersökningar och vägdata.  
 
Det är i större tätorter som potentialen är störst för att få fler att välja cykeln framför 
bilen. Det är där Trafikverket ska fokusera först och främst på att öka cyklingens 
andel. En viktig del i detta är samarbete med kommunerna för att få till 
sammanhållna cykelstråk. Det sker bland annat genom samfinansiering, där de 
regionala planupprättarna står för 50 procent och kommunen för 50 procent av 
anläggningskostnaden. 
 
Även Sveriges regering vill att cyklingen skall öka, cykling ska i högre grad beaktas 
när man planerar transportsystem – även ur ett nationellt perspektiv. Därför håller 
regeringen i dialog med berörda aktörer på att ta fram en nationell cykelstrategi som 
beräknas vara klar under 2017.  
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Definitioner 
 
Cykelbana/   Väg eller avgränsad del av väg avsedd för trafik med cykel och  
Cykelväg  moped klass 2. Cykelbanor har normalt dubbelriktad trafik.  

 
Cykelfält   Körfält som genom vägmarkering anvisats för cykel och moped klass 

2. Cykelfält är alltid enkelriktade.  
 
Cykelpassage En del av en väg som är avsedd att användas av cyklande eller 

förare av moped klass II för att korsa en körbana eller en cykelbana 
och som kan anges med vägmarkering. En cykelpassage är bevakad 
om trafiken regleras med trafiksignaler eller av en polisman och i 
annat fall obevakad. 

 
Cykelöverfart En del av en väg som enligt en lokal trafikföreskrift är avsedd att 

användas av cyklande eller förare av moped klass II för att korsa en 
körbana eller en cykelbana och som anges med vägmarkering och 
vägmärke. 

 
GC  Gång och cykel. 
 
Gångbana   Väg eller avgränsad del av väg avsedd för gående. På gångbanan 

får man inte cykla (undantag barn till och med det år de fyller åtta år). 
En trottoar är en gångbana. 

 
Gångfarts-  Trafiken i ett gångfartsområde sker efter gångtrafikanternas 
område   förutsättningar. Fordon ska begränsa sin hastighet till gångfart och 

har väjningsplikt mot gående. Cykel är ett fordon. 
 

Gågata   Som gångfartsområde med skillnaden att motordriven trafik är 
förbjuden med vissa undantag. 

 
VGU   Vägar och Gators Utformning. Publikation innehållande råd och 

riktlinjer. Ges ut av Trafikverket och Sveriges Kommuner och 
Landsting. 

 
Huvudstråk GC-vägar som har tydliga målpunkter och dimensioneras för större 

flöden. De bör vara minst 3 meter breda och om målpunkter finns på 
båda sidor om bilvägen bör det finnas GC-väg på båda sidor om den. 
Det bör finnas något, minst en målad linje, som skiljer cykel- från 
gångtrafiken. 

 
Lokala stråk GC-vägar som knyter an till huvudstråken och har en minsta bredd 

på 2,5 meter. Kan även innebära cykling i blandtrafik. 
 
Rekreations- GC-vägar som kan ha en lägre standard, till exempel belagda med  
stråk  grus istället för asfalt. 
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UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR  
 
Cykelns roll i det hållbara samhället 
Det finns en stor potential att överföra kortare resor från bil till cykel. Resor som har 
särskilt stor potential är skolresor, arbetsresor (många är kortare än 5 km) och 
kombinationsresor med kollektivtrafik. Den fysiska utformningen och planeringen är 
en viktig del för en övergång från resor med bil till gång och cykel.  
 
Målet med cykelplaneringen är att cykelvägnätet ska möta och uppfylla cyklisternas 
krav och bidra till att fler människor väljer att cykla. Om fler väljer cykeln istället för 
bilen kan samhället både få ekonomiska vinster och dra miljövinster i form av 
minskade utsläpp, och cyklisterna får vinster i form av bättre hälsa och bättre 
ekonomi. Allt detta ligger också helt i linje med kommunens antagna miljöprogram 
2030 som bland annat skriver om att det ska vara enkelt att ta sig till fots eller cykel 
till grönområden och strandmiljöer. Miljöprogrammet pekar också på att få en tystare 
och renare stad genom att få fler att cykla. I miljöprogrammet lyfts även att 
kommunen ska agera föregångare när det gäller att ställa om till miljösmarta 
transporter och att cykelvägnätet ska vara sammanhängande och väl utbyggt. 
 
Det är numera ett accepterat faktum hos forskare inom området att nya eller 
förbättrade länkar i ett transportsystem genererar ny trafik. Sambandet mellan 
infrastrukturinvesteringar och trafikgenerering gäller främst motoriserade transporter 
men kan antas gälla i lika hög grad om inte än mer för cykeltrafik. En ny 
cykelinfrastruktur skapar alltså ny cykeltrafik. 
 
Stadsutvecklingen är föremål för en ständig diskussion där en ny syn på stad och 
trafik börjar framträda. Stad och trafik förutsätter varandra, utan trafik ingen stad. 
Trafikfrågan måste därför lösas genom att man anlägger en helhetssyn på staden 
och samhället i stort. Visionen de flesta strävar efter är den blandade och attraktiva 
staden för alla, en gång- och cykelstad med ändamålsenlig kollektivtrafik där även 
biltrafiken fungerar. 
 
 
På cykel i Vänersborg 
Vänersborg har bra förutsättningar för cykling. Det är relativt plant och cykelvägnätet 
är ganska bra utbyggt framför allt i tätorterna. Utanför tätorterna saknas det dock ett 
antal sträckor som det finns behov av att bygga ut. 
 
Däremot saknas det underlag för hur många som egentligen cyklar och var de cyklar. 
Inga resvaneundersökningar är gjorda och endast enstaka cykeltrafik-räkningar finns. 
Några inventeringar av cykelparkeringar finns heller inte. Nyligen inköpta 
cykelräknare kommer dock att ge ett bättre underlag framöver. 
 
GC-vägarna i Vänersborg utgörs idag nästan uteslutande av dubbelriktade GC-banor 
där cyklister och fotgängare samsas om utrymmet. Separering av fotgängare och 
cyklister sker endast på ett fåtal sträckor och cykelfält förekommer endast på 
Drottninggatan. GC-banorna är vanligtvis 3 m breda. Det är i regel ingen skillnad i 
bredd mellan de sträckor som klassas som huvudstråk och de lokala stråken. De 
allra flesta GC-sträckorna är belagda med asfalt, de som är grusbelagda är mer att 
betrakta som rekreationsstråk. 
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Vänersborg har en del enkelriktade gator och för cyklister kan de ställa till problem, 
omvägarna kan bli långa. Ur cyklisters synvinkel vore det bra om det kunde tillåtas att 
cykla mot färdriktningen men för att kunna tillåta detta med tillfredsställande 
trafiksäkerhet så krävs en viss bredd av vägen. Tyvärr är gatorna som är 
enkelriktade i Vänersborg för smala för detta, i alla fall om det skall finnas parkering 
längs gatan också. Det kan ändå vara något som kan studeras och diskuteras 
närmare vilket som skall prioriteras i framtiden, bilparkering eller cykling mot 
enkelriktat. 
 
Cykelvägnätet har idag bristfällig vägvisning. Det finns en del skyltar för anslutningar 
till regionala nät men vägvisning till målpunkter inom staden saknas till stor del.  
 
Cykelkarta är också något som behöver uppdateras och tryckas upp för spridning. 
Den karta som finns är från 2011 och den tryckta upplagan är slut. En ny cykelkarta 
har nu tagits fram och kommer att läggas upp på hemsidan samt tryckas upp. 
 
De flesta GC-vägar i Vänersborg kan betraktas som bra ur ett trygghetsperspektiv 
bland annat på grund av att de flesta ligger utmed bilvägar. Under senare delen av 
2016 genomfördes ett belysningsprojekt i ett område i syfte att göra upplevelsen mer 
trygg. Detta arbete skall fortsätta i fler områden under de närmsta åren. 
 
 
CYKELVÄGNÄTETS UPPBYGGNAD 
 
Kvalitetskrav 
För att uppnå ett säkert, tryggt och attraktivt GC-vägnät måste man ta hänsyn till en 
rad olika krav utifrån de regelverk som finns, främst från VGU.  
 
Trafiksäkerhet 
Vägnätet ska utformas så att risken för trafikolyckor minimeras. 
 
Där de olika trafikslagen måste samsas om utrymmet uppstår konflikter när det gäller 
utrymme och hastighetsskillnader. En separering av olika trafikslag ökar säkerheten 
och framkomligheten. Även om cykelplanens övergripande syfte är att öka andelen 
transporter med cykel så finns det fler trafikslag att ta hänsyn till. GC-banorna nyttjas 
även av andra, som till exempel gångtrafikanter, mopedister (klass 2) och personer 
som använder elrullstol. Även för dessa grupper är GC-banorna ofta det säkraste och 
bekvämaste sättet att ta sig fram. 
 
Vid resor till arbete och skola vill ofta cyklisten kunna hålla en högre hastighet och 
bör helst vara separerad från fotgängarna. Det kan vara svårt att få till de bredder 
som krävs för separering, och avvägning måste ske från fall till fall med avseende på 
trafiksäkerhet, framkomlighet, kostnad och beräknad mängd cyklister och fotgängare. 
Även elcyklar, som kan förväntas bli vanligare i framtiden, medför högre 
genomsnittshastigheter. Vid behov kan mopedister hindras att använda GC-banan 
genom en lokal trafikföreskrift och tilläggstavla. Detta ska dock endast göras när 
mopedisten har ett trafiksäkert alternativ. 
För ökad säkerhet kan cyklisterna separeras från biltrafiken genom skilda körfält eller 
avskiljas med kantsten, skiljeremsa, vägräcke med mera. Blandtrafik bör endast 
tillämpas på lokalgatorna där trafikmängden är mindre och hastigheten lägre. På 
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huvudgatorna tillåts högre hastigheter och trafikflödet är högre, det medför att 
separerade GC-banor bör finnas på detta vägnät. 
 
Belysning 
Även om cyklar är försedda med lampor är deras främsta uppgift att synliggöra 
cyklisten för andra trafikanter, och inte att lysa upp vägen. Därför är belysning av GC-
banorna viktig för att man ska ha möjlighet att upptäcka hinder och andra trafikanter i 
god tid i mörker. Belysningen är även viktig för att kunna läsa av vägens riktning. Av 
den anledningen ska man sträva efter en enhetlig lösning med ljuspunkterna 
placerade på samma sida av vägen, på samma avstånd mellan punkterna och med 
samma typ av belysning. Där GC-banan ligger i direkt anslutning till bilvägen kan 
gatubelysningen utgöra tillräcklig belysning. 
 
Passager och korsningar 
Där olika trafiknät korsar och ansluter till varandra ställs höga krav på trafikanternas 
förmåga att interagera. Passagerna ska utformas så att samspelet underlättas. Det 
ska vara bra siktförhållanden så att trafikanterna upptäcker varandra i god tid. Det 
ska vara tydligt hur ytan är uppdelad för olika trafikslag och färdriktningar. 
Vägmärken och målningar ska tydliggöra korsningen och skapa uppmärksamhet på 
de villkor som gäller. Där GC-banor korsar bilvägar med måttliga trafikflöden ska 
utformningen göras efter de oskyddade  
trafikanternas förutsättningar. Detta kan ske till   
exempel genom att anlägga genomgående  
cykelpassager. Vid korsningar med högre  
flöden ska biltrafikens barriäreffekt reduceras,  
med planskildhet eller trafiksignaler. 
 
Som cyklist är man känslig för onödiga stopp,  
man vill kunna fortsätta cykla när man har  
farten uppe. Antalet korsningspunkter ska  
därför begränsas på huvudstråken. I  
korsningar ska man prioritera cykeltrafiken  
framför biltrafiken i så stor utsträckning  
som möjligt.  
  
 
Vägbeläggning och drift 
Skicket på vägbeläggningen har stor inverkan på trafiksäkerheten för cyklister. Asfalt 
med gropar, kanter och större ojämnheter ökar risken för att köra omkull, likaså löst 
grus. Betäckningar på brunnar, dräneringsrännor med mera måste vara fria från 
vassa kanter och sitta med någon centimeters försänkning i asfalten. Skador ska 
åtgärdas så snart som möjligt. Felanmälningar från allmänheten kan vara ett bra sätt 
att snabbt få information om åtgärdsbehov.  
 
Vid drift- och vägarbeten som kräver att GC-banan stängs av måste det finnas 
möjlighet att passera på ett säkert sätt. Omledningsvägen måste göras så kort som 
möjligt och erbjuda god komfort. 
Som cyklist påverkas man mer av snö och halka än man gör som bilist. För att fler 
ska cykla även vintertid måste vinterväghållningen på cykelvägnätet ha högsta 
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prioritering. Snöröjning bör ske stråkbaserat så att hela sträckan till viktiga 
målpunkter är framkomlig. Om GC-banorna inte är snöröjda riskerar man att 
cyklisterna väljer att cykla bland biltrafiken, vilket försämrar säkerheten. Snöröjningen 
måste utföras på ett sådant sätt att det inte lämnar snösträngar eller snöklumpar på 
GC-banan. Samordning mellan snöröjning på GC-väg och bilväg måste samköras så 
längt det går för att inte snön från bilvägen hamnar på en röjd GC-väg. 
 
Halkbekämpning är viktigt för att minska olycksrisken vintertid. Man bör vara nog-
grann med att välja rätt material till grusning. Gruset får varken vara onödigt vasst så 
att cyklisterna får punktering eller så runt att det rullar bort från vägbanan. Lika viktigt 
som det är att utföra halkbekämpning är det att gruset sopas bort så snart barmarks-
förhållanden börjar råda. Detta är särskilt viktigt i snäva kurvor och i branta backar. 
  
På senare tid har även begreppet sopsaltning dykt upp för att få ännu bättre 
cykelbanor på vintern. Försök pågår i en del kommuner och vi följer detta med 
intresse för att se hur utvärderingarna kommer att bli. Det finns både för- och 
nackdelar med denna teknik. Fördelarna är att man som cyklist oftast har rena fina 
cykelbanor även på vintern och förhoppningsvis ger detta fler cyklister men också 
färre olyckor. Nackdelar är negativa miljöeffekter samt att det kan ge en falsk 
trygghet. Med risk för återfrysning av saltade ytor kan det istället vara en trafikfara. 
Det krävs också avsevärt högre bemanning och ekipaget är tungt och 
svårmanövrerat. 
 
Siktförhållanden 
Goda siktförhållanden är en förutsättning för att samspelet mellan olika trafikanter 
ska kunna fungera och för att hinder ska kunna upptäckas i tid. Sikten får inte 
skymmas av till exempel skyltar, staket, parkerade bilar eller häckar. Det är viktigt att 
man planerar för växtligheten och till exempel undviker att plantera buskar i 
innerkurvor och vid tunnlar. 
 
Dimensionering 
Ytorna som avsätts för cykeltrafik måste dimensioneras på ett sätt som främjar 
säkerheten. På dubbelriktade sträckor måste bredden anpassas så att cyklisterna 
kan mötas och cykla om varandra på ett säkert sätt. På sträckor där fotgängare och 
cyklister blandas ska det finnas tillräcklig plats så att utrymmeskonflikter inte uppstår, 
detta är särskilt viktigt på huvudstråken där trafikmängden är högre. 
 
På gator med kantstensparkering måste man säkerställa att olyckor med öppnande 
bildörrar förebyggs genom att göra uppställningsplatsen bredare, eller med 
skyddszoner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exempel på normalsektioner 
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Fasta hinder 
Fasta föremål i cykelbanans närhet utgör en fara. Därför måste antalet fasta föremål 
begränsas till ett nödvändigt minimum. Alla föremål måste ha en hög synbarhet och 
hinder som inkräktar på cyklistens utrymme måste förses med reflexer. 
 
Om man måste begränsa framkomligheten med ett hinder ska man i första hand 
välja konstruktioner som är eftergivliga vid en eventuell påkörning. Betongsuggor, 
stenar, fasta bommar med mera ska därför undvikas. Man måste ta hänsyn till att 
cyklister som använder cykelkärror behöver större utrymme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bilspärrar på Stjärnvägen 
 
 
Trygghet 
Cykelvägnätet måste kännas tryggt för trafikanterna, det räcker inte med att det är 
trafiksäkert. Känslan av otrygghet kan göra att cyklisterna inte använder GC-banan 
som planerat. Att man väljer alternativa vägar kan leda till att man istället utsätter sig 
för trafikfaror. Tryggheten är subjektiv och känslan av otrygghet behöver inte alltid 
vara rationell. 
 
Buskage och träd intill GC-vägen 
För att känna sig trygg vill man kunna överblicka sin omgivning, denna känsla 
förstärks under dygnets mörka timmar. Buskage och träd längs GC-banan kan 
skymma sikten och skapa mörka partier. Det är därför viktigt att området kring GC-
banan hålls öppet från tät vegetation. Detta är särskilt viktigt i mer ödsliga områden. 
 
Belysning 
Nattetid är belysningen mycket viktig för trygghetskänslan. Belysningen måste vara 
tillräcklig för att lysa upp både GC-banan och sidoområden. Placeringen av 
ljuskällorna ska göras så att man får ett indirekt ljus med mjuk skuggbildning. 
Skuggor kan uppfattas som hotfulla och de gör det svårt att se ansiktsuttryck. Med 
rätt ljusgestaltning upplevs GC-banorna inbjudande även nattetid. 
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Tunnlar 
Tunnlar kan upplevas som otrygga, särskilt nattetid. Det smala utrymmet gör att man 
kan känna sig instängd och utan flyktmöjligheter. Tunneln ska därför vara bred och 
ljus så att denna känsla motverkas. Anslutningarna till tunneln ska vara vida och med 
god sikt så att man inte överraskas av andra trafikanter. Det får inte finnas dolda ytor 
och gömställen vid tunnelmynningarna. 
 
Belysningen i tunneln ska vara mjukt reflekterad från taket och väggarna. Kontrasten 
mellan belysningen i och utanför tunneln får inte vara så kraftig att man riskerar att 
bländas eller att GC-banan upplevs som mörk utanför. 
 

 
GC-tunnel under Gropbrovägen 
 
Ödsliga GC-banor 
GC-banor som ligger på avstånd från bebyggelse och där få personer är i rörelse kan 
kännas ödsliga och otrygga. Detta är extra påtagligt nattetid då man ogärna cyklar 
genom industriområden, mörka parker, skogspartier med mera och hellre väljer 
sträckor där fler personer vistas. Man vill helst ha andra människor i närheten och 
kunna påkalla uppmärksamhet om något skulle hända. När man planerar nya GC-
banor ska man ta detta i beaktande och se till att ödsliga partier byggs bort i så stor 
utsträckning som möjligt. 
 
 
Attraktivitet 
Förutom att cykelvägnätet ska vara säkert och tryggt behöver det även vara attraktivt 
nog för att locka fler att välja cykeln. 
 
Som cyklist vill man helst cykla den kortaste sträckan mellan två punkter. Det är 
därför viktigt att GC-banorna görs så gena som möjligt. Det ska vara enkelt och 
smidigt att ta sig fram. Det bör helst vara enklare att cykla än att köra bil. 
Barriäreffekter ska reduceras genom planskilda korsningar och broar på strategiska 
platser som förkortar reseavstånden. 
 
GC-vägnätet ska ha tydlig vägvisning. Det ska vara lätt att hitta till olika platser och 
tydligt var man cyklar på bästa och säkraste sätt. Påbuds- och vägvisningsskyltar 
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fungerar även som marknadsföring av cykelvägnätet och visar att det finns bra 
alternativ till biltrafik. Vägvisningsskyltar för cykel bör utformas efter nationell 
standard. Linjeföring med kantstenar och målningar ska utformas så att det är lätt att 
avläsa hur man ska placera sig i korsningar och passager. 
 
Komforten är viktig för att cykeln ska kännas som ett bra alternativ till bil. För att 
cykeln ska kunna fungera för arbetspendling måste det vara bekvämt att cykla även i 
relativt höga hastigheter och vägbeläggningen ska vara jämn och slät. 
 
 
Cykelolyckor  
Cyklister är utsatta trafikanter, en olycka kan även i låga hastigheter leda till svåra 
skador. Detta ställer extra krav på de förutsättningar som erbjuds cyklister, men 
också på cyklisternas beteende. Efterlevnaden av trafikregler hos cyklister är dock 
varierande vilket kan bero på dels nonchalans, dels okunskap eller att trafikmiljön 
inte är utformad på cyklisternas villkor. För att uppnå god trafiksäkerhet krävs både 
en god utformning och ett trafiksäkert beteende. 
 
Bland cyklister är singelolyckor den vanligaste skadeorsaken, så som avkörning, fall 
eller kollision med fasta hinder. Nationellt visar statistik att över 70 procent av de 
cyklister som skadats i trafiken har ådragit sig skadorna i singelolyckor. Av de svåra  
skadorna är hälften singelolyckor. De oskyddade trafikanternas trafiksäkerhet kan 
hänföras till bilarnas hastighet, om man blir påkörd  
av en bil i 30 km/tim är risken att bli dödad ca 10 %,  
det vill säga att man har goda chanser att överleva.  
Vid 50 km/h har man små chanser att överleva vid en  
påkörning, då är risken att bli dödad 70-80 %. 
Av trafiksäkerhetsskäl och människans förmåga att  
tåla krockvåld har därför hastighetsgränserna 30 km/h 
respektive 40 km/h införts på många av våra vägar. 
Hastigheten har också stor påverkan på stoppsträckan och på möjligheten att 
undvika eller minska konsekvenserna vid en eventuell trafikolycka. 
 
Tidigare har olycksstatistik enbart varit hämtad från polisrapporterade olyckor vilket 
lett till ett stort mörkertal. Numera finns statistik från akutsjukhus att tillgå vilket ger en 
helt annan bild av cykelolyckorna. Ser man enbart till polisrapporterade olyckor så är 
den vanligaste olyckstypen konflikt mellan cyklist och motorfordon i korsning, även 
konflikter på gator med blandtrafik är vanlig. Tar man med sjukhusrapporterade 
olyckor dominerar istället singelolyckorna och olyckorna är också avsevärt fler. 
 
Informationen i STRADA som olycksdatasystemet heter kan ge en bra bild av om det 
är någon särskild typ av olyckor som behöver extra fokus eller om det är särskilda 
platser som bör förändras för att skapa trafiksäkrare miljöer.  
 
Olycksstatistik 2012-2016 som endast är polisrapporterad visar på att antalet 
skadade cyklister i Vänersborg där kommunen är väghållare har legat på en ganska 
jämn nivå. I genomsnitt har 3 cyklister skadats varje år i polisrapporterade olyckor. 
Tar man med även sjukvårdsrapporterade olyckor så hamnar vi på 16 olyckor per år. 
De sjukvårdsrapporterade olyckorna är nästan uteslutande singelolyckor.  
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Kartbilden nedan visar att olyckorna är väldigt spridda och det går inte att säga att 
någon plats är mer olycksdrabbad än någon annan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cykelparkering 
Som cyklist vill man kunna parkera cykeln på ett säkert och bekvämt sätt. Ur 
komfortsynpunkt bör cykelparkeringarna placeras i direkt anslutning till målpunkten, 
så nära entréer som möjligt. Detta är särskilt viktigt vid korttidsparkering. Det ska 
finnas möjligheter att låsa fast cykeln i ramen på ett stöldsäkert sätt, särskilt på 
långtidsparkeringar. Platser för långtidsparkering bör vara utrustade med tak, ha god 
insyn från omgivningen och vara väl upplysta. Vid resecentrum kan med fördel 
cykelgarage med förvaringsmöjligheter och laddning av elcyklar anläggas. Elcyklar 
blir också allt vanligare och möjlighet att kunna ladda elcykeln bör erbjudas, framför 
allt vid resecentrum då det kan handla om långtidsparkering. 
 
Felparkerade cyklar utgör ett problem för synskadade och för framkomligheten över 
lag. Genom att tillgodogöra cyklistens krav på komfort och säkerhet kan man 
förbättra utnyttjandet så att cyklarna parkeras på rätt ställe. Det är även viktigt att 
noga anpassa antalet platser efter behovet. 
 
Cyklister som har med sig en cykelkärra har svårt att hitta en bra parkeringsplats om 
ytan inte är tillräcklig. Det bör finnas utrymme för att låsa fast den säkert utan att den 
står i vägen. Föräldrar som skjutsar barn till förskolan i cykelkärra uppskattar om det 
går att parkera kärran vid förskolan över dagen. 
 
Cyklister som kombinerar olika färdsätt på sin resa uppskattar möjlighet att förvara 
hjälm och regnkläder vid knutpunkter i kollektivtrafiken. Att slippa bära med sig 
packning på tåget eller bussen underlättar och kan få fler att se cykeln som ett bra 
alternativ vid delresor. Möjlighet att duscha, byta om och hänga regnkläder på tork 
vid arbetsplatsen uppskattas och kan få fler att cykla till arbetet även vid längre 
avstånd och vid sämre väder.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Karta över var olyckorna har skett 2012-2016 
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Nyanlagd cykelparkering vid Korsebergsvägen 
För att garantera tillgång till parkering utgår de flesta städer från särskilt framtagna 
parkeringstal för bil när bygglov ges. På samma sätt börjar många städer nu ta fram 
parkeringstal för cykel vilket även Vänersborg har gjort. Möjligheten att parkera sin 
cykel på ett tryggt och bekvämt sätt är en viktig förutsättning för att cykeln ska kunna 
vara ett attraktivt alternativ till bilen. För att ytterligare uppmuntra till cykling bör 
cykelparkeringen anläggas på ett närmare avstånd från målpunkten än 
bilparkeringen. 
 
 
Cykelvägvisning  
Det övergripande cykelvägnätet har till uppgift att ta hand om trafiken mellan olika 
områden inom staden samt de mer långväga cykeltransporterna. Cykelvägarnas 
sträckning är inte alltid gena eller lättorienterade. För att man på ett effektivt sätt ska 
kunna nå målpunkter inom tätorten krävs en fungerande vägvisning. Behovet är 
störst för nytillkomna cyklister eller när någon vill utvidga eller förändra sin cykeltur. 
Skyltningen av cykelstråken är också en del i marknadsföringen av cykeln som 
transportmedel. Konsekvent vägvisning förtydligar stråken och visar att Vänersborg 
ser seriöst på cyklandet. Härutöver kan det också finnas ett visst behov av att visa till 
vissa specifika lokala mål utmed stråken. 
 
Alla cykelstråk kan dock inte vägvisas. Det skulle leda till en ohanterlig mängd 
målpunkter särskilt med hänsyn till att de flesta cykelstråken möts i den centrala 
delen av staden.  
 
Kartor 
På kommunens hemsida finns det en cykelkarta. En ny är framtagen som bland 
annat skall vara lättare att kunna skriva ut. Den nya cykelkartan skall också finnas i 
tryckt form och finnas tillgänglig bland annat på Visit och kommunhuset. 
 
Turism, fritid och rekreation 
Det finns ett flertal olika cykelleder i kommunen att välja på. Sverige-, Västgöta-, och 
Dalslandsleden går alla genom Vänersborg. Dessutom finns Linnéleden samt 
Trollhättan-Vänersborgsleden. En ny cykelled, Göta älv-leden, planeras också som 
kommer att sträcka sig mellan Kungälv och Vänersborg. Förutom dessa leder finns 
många bra och trevliga cykelvägar, ofta i närheten av vatten, i och runt Vänersborg. 
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FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER  
 
Utbyggnad av kommunala GC-vägnätet 
 
 
1. Vargön, en gång- och cykelväg planeras utefter Stationsvägen mellan 

Hallebergsvägen och Nordkroksvägen. 
 Totalt handlar det om en sträcka på knappt 900 meter. 
 
 Planerad byggstart 2018. 
 Beräknad kostnad 2 500 000:- 
 
 
2. Centrum, en gång- och cykelväg planeras utefter Vassbottenledens västra 

sida mellan Resecentrum och evenemangsområdet Sanden (Sträckan 
mellan Brogatan och Vassbottengatan finns redan). 

 Totalt handlar det om en sträcka på knappt 300 meter. 
 
 Planerad byggstart 2019. 
 Beräknad kostnad 3 000 000:- 
 
 
3.  Holmängen - Mariero, ny GC-väg mellan Östra vägen och Marierovägen. 

Sträckan är cirka 400 meter. Detta planeras samtidigt med att en GC-tunnel 
skall anläggas under järnvägen. 

 
Planerad byggstart 2021. 
Beräknad kostnad 2 000 000:- 

 
 
4. Centrum, en gång- och cykelväg planeras utefter Drottninggatan.  
 Totalt handlar det om en sträcka på drygt 500 meter och skall ersätta det 

cykelfält som idag finns. 
 
 Planerad byggstart 2021. 
 Beräknad kostnad 3 000 000:- 
 
 
5.  Korseberg, en gång- och cykelväg planeras utefter Vassbotten i 

Korsebergsområdet. Det handlar om en sträcka på cirka 900 meter. 
 
  Planerad byggstart 2021. 
 Beräknad kostnad 1 500 000:- 
 
 
6.  Centrum-Blåsut, en gång- och cykelväg planeras mellan Vänersborgs 

resecentrum och Blåsut. I samband med ny järnvägsbro planeras att 
anlägga en GC-väg via den till Blåsut. Sträckan är cirka 600 meter.  
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 Planerad byggstart 2022. 
 Beräknad kostnad 5 000 000:- 
 
 
7.  Mariero, en gång- och cykelväg planeras utefter Almgatan mellan 

Gropbrovägen och Ollenicklas väg. Det handlar om en sträcka på knappt 
300 meter och skall ansluta till de planerade GC-vägarna utefter 
Marierovägen och Gropbrovägen. 

 
  Planerad byggstart 2022. 
 Beräknad kostnad 2 000 000:-  
 
 
8.  Torpa, en gång- och cykelväg utefter Tegelbruksvägen mellan Ankargatan och 

Stora Torpas gata.  
  Totalt handlar det om en sträcka på 300 meter. 
 
  Byggstart 2022. 
  Beräknad kostnad 1 000 000:- 
 
 
9.  Torpa, en gång- och cykelväg anläggs utefter Gropbrovägen mellan Arenan 

och Stjärnvägen. Det handlar om en sträcka på cirka 600 meter och GC-
banan skall anläggas på den norra sidan av vägen.  

 
  Byggstart 2023. 
 Beräknad kostnad 1 500 000:- 
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Andra tänkbara objekt 
 
10.  Vänersborg - Frändefors, en gång- och cykelväg mellan Vänersborg och 

Frändefors. För de sträckor som ligger utmed E45 ansvarar Trafikverket och 
färdigställde detta under våren 2016. Den sydligaste sträckan som är på cirka 
1,5 km mellan infarten till Hundgården och strax innan Gestadvägen ligger på 
kommunens ansvar. Mellan kommunens del och Trafikverkets del finns det en 
sträcka på cirka 1,5 km som ligger på privat mark som också måste lösas. 

 
  Beräknad kostnad 6 000 000:- 
 
 
11. Vargön, en gång- och cykelväg planeras utefter Granåsvägen mellan 

Stationsvägen och strax norr om kyrkan. 
 Totalt handlar det om en sträcka på drygt 800 meter. 
 
 Beräknad kostnad 1 500 000:- 
 
 
12.  Önafors, En gång- och cykelväg planeras mellan Önafors och Brinketorp. 

Totalt handlar det om en sträcka på cirka 300 meter som anläggs som en 
del i ett rekreationsstråk. En sammanhängande cykelled skapas runt hela 
Huvudnäsön. En del ligger på privat mark. 

 
 Beräknad kostnad 200 000:- 
 
 
13.  Centrum, en gång- och cykelväg längs Norra gatan mellan Residensgatan och 

Edsgatan. Gatan har blivit enkelriktad och då har behovet uppstått. En sträcka 
på 100 meter. 

 
  Beräknad kostnad 100 000:- 
 
 
14.  Torpa, en gång- och cykelväg utefter Tegelbruksvägen mellan Restadvägen 

och Stora Torpas gata. Sträckan mellan Rattgatan och Propellergatan anlades 
2016 i samband med nya busshållplatser och sträckan Ankargatan och Stora 
Torpas gata planeras 2022. 

  Totalt handlar det om en sträcka på knappt 1,5 km. 
 
  Beräknad kostnad 3 500 000:- 
 
 
15.  Mariero, en gång- och cykelväg utefter Marierovägen mellan Gropbrovägen 

och Algatan. Det handlar om en sträcka på cirka 400 meter och ansluter till den 
befintliga GC-vägen som går utefter Marierovägen. 

 
  Beräknad kostnad 800 000:- 
 
 

 
19 

 

58



16.  Vargön, en gång- och cykelväg utefter Storegårdsvägen mellan Lindvägen och 
Lilleskogsvägen. 

  Totalt handlar det om en sträcka på cirka 1,3 km. 
 
  Beräknad kostnad 2 600 000:- 
 
 
17.  Onsjö, en gång- och cykelväg vid sidan om den enskilda vägen 
  (väg 24829) som leder till Onsjö golfklubb.  
  Totalt handlar det om en sträcka på drygt 2 km. 
 
  Beräknad kostnad 5 000 000:- 
 
 
18.  Katrinedal, en gång- och cykelväg utefter Krypetorpsvägen.  
  Totalt handlar det om en sträcka på cirka 370 meter. 
 
  Beräknad kostnad 740 000:- 
 
 
19.  Vänersborg norra, en gång- och cykelväg utefter Frändeforsvägen mellan väg 

2050 och vägen till Ursand (väg 25482) 
  Totalt handlar det om en sträcka på knappt 800 meter. 
 
  Beräknad kostnad 1 600 000:- 
 
 
20.  Mariedal, en gång- och cykelväg utefter Restadvägen mellan Brinkevägen och 

Ollenicklas väg. 
  Totalt handlar det om en sträcka på drygt 1 300 meter. 
 
  Beräknad kostnad 2 600 000:- 
 
 
21.  Egna hem, en gång- och cykelväg utefter Belfragegatan mellan Storgatan och 

Torpavägen. 
  Totalt handlar det om en sträcka på drygt 300 meter. 
 
  Beräknad kostnad 600 000:- 
 
 
22.  Vassbotten, en gång- och cykelväg utmed Vassbotten mellan Skaven och väg 

2025. Totalt en sträcka på cirka 1,5 km. 
 
  Beräknad kostnad 4 000 000:- 
  
23. Vargön - Trollhättan, en gång- och cykelväg mellan Vargön och Stallbacka i 

Trollhättan utmed älven. 3,5 km i Vänersborgs kommun och 2,5 km i 
Trollhättans kommun. 

 
 Beräknad kostnad 7 000 000:- 
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24.  Onsjö, en gång- och cykelväg utmed Karls grav. En saknad länk på cirka 500 
meter kan anläggas utmed Karls gravs södra sida i den västra delen av 
kanalen. 

 
  Beräknad kostnad 1 000 000:- 
 
 
 25.  Onsjö, en gång- och cykelväg som förbinder Onsjövägen och GC-vägen på 

gamla banvallen. Det handlar om en sträcka på cirka 2 500 meter   
 
  Beräknad kostnad 5 000 000:- 

 
26.  Holmängen - Viksängen, en gång- och cykelväg och GC-bro mellan 

Holmängen och Viksängen. Om Viksängen exploateras skulle en GC-bro 
kunna anläggas för att knyta ihop med Vänersborgs centrum. 

 
  Beräknad kostnad 40 000 000:- 
 
 
27. Skaven - Korseberg, en gång- och cykelväg och GC-bro mellan Skaven och 

Korseberg. När Skaven exploateras skulle en GC-bro kunna anläggas för att 
knyta ihop med Vänersborgs centrum. 

 
 Beräknad kostnad 50 000 000:- 
 
 
28. Frändefors, en GC-väg utefter del av Aspelundsvägen närmast 

Ödsmålavägen. En sträcka på cirka 140 meter. 
 
 Beräknad kostnad 280 000:- 
 
 
29. Vargön, en GC-väg mellan Stålbrovägen och Nordkroksvägen. En sträcka 

på knappt 300 meter. Privat mark. 
 
 Beräknad kostnad 600 000:- 
 
 
30. Kassaretorpet, en GC-väg utefter Fridhemsvägen. En sträcka på knappt 

400 meter. 
 
 Beräknad kostnad 800 000:- 
 
 
31. Vargön, en GC-väg utmed Tallvägen mellan Lövvägen och 

Storegårdsvägen. En sträcka på cirka 100 meter. 
 
 Beräknad kostnad 200 000:- 
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32. Blåsut, en GC-väg utmed Karlsbergsvägen. En sträcka på cirka 700 meter. 
 
 Beräknad kostnad 1 400 000:- 
 
 
33. Egna hem, GC-väg utmed Storgatan mellan Torstenssonsgatan och 

Idrottsgatan. En sträcka på cirka 700 meter 
  
 Beräknad kostnad 1 400 000:- 
 
 
34. Hagaparken, GC-väg mellan Fabriksgatan och kommande GC-vägen och 

GC-tunneln vid Holmängens industriområde/Mariero. En sträcka på cirka 
800 meter. 

  
 Beräknad kostnad 1 600 000:-  
 
 
 
Utbyggnad av regionala GC-vägar 
Anläggs av Trafikverket men kommunen måste vara medfinansiär med hälften av  
totalbeloppet. Eftersom kommunen inte är väghållare bör detta vara en övergripande  
fråga för kommunfullmäktige.  
 
 
1. Väg 2134 Stenhammarsvägen, en gång- och cykelväg utmed väg 2134 

mellan väg 2135 (Rostocksvägen) och cirka 700 meter nordväst. 
 
 Beräknad kostnad för kommunen 1 750 000 – 3 500 000:- 
 
 
2. Väg 2050, en gång- och cykelväg utmed väg 2050 mellan Storegårdsvägen 
 och väg 2045 (Vänersnäs). Totalt en sträcka på cirka 4,3 km. 
 
 Beräknad kostnad för kommunen 10 750 000 – 21 500 000:- 
 
 
3. Väg 2045 (Vänersnäs)., en gång- och cykelväg utmed väg 2045 mellan väg 

2050 och väg 2045.01 Totalt en sträcka på cirka 2,6 km. 
 
 Beräknad kostnad för kommunen 6 500 000 – 13 000 000:- 
 
 
4. Väg 173, en gång- och cykelväg utmed väg 173 mellan Forsane och E45. 

Totalt en sträcka på cirka 700 meter. 
 
 Beräknad kostnad för kommunen 1 750 000 – 3 500 000:- 
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5. Väg 2028, ny GC-väg utmed väg 2028 gränsen mot Trollhättans kommun 
och Lärketorpsvägen. Totalt en sträcka på cirka 420 meter. 

 
 Beräknad kostnad för kommunen 1 050 000 – 2 100 000:- 
 
 
6. Väg 2149 Gestadvägen, en gång- och cykelväg utmed väg 2149 mellan 

E45 och Bäsingebo. Totalt en sträcka på cirka 3,5 km. 
 
 Beräknad kostnad för kommunen 8 750 000 – 17 500 000:- 
 
 
7. Väg 2149 Gestadvägen, en gång- och cykelväg utmed väg 2149 mellan 

Bäsingebo och väg 2154. Totalt en sträcka på cirka 5,7 km. 
 
 Beräknad kostnad för kommunen 14 250 000 – 28 500 000:- 
 
 
8. Väg 2154, en gång- och cykelväg utmed väg 2154 mellan väg 2149 och 

Sannebo. Totalt en sträcka på cirka 5,5 km. 
 
 Beräknad kostnad för kommunen 13 750 000 – 27 500 000:- 
 
 
9. Väg 2005, en gång- och cykelväg utmed väg 2005 mellan Koppegården 

och Trollhättan. Totalt en sträcka på cirka 2,5 km. 
 
 Beräknad kostnad för kommunen 6 250 000 – 12 500 000:- 
 
 
10. Väg 2045.01 (Vänersnäs)., en gång- och cykelväg utmed väg 2045.01 

Totalt en sträcka på cirka 2,6 km. 
 
 Beräknad kostnad för kommunen 6 500 000 – 13 000 000:- 
 
 
11. Väg 697, ny GC-väg utmed väg 697 mellan Grunnebo och Väne-Ryr. Totalt 

en sträcka på cirka 4 km. 
 
 Beräknad kostnad för kommunen 10 000 000 – 20 000 000:- 
 
 
12. Väg 2056, ny GC-väg utmed väg 2056 mellan järnvägsövergången i 

Öxnered och tpl Götered. Totalt en sträcka på cirka 1,5 km. 
 
 Beräknad kostnad för kommunen 3 750 000 – 7 500 000:- 
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13. Väg 2129-2135 väster och öster om Storgatan, ny GC-väg utmed väg 2129 
och 2135, en sträcka på cirka 700 meter. 

 
 Beräknad kostnad för kommunen 1 750 000 – 3 500 000:- 
 
 
14. Väg 42, ny GC-väg från väg 44 och till kommungränsen mot Trollhättan, en 

sträcka på cirka 3,2 km. 
 
 Beräknad kostnad för kommunen 8 000 000 – 16 000 000:- 

 
 

 
Förbättringar av befintliga GC-vägar 
 
1. Centrum, rusta upp GC-vägen utefter Östra vägen mellan Regementsgatan 

och A F Carlssons gata. 
 
 Planerad byggstart 2020 
 Beräknad kostnad 400 000:- 
 
 
2. Torpa, förbättra trafiksäkerheten vid GC-passagen över Tegelbruksvägen 

vid Stora Torpas gata. 
  
 Planerad byggstart 2020 
 Beräknad kostnad 500 000:- 
 
   
3. Fredriksberg, en upprustning och breddning av GC-vägen som går längs 

Vassbottens östra sida mellan Gropbron och bron på Fru Elisabeths 
promenad. Totalt en sträcka på cirka 650 meter. 

  
 Planerad byggstart 2020 
 Beräknad kostnad 300 000:- 
 
 
4. Onsjö - Trollhättan, en upprustning av GC-vägen som går längs Göta Älv 

mellan Onsjö golfklubb och Överby i Trollhättan. Totalt en sträcka på cirka 
1,8 km. Vägen har idag på vissa delar behov av förbättringar, vägen har 
heller inte någon belysning vilket gör att vägen inte går att använda den 
mörka tiden om inte cykeln är utrustad med ordentlig strålkastare vilket inte 
många är. 

  
 Beräknad kostnad 2 000 000 
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5. Förbättra framkomligheten och säkerheten längs GC-vägen mellan 
Öxnered och Centrum genom att höja upp GC-vägen i korsningarna. 

 
 Beräknad kostnad 150 000:- 
 
 
6. Vargön, GC-vägsanslutning mellan Skogsvägen och Granåsvägen. Är idag 

en smal grusväg som behöver bättras på. Totalt en sträcka på endast cirka 
50 meter. 

  
 Beräknad kostnad 50 000:- 
 
 
7. Brålanda, GC-vägen mellan Villagatan och Tånvägen. Är idag en grusväg i 

lite sämre skick och inte belyst. Totalt en sträcka på cirka 350 meter. 
  
 Beräknad kostnad 400 000:- 
 
 
8. Brålanda, GC-vägen mellan Industrigatan och Dalhemsgatan. Är idag en 

grusväg i lite sämre skick och inte belyst. Totalt en sträcka på knappt 250 
meter. 

  
 Beräknad kostnad 300 000:- 
 
 
9. Vargön, förbättra den stig som går från Viksängen och till Nordkroken. 

Totalt en sträcka på ca 1,3 km. 
 
 Beräknad kostnad 1 500 000:- 
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SAMMANFATTNING 
 
Rekommendationer 
 
Trafiksäkerhet 

• På GC-nätets huvudstråk ska cyklisterna vara avskilda från övriga trafikslag i 
så stor utsträckning som möjligt. 

• På huvudgatorna bör GC-banorna vara separerade från biltrafiken. 
• Blandtrafik ska endast tillämpas på lokalgator där trafikmängden är låg och 

säkerheten bedöms vara hög. 
• GC-banor och ridvägar måste separeras med skiljeremsa eller liknande. 

 
Belysning 

• Alla huvudstråk ska förses med belysning där ströljus från gatubelysningen 
inte är tillräcklig. 

• Vid korsningar, tunnlar etc. ska man ta särskild hänsyn till kraven på 
belysning. 

• Utformning och dimensionering ska göras med hänsyn till rekommendationer i 
 VGU. 

 
Passager och korsningar 

• I utsatta korsningar på huvudstråken ska biltrafikens hastighet säkras till 30 
km/h. 

• Vid måttliga bilflöden ska cyklistens framkomlighet prioriteras där så är möjligt. 
• Korsningar med bilvägar med höga trafikflöden bör förses med trafiksignaler 

eller utföras med planskildhet. 
• Antalet korsningspunkter på huvudstråken där cyklisten måste stanna ska 

minimeras. 
 
Vägbeläggning och drift 

• Skicket på cykelvägnätet ska inventeras regelbundet. 
• Utöver regelbundna kontroller ska man ge allmänheten möjlighet att felanmäla 

skador och problem så att åtgärder snabbt kan sättas in. 
• Vid avstängningar måste det finnas säkra, korta och bekväma 

omledningsvägar. 
• En provisorisk passage för cyklister bör vara minst 1,8 m bred. 
• Snöröjning av cykelvägnätets huvudstråk ska ha högsta prioritering och ska 

ske stråkbaserat. 
• Tiden som grus för halkbekämpning ligger kvar vid barmark ska minimeras. 

 
 
Dimensionering 

• Dubbelriktade GC-banor där fotgängare och cyklister blandas ska vara minst 3 
m breda. 

• Dubbelriktade cykelbanor separerade från gångtrafik ska vara minst 2,5 m 
breda. 

• På gator där biltrafiken ej angör kantstenen ska cykelfälten vara minst 1,8 m 
breda. 
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• Vid kantstensparkering bör man använda sig av skyddszoner mellan 
parkerade bilar och cyklister. 

• För dimensionering av GC-banorna görs hänvisning till gällande 
rekommendationer enligt VGU.  

 
Fasta hinder 

• Antal fasta föremål i GC-banornas närhet ska minimeras. 
• Eventuella hinder för att styra framkomligheten ska ha reflexer, vara 

eftergivliga och anpassade efter cykelkärror. 
 
Trygghet 

• I ödsliga områden ska tätvuxen vegetation rensas 5 m brett på båda sidor om 
cykelvägen. 

• Träd som skymmer belysningen ska beskäras. 
• Vid utformning av belysning ska man ta särskild hänsyn till partier som kan 

upplevas som otrygga. 
• Tunnlar ska vara bredare än själva GC-banan och ha god sikt. Väggar och tak 

ska vara ljusa. 
• Belysningen i tunnlar ska vara indirekt och med mjuk övergång till belysningen 

utanför. 
• Det bör finnas tryggare alternativ till ödsliga vägsträckor under dygnets mörka 

timmar. 
  
Parkering 

• Korttidsparkering för cykel (0-2 h) ska placeras så nära målpunkten som 
möjligt. 

• Det bör finnas möjlighet att låsa fast cykeln i ramen. Detta är särskilt viktigt vid 
långtidsparkering. 

• Långtidsparkering för cykel bör ha tak, belysning och lokaliseras till platser 
med god synlighet. Möjlighet att förvara hjälm och regnkläder ger god service. 

• Man ska ta hänsyn till cykelkärror vid planering av cykelparkeringar och se till 
att de ges tillräckligt med plats. 

• Parkeringstal för cykel ska användas för att säkerställa tillgången på attraktiva 
cykelparkeringar. 
 
 

Vägvisning 
• Vägvisning först och främst till regionala mål och områden i staden. 
• I andra hand vägvisning till lokal målpunkter. 
• Viktigt att tänka på att vägvisningen är konsekvent. 

 
 
UPPFÖLJNING 
 
Arbetet med att förbättra cykeltrafikens villkor måste genomföras systematiskt och 
långsiktigt. En avsikt med cykelplanen är att den skall utgöra startskottet på ett 
arbete där cykeln får en mer central roll i stadsbyggnadsprocessen och att mer 
resurser läggs på cykelsatsningar. 
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Cykelplanen är ett praktiskt dokument som ger oss vägledning i kommunens arbete 
med cykeltrafiken. Med ett övergripande perspektiv visar cykelplanen på vad och var 
vi ska satsa de resurser som finns i budget. Det är viktigt att i första hand investera 
och utveckla gång- och cykelvägnätet där nyttan av cykling är störst.  
 
Cykelplanen uppmärksammar att det utöver en utbyggnad av vägnätet finns en del i 
det befintliga systemet som bör förbättras till exempel höga kantstenar, belysning, 
beläggning, vägvisning med mera.  
 
Andra kringinsatser 
• Information på kommunens hemsida behöver uppdateras kontinuerligt. På 

hemsidan finns information om cykelvett och en cykelkarta. Cykelkartan kan 
utvecklas mer och information kan ges om exempelvis vintercykling, cykel-
planerare, cykelapplikation, pumpstationer, lånecyklar, cykel på kollektivtrafiken, 
evenemang, cykelparkering, de cykelleder som tas fram och så vidare. 

 
• Resvaneundersökningar bör genomföras och följas upp var 5:e år för att se om 

man har förbättrat förutsättningarna för ett ökat cyklande utifrån undersökningen. 
 
• Genomföra kontinuerliga cykelräkningar och uppföljningar med cykelräkningar 

efter att man har genomfört förbättringar på GC-vägnätet.  
 
• Arbeta fram en cykelapplikation och cykelplanerare med en digital cykelkarta 

som även är lätt att skriva ut. 
 
• Inventera och se över samtliga kommunens cykelparkeringar och standardisera 

cykelställen. Ställen ska vara funktionella och låssäkra för dagens cykel. 
Komplettera med fler cykelparkeringar där behov finns. 
 

• Kampanjer där vi kan marknadsföra cykling tillsammans med andra intressenter. 
Information och/eller föreläsningar på skolorna om trafikundervisning och visa på 
cykelns fördelar.  

 
 
Genomförande 
Cykelplanen ska antas av Kommunfullmäktige. Cykelplanen hålls levande och aktuell 
genom att Gatuenheten årligen ser över cykelplanen och reviderar de delar som är 
inaktuella genom ett cykelbokslut som redovisas för Samhällsbyggnadsnämnden. 
Vart fjärde år skall Cykelplanen lyftas upp till Kommunfullmäktige för nytt antagande. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

2018-09-05 Dnr: SBN 2018/80

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

Mottagare
Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Presidiet förslag till beslut

Fastställa villkor för cykelgarage samt avgift
SBN 2018/80

Förslag beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avgiften för att få tillgång till 

cykelgaragen ska vara 50 kronor per månad.

2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förslaget till villkor 
avseende låsta cykelgarage vid Resecentrum och vid Öxnereds 
järnvägsstation.

                      

Samhällsbyggnadsnämndens tidigare beslut 2018-03-22, § 28 gällande 
cykelgarage upphävs.

Sammanfattning av ärendet
Vänersborgs kommun anlägger nu två cykelgarage, ett vid Öxnereds 
järnvägsstation och ett vid Vänersborgs resecentrum. Tanken är att cyklister 
som reser med tågen ska kunna parkera sin cykel på ett mer säkert sätt i ett låst 
cykelgarage

Cyklister som abonnerar på en parkeringsplats för sin cykel får tillträde 
genom ett på förhand registrerat kort eller tag. I varje garage kommer det att 
finnas plats för 30 cyklar varav 14 är försedda med eluttag för laddning av 
elcyklar. Även några låsbara förvaringsskåp kommer att finnas i garagen.

Bilagor
Allmänna villkor avseende låsta cykelgarage vid Resecentrum och vid 
Öxnereds järnvägsstation

Sändlista
Trafikingenjören
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

2018-08-21 Dnr: SBN 2018/80

Handläggare
Björn Magnusson
bjorn.magnusson@vanersborg.se
0521-72 12 52

Mottagare
Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Fastställande av villkor för cykelgarage 
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förslaget till villkor avseende låsta 
cykelgarage vid Resecentrum och vid Öxnereds järnvägsstation

Sammanfattning av ärendet
Vänersborgs kommun anlägger nu två cykelgarage, ett vid Öxnereds järnvägsstation 
och ett vid Vänersborgs resecentrum. Garagen kommer att vara låsta och cyklister som 
abonnerar på en parkeringsplats för sin cykel får tillträde genom ett på förhand 
registrerat kort eller tag. I varje garage kommer det att finnas plats för 30 cyklar varav 
14 är försedda med eluttag för laddning av elcyklar. Även några låsbara förvaringsskåp 
kommer att finnas i garagen.

Björn Magnusson Mats Olsson
Trafikingenjör Planeringsingenjör

Bilaga
Allmänna villkor avseende låsta cykelgarage vid Resecentrum och vid Öxnereds 
järnvägsstation

Sändlista
Sändlista är en sammanställning över vilka organ, funktioner, personer eller liknande som ska få beslutet 
när ärendet är färdigbehandlat.
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

2018-09-04 Dnr: SBN 2018/80

Handläggare
Björn Magnusson
bjorn.magnusson@vanersborg.se
0521-72 12 52

Mottagare
Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Fastställande av avgift för användande av cykelgarage
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avgiften för att få tillgång till cykelgaragen ska 
vara 50 kronor per månad.

Sammanfattning av ärendet
Vänersborgs kommun ska anlägga två cykelgarage, ett vid Öxnereds järnvägsstation och ett 
vid Vänersborgs resecentrum. Garagen planeras stå klara under september månad. Tanken 
är att cyklister som reser med tågen ska kunna parkera sin cykel på ett mer säkert sätt i ett 
låst cykelgarage. Cykelgaragen har plats för 30 cyklar var och det finns även förvaringsskåp 
med plats för cykelhjälm och regnkläder samt elladdplatser för elcyklar. Tillträde sker med 
på förhand registrerat kort eller tag.

Avgiftsnivån får inte vara avskräckande och heller inte alltför låg. De kommuner som vi 
varit i kontakt med har som lägst 50 kr och som högst 80 kr per månad och vårt förslag är 
att lägga oss på 50 kr per månad.

Björn Magnusson Mats Olsson
Trafikingenjör Planeringsingenjör

Sändlista
Sändlista är en sammanställning över vilka organ, funktioner, personer eller liknande som ska få beslutet 
när ärendet är färdigbehandlat.
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Allmänna villkor avseende låsta cykelgarage vid Resecentrum och 
Öxnereds järnvägsstation, Vänersborg. 

För användare och mot avgift tillhandahåller Vänersborgs kommun plats för en (1) cykel i låst 
garage med tillgång dygnet om, nedan benämnt ”Tjänsten”. För avtal avseende Tjänsten 
mellan användare och Vänersborgs kommun eller dess ombud gäller nedanstående villkor och 
förutsättningar.

Vänersborgs kommun 

1. Vänersborgs kommun har rätt att med en månads uppsägningstid avsluta Tjänsten. För 
det fallet att Tjänsten avslutas enligt denna punkt återköps förbetalda 
abonnemangsperioder. 

2. Vänersborgs kommun ansvarar för drift och underhåll av cykelgaraget, 
omhändertagande av kvarlämnade cyklar samt cyklar för vilka abonnemanget förfallit.

3. Vänersborgs kommun ansvarar inte för skador på cykel eller dess tillbehör, förlust av 
cykel eller andra personliga tillhörigheter som förvaras i cykelgaraget. 

4. Vänersborgs kommun kan komma att kameraövervaka cykelgaraget. 
5. Om användare bryter mot villkoren i detta avtal eller på annat sätt missbrukar Tjänsten 

har Vänersborgs kommun rätt att omedelbart häva avtalet. Vänersborgs kommun får 
vägra uthyrning till den som tidigare brutit mot avtalet eller på annat sätt missbrukat 
Tjänsten.

6. Vänersborgs kommun tillhandahåller Tjänsten mot i förväg tecknat abonnemang. Avgift 
erläggs enligt vad som följer av vid var tid gällande taxa. En abonnemangsperiod 
omfattar 30 dagar. Nyregistrerad användare erbjuds en kostnadsfri prova-på-period om 
10 dagar. 

 Användaren 

7. Tjänsten kräver abonnemang som betalas i förskott. Nytt abonnemang gäller från och 
med dagen för tecknande. Ett pågående abonnemang kan förlängas med en eller flera 
abonnemangsperioder om 30 dagar. Abonnemang kan inte återköpas annat än om 
Vänersborgs kommun avslutar tjänsten enligt punkten 1. 

8. Tillgång till Tjänsten sker via kort eller tag, som är knutet till användares 
personnummer. Vid tecknande av abonnemang krävs uppvisande av giltig 
identitetshandling.

9. Vid förlust av kort eller tag ska användare snarast anmäla detta till support@triply.se 
eller till annan återförsäljare. Mot uppvisande av identitetshandling sker spärrning och 
användare erhåller ett ersättningskort. Det ankommer på användare att även spärra 
kortet hos kortutställaren.  

10. Abonnemang är personligt och får inte lånas ut, upplåtas eller överlåtas. 
11. Användare är ansvarig för att parkera cykel på för ändamålet avsedd plats, i befintliga 

cykelställ så att framkomlighet inte hindras, samt att ta cykel in och ut från byggnaden. 
Användare är även ansvarig för att låsa parkerad cykel och inte kvarlämna tillhörigheter 
efter att cykel tagits ut. Vid eventuellt tillgrepp av eller skadegörelse på parkerad cykel 
eller dess tillbehör utgår ingen ersättning från Vänersborgs kommun. 

12. Cykelgaragets eluttag är avsedda för användare med elcykel och får endast nyttjas för 
uppladdning av elcykelns batteri. Användare är ansvarig för att ladda batteriet enligt 
dess anvisningar. Vid eventuella skador på batteriet eller annan utrustning utgår ingen 
ersättning från Vänersborgs kommun.
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13. Användare har inte rätt att vistas i cykelgaraget under längre tid än vad som skäligen 
krävs för att parkera eller hämta cykel. 

14. För användare som uppsåtligen eller av oaktsamhet släpper in obehörig i cykelgaraget 
eller på annat sätt missbrukar garaget förverkas rätten att använda cykelgaraget. I sådant 
fall äger användare inte rätt till återbetalning av eventuella förbetalda 
abonnemangsperioder. Om användare uppmärksammar obehörig eller annan misstänkt 
verksamhet i eller i omedelbar anslutning till cykelgaraget ska denne rapportera detta till 
Vänersborgs kommun. Vid pågående brott bör användare undvika att själv ingripa och 
istället kontakta polis.

15. Senast vid abonnemangsperiodens utgång ska användare avlägsna cykel ur garaget. 
Cykel som finns kvar efter att abonnemanget löpt ut får omhändertas av Vänersborgs 
kommun. Efter uppvisande av identitetshandling och nyckel till cykellås lämnas cykel 
ut mot en avgift på 500: - som ersättning för kommunens kostnader för avlägsnande och 
förvaring av cykeln. Användare är inte berättigad till ersättning för eventuella skador 
som har samband med cykels avlägsnande eller förvaring.  

16. Om cykel, som omhändertagits enligt punkten 15, inte har efterfrågats av användare tre 
(3) månader efter abonnemangsperiodens utgång anses cykeln övergiven. 

17. Cykel får inte varaktigt parkeras i garaget; cykel som inte har nyttjats under en 
sammanhängande period om 30 dagar anses varaktigt parkerad. Vid sådan varaktig 
parkering får Vänersborgs kommun häva avtalet och användaren saknar rätt till 
återbetalning av eventuella förbetalda abonnemangsperioder.

18. Förvaringsskåp får användas endast under den tid cykel är parkerad i garaget.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-03-22 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 28

Fastställande av avgift för cykelgarage
SBN 2018/80

Beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att avgiften 

för att få tillgång till cykelgaragen ska vara 50 kronor per månad samt att 

2. Samhällsbyggnadsnämnden bemyndigas att i fortsättningen själv fastställa 
avgift/hyra och förändringar i avgiften för cykelgarage.

Sammanfattning av ärendet

Vänersborgs kommun ska anlägga två cykelgarage, ett vid Öxnereds järnvägsstation och ett 
vid Vänersborgs resecentrum. Planen är att garagen ska stå klara under april månad. Tanken 
är att cyklister som reser med tågen ska kunna parkera sin cykel på ett mer säkert sätt i ett 
låst cykelgarage. Cykelgaragen har plats för 30 cyklar var och det finns även förvaringsskåp 
med plats för cykelhjälm och regnkläder samt elladdplatser för elcyklar. Tillträde sker med 
på förhand registrerat kort eller tag.

 Avgiftsnivån får inte vara avskräckande och heller inte alltför låg. De kommuner som 
samhällsbyggnadsförvaltningen varit i kontakt med har som lägst 50 kr och som högst 80 kr 
per månad och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag är 50 kr per månad.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-03-15.

Sändlista
Kommunfullmäktige
Trafikingenjörerna
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

2018-03-15 Dnr: SBN 2018/80

Handläggare
Björn Magnusson
bjorn.magnusson@vanersborg.se
0521-72 12 52

Mottagare
Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Fastställande av avgift för användande av cykelgarage
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att avgiften för att 
få tillgång till cykelgaragen ska vara 50 kronor per månad samt att 
Samhällsbyggnadsnämnden bemyndigas att i fortsättningen själv fastställa avgift/hyra 
och förändringar i avgiften för cykelgarage.

Sammanfattning av ärendet

 Vänersborgs kommun ska anlägga två cykelgarage, ett vid Öxnereds järnvägsstation och ett 
vid Vänersborgs resecentrum. Planen är att garagen ska stå klara under april månad. Tanken 
är att cyklister som reser med tågen ska kunna parkera sin cykel på ett mer säkert sätt i ett 
låst cykelgarage. Cykelgaragen har plats för 30 cyklar var och det finns även förvaringsskåp 
med plats för cykelhjälm och regnkläder samt elladdplatser för elcyklar. Tillträde sker med 
på förhand registrerat kort eller tag.

 Avgiftsnivån får inte vara avskräckande och heller inte alltför låg. De kommuner som vi 
varit i kontakt med har som lägst 50 kr och som högst 80 kr per månad och vårt förslag är 
att lägga oss på 50 kr per månad.

Björn Magnusson
Trafikingenjör

Sändlista
Sändlista är en sammanställning över vilka organ, funktioner, personer eller liknande som ska få beslutet 
när ärendet är färdigbehandlat.
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 2018-03-05                                      Dnr. 2017/130 

  

 

 

Handläggare: Samhällsbyggnadsnämnden  

Björn Magnusson       

       

 

 

 

 

Fastställande av avgift för användande av 
cykelgarage 
 

Vänersborgs kommun ska anlägga två cykelgarage, ett vid Öxnereds 

järnvägsstation och ett vid Vänersborgs resecentrum. Planen är att garagen 

ska stå klara under april månad. Tanken är att cyklister som reser med tågen 

ska kunna parkera sin cykel på ett mer säkert sätt i ett låst cykelgarage. 

Cykelgaragen har plats för 30 cyklar var och det finns även förvaringsskåp 

med plats för cykelhjälm och regnkläder samt elladdplatser för elcyklar. 

Tillträde sker med på förhand registrerat kort eller tag. 

 

Avgiftsnivån får inte vara avskräckande och heller inte alltför låg. De 

kommuner som vi varit i kontakt med har som lägst 50 kr och som högst 80 

kr per månad och vårt förslag är att lägga oss på 50 kr per månad. 

 

 

 

Beslutsförslag 

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att avgiften för att få tillträde till cykelgaragen ska vara 50 kr per månad. 

 

 

 

 

 

Björn Magnusson 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

2018-09-05 Dnr: SBN 2018/197

Handläggare
Anna Hilmersson
anna.hillmersson@vanersborg.se
0521-722529
Anna Hilmersson
anna.hillmersson@vanersborg.se
0521-722529

Mottagare
Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Information: Ny Lag Bostadsanpassning (BAB)
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att notera informationen

Sammanfattning av ärendet
En ny lag om bostadsanpassningsbidrag har trätt i kraft 1 juli 2018.
Nyheter handlar om villkoren för bidrag, det införs exempel helt nya regler vid byte av 
bostad. Andra nyheter är att det införs två nya former av bostadsanpassningsbidrag och 
att det är personen med funktionsnedsättning som ska ansöka om bidraget även om det 
är någon annan som äger eller har nyttjanderätten till bostaden.

Underlag
Handbok från Boverket
Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag

Philiph Ekström Anna Hilmersson
Bostadsanpassningshandläggare Bostadsanpassningshandläggare

Carl-Gustav Bergenholtz
Fastighetschef

Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

2018-08-23 Dnr: SBN 2018/86

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

Mottagare
VÄNERSBORGS 
KOMMUN

Samhällsbyggnadsnämnden

Ändring av markanvisning för del av Holmängen 1:12, 
Holmängshage 
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:

 Ändra avtalstiden för markanvisningsavtalet att gälla till och med 2019-08-31.

Sammanfattning av ärendet
På samhällsbyggnadsnämnden den 17 maj 2018 beslutades att markanvisa ett 
område på Holmängen del 1:12 till ett företaget Ereim AB. Under sommaren har 
företaget ändrat namn till Ekeblad Bostad AB. Tiden för markanvisning önskas 
justeras så markanvisningen gäller till 2019-08-31. Detta på grund av att de 
behöver mer tid för att göra marknadsanalys och utreda vilka möjligheter som 
finns för finansiering.

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

Bilagor
Kartbilaga

Sändlista
Samhällsbyggnadschef
Fastighetschef
Mark- och exploateringsingenjör
Ekeblad Bostad AB 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-08-30 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Fastighetsutskottet

§ 35

Ändring av markanvisning och namnbyte avseende 
avtalspart för del av Holmängen 1:12, Holmängshage
SBN 2018/86

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens fastighetsutskott beslutar att:

 markanvisningsavtalet för kommunens del tecknas av mark- och 
exploateringsingenjören och gäller till och med 2019-08-31.

Avtalspart 556792-5838 har bytt namn från Ereim till Ekeblad Bostad AB.

Sammanfattning av ärendet
På samhällsbyggnadsnämnden den 17 maj 2018 beslutades att markanvisa ett 
område på Holmängen del 1:12 till ett företaget Ereim. Under sommaren har 
företaget ändrat namn till Ekeblad Bostad AB. Tiden för markanvisning önskas 
justeras så markanvisningen gäller till 2019-08-31. Detta på grund av att de 
behöver mer tid för att göra marknadsanalys och utreda vilka möjligheter som 
finns för finansiering.
Organisationsnumret har inte förändrats utan enbart en namnförändring av 
företaget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-08-23
Karta

Sändlista
Samhällsbyggnadschef
Fastighetschef
Mark- och exploateringsingenjör
Ekeblad Bostad AB 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2018-08-22 Dnr: SBN 2018/149

Handläggare
Carl-Gustav Bergenholtz

0521-72 24 76

Mottagare
Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över revisionsrapport fastighetsunderhåll 
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastighetsenhetens skrivelse, daterad 2018-08-22 
får utgöra svar till revisionen.

Sammanfattning av ärendet
Revisionsrapport daterad maj 2018 gällande fastighetsunderhåll är en uppföljning av 
granskning år 2014.

Fördjupad beskrivning av ärendet
Kommunens fastigheter förvaltas av samhällsbyggnadsnämnden vad gäller främst 
verksamhetsfastigheter.
Rapporten beskriver tre områden där samhällsbyggnadsnämnden kan förbättra 
effektiviteten i fastighetsförvaltningen:
• Utveckla/inför bättre systemstöd för underhållsplaneringen. Nuvarande rutiner med 
sidoordnade system är personberoende, sårbara och ger svag intern kontroll. Tillämpade 
nyckeltal och verksamhetsmått bör tydligare definieras och kvalitetssäkras.

• Upprätta underlag som visar hur utvecklingen ser ut för olika typer av 
verksamhetsfastigheter och tydliggör vilka prioriteringar som skall gälla.

• Tydliggör roller och utveckla forum för möten och kommunikationen med berörda 
förvaltningar.

Fastighetsenheten ställer sig bakom revisionsrapporten och bemöter rapportens tre 
områden enligt nedan.
Fastighetsenheten har sedan rapporten tillsatt en ny enhetschef för drift- och underhåll. 
Våren 2018 påbörjades arbetet med att ta fram kompletta drift – och underhållsplaner 
för hela fastighetsbeståndet, ett arbete som kommer att pågå till 2019. Vilka sedan 
kommer implementeras ut i verksamheten och verksamhetssystem INCIT. Dessa planer 
kommer att ligga till grund för drift- och fastighetsunderhåll, både på kort och lång sikt, 
vilket möjliggör och underlättar både resursplanering samt budgetarbetet.  
Under hösten 2018 kommer en lokalsamordnare tillsättas vilket kommer att förbättra 
kommunikationen mellan förvaltningarna samt leda till att kommunens lokalbehov 
effektiviseras.
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Samhällsbyggnadsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

2018-08-22 Dnr: SBN 2018/149

Underlag
Revisionsrapport maj 2018

Carl-Gustav Bergenholtz Mattias Paulsson
Fastighetschef Enhetschef

Drift- och underhåll

Sändlista
Revisorer
Kommunstyrelsen
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Vänersborgs kommun 	Missiv 

Revisorerna 
2o18-05-15 

Till: 
samhällsbyggnadsnämnden och för kännedom 
till kommunfullmäktige 

Uppföljande granskning av kommunens fastighetsunderhåll 
Vid vår föregående granskning 2014 bedömde vi fastighetsunderhållet inte sköttes på ett ändamålsen-
ligt sätt utifrån kommunallagens krav på en god ekonomisk hushållning. Underhållsnivån i förhål-
lande till redovisade behov var låg och underhållsskulden uppskattades till ca 110 mnkr 

Samhällsbyggnadsnämnden har därefter tydligare lyft fram vikten av att värdesäkra kommunens fas-
tigheter och anläggningar och ökat budgeten för underhåll. Samhällsbyggnadsnämnden gör nu be-
dömningen att underhållsskulden uppgår till 70-8o mnkr. 

Vi bedömer att samhällsbyggnadsnämnden kan förbättra effektiviteten i fastighetsförvaltningen ge-
nom att; 

• Utveckla/inför bättre systemstöd för underhållsplaneringen. Nuvarande rutiner med sidoord-
nade system är personberoende, sårbara och ger svag intern kontroll. Tillämpade nyckeltal och 
verksamhetsmått bör tydligare definieras och kvalitetssäkras. 

• Upprätta underlag som visar hur utvecklingen ser ut för olika typer av verksamhetsfastigheter 
och tydliggör vilka prioriteringar som skall gälla. 

• Tydliggör roller och utveckla forum för möten och kommunikationen med berörda förvalt-
ningar. 

Vi bedömer att återkopplingen till förvaltningarna kan utvecklas genom en ökad transparens avseende 
underhållsplaneringen och de riktlinjer/prioriteringar som ligger till grund för planeringen. Denna 
transparens bör gälla såväl kortsiktigt, samt vad som planeringsmässigt kan förväntas i ett längre per-
spektiv (även om samhällsbyggnadsförvaltningen alltid måste ha möjlighet att göra omprioriteringar), 
med tydliga samband mellan fastighetsunderhåll, långsiktig lokalförsörjning och de planer som finns 
för investeringar och reinvesteringar. 

97



1/ i 
Torste ~~ arsson 
Vice ordf o nde 

Vänersborgs kommun 	 2 

Rapporten överlämnas för kännedom och beaktande i enlighet med de av kommunfullmäktige 
antagna rutinerna för rapportering. Vi önskar svar från samhällsbyggnadsnämnden senast 
2018-09-15. 

För kommunens revisorer 

Thomas Boström 
Ordförande 
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1. 	Inledning 

1.1. 	Bakgrund 
Kommunens fastigheter och lokaler kräver såväl löpande- som periodiskt underhåll för att 
bevara sitt värde. Om underhållsnivån är otillräcklig kan detta leda till ett uppdämt behov 
av underhållsåtgärder som ackumuleras samt att investerings- och reinvesteringsbehovet 
måste tidigareläggas. Ytterligare konsekvenser är att fastighetsbeståndet får en försämrad 
standard vilket leder till försämrad arbets- och brukarmiljö. 

Kommunens fastigheter förvaltas av dels samhällsbyggnadsnämnden vad gäller främst 
verksamhetsfastigheter, dels kommunens bostadsbolag vad gäller bostäder. 

Revisorerna granskade 2014 hur nämnden prioriterar, styr och följer upp användningen 
av resurser för fastighetsunderhåll samt hur åtgärder för energieffektivisering samordnas 
med planering och genomförande av fastighetsunderhåll. Denna granskning skall nu föl-
jas upp med fokus på de frågor som föregående granskning uppmärksammade. 

1.2. Sie och Revisionsfråga 
Syfte: Uppföljning av tidigare granskning med fokus på de frågor som föregående 
granskning uppmärksammade. 

Revisionsfråga: Sköts fastighetsunderhållet på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt 
som ger förutsättningar för en god ekonomisk hushållning av fastigheter och lokaler? 

1.3. 	Kontrollmål 
• Finns tydliga mål, riktlinjer och underhållsplaner samt tillräckliga ekonomiska re-

surser för underhåll av fastigheter? 
• Hur styrs, samordnas och budgeteras fastighetsunderhåll? 
• Finns det underhållsplaner och hur ofta uppdateras de? 
• Är nuvarande underhåll tillräckligt i förhållande till verksamhetens egen bedöm-

ning av det egentliga behovet? 
• Finns ett eftersläpande underhåll (underhållsskuld)? 
• Hur samordnas åtgärder för energieffektivisering med planering och utförande av 

fastighetsunderhåll? 
• Vilken uppföljning har kommunen av fastighetsstandard? 
• Hur följs brukarnas synpunkter på lokalerna upp? 
• Sker besiktningar? 

1.4. Avgränsning 
Granskningen avgränsas till de fastigheter som förvaltas av samhällsbyggnadsnämnden. 

1.5. 	Metod 
Intervjuer har genomförts med samhällsbyggnadschef, fastighetschef och förvaltningsche-
fer för barn- och utbildningsförvaltning, socialförvaltning och kultur- och fritidsförvalt-
ning. Genomgång har skett av dokument som budget, underhållsplaner, samt verksam- 
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i 
hetsberättelse och ekonomisk uppföljning. Jämförelser med statistik och branschnyckeltal 
för fastigheter. Rapporten har varit föremål för saklighetskontroll. 
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~ 

2. 	Kommunens fastighetsinnehav och 
underhållsnivåer 

2.1. 	2014 ars granskning 
Samhällsbyggnadsnämnden förvaltar 167 826 kvm fastigheter samt cirka 50 00o kvm 
fritidsfastigheter som tillförs samhällsbyggnadsnämnden. Det är Fastighetsenheten som 
ansvarar för förvaltning av kommunens fastigheter, såsom skolor, dagis, fritids, särskilt 
boende och förvaltning Dessa omfattar ett drygt hundratal fastigheter. 

Enligt fastighetschefen är budget för planerat underhåll 71 kr/kvm och för akut underhåll 
36 kr/kvm. Fastighetschefen bedömer att fastighetsunderhållet inte tilldelas tillräcklig 
resurser och att det eftersatta underhållet (underhållsskulden) beräknas till cirka 8o mnkr 
för kommunfastigheter och minst till 30 mnkr för fritidsfastigheter. Fritidsfastigheter har 
sedan flera år inga medel alls avsatta för planerat underhåll. Behovet av underhållsmedel 
inte definierat än då dessa fastigheter i stor utsträckning bedöms ha ett långtgående efter-
satt underhåll. 

I mål och resursplan för 2014 — 2016, under avsnittet verksamhetsförändringar, framgår 
att fastighetsenheten behöver ett årligt planerat underhåll i storleksordningen 15-20 mnkr 
för att kontinuerligt minska underhållsbehovet (exkl fritidsfastigheter). Det skulle, vid 
nuvarande nivå för akut underhåll, innebära en nivå för underhåll motsvarande 125 — 155 
kr omräknat till kr/kvm. Den övre nivån motsvarar nyckeltalen som anges för genomsnitt-
liga underhållskostnader enligt Repab. 

2.2. Kommunstyrelsens svar, maj 2014: 
Kommunstyrelsen instämmer i att det finns ett behov av ökade resurser för underhåll. 
Samtidigt lyfts fram att de ekonomiska resurserna har styrts fullmäktiges prioriteringar. 
Det noteras att kommunstyrelsen till budget 2015 föreslaget ytterligare medel (5 mnkr) till 
årligt underhåll. 

Maj 2018 
	

5av17 
Vänersborgs kommun 
PwC 

104



Skolor 
och 

förskolor 
Fritid `- 	 49% 
26% 

Omsorg 
8%  

Skolor 
och 

förskolor 
54% 

"Fastighetsunderhåll — uppföljning av granskning år 2014" 

2.3. Uppföljande granskning 
2.3.1. 	Ytor 
Samhällsbyggnadsnämnden förvaltade genom fastighetsenheten ca 207 000 kvm (bruks- 
area) år 2017, med följande fördelning (inkl jämförelse med år 2014): 

Fördelning av ytor 2017 

Kontor 
17% 

Fördelning av ytor 2014 

Kontor i 
15% 

Den relativa fördelningen mellan lokaltyperna har förändrats något, där fritids- och kon-
torsfastigheter fått en något högre andel. Det förekommer dock divergerande uppgifter 
om den totala fastighetsytan mellan olika dokument, som budget och årsredovisningar. 

2.3.2. 	Underhållskostnader 
Totalt sett har följande utfall redovisats för underhållet: 

EKONOMISKT UTFALL, MNKR, PLANERAT OCH AKUT 
UNDERHÅLL 

vi Planerat 	Akut 

    

48,4 

   

    

44,2 

  

33,3 

 

24,1 

  

     

2013 

 

2014 2015 2016  

 

2017 BU2018 

Det planerade underhållet fördelades 2017 enligt följande: 
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r-  

Fördelning, planerat underhåll 2017 
Kontor 

2% 

Skolor och 
förskolor 

IL 37%  

Omsorg 
23%  

Sedan övertagandet av fritidsfastigheter har särskilda satsningar skett avseende underhåll 
på dessa anläggningar. År 201 har utöver ordinarie budget funnits 7  mnkr i underhålls-
medel som särskild satsning inom fritidsområdet. Dessa medel i inräknade i ovanstående 
redovisningar. 

Fastighetsunderhåll kr/kvm 
300 

250 233 

269 

246 

220 
207 

200 

160 

150 

100 

50 

0  
2013 	2014 	2015 	2016 	2017 	Bu 2018 

I ovanstående diagram redovisas kommunens kostnad för planerat och felavhjälpande 
underhåll per kvm. Det förekommer divergerande uppgifter i kommunens redovisningar 
både avseende kvm-ytor och avseende redovisat nyckeltal per kvm. I ovanstående har en 
förenkling skett där totala underhållskostnader har ställts i relation till 200 000 kvm 
(bruksarea) och avviker från de av kommunen redovisade kvm-kostnaderna. Exempelvis 
återredovisas i kommunens årsredovisning för år 2016; 243 kr/kvm, och år 201; 195 
kr/kvm. 

Vid föregående granskningstillfälle gjordes uppskattningen att en underhållsnivå på mel-
lan 125 och 155 kr/kvm skulle vara nödvändig för att kunna påbörja en reduktion av un-
derhållsskulden. Av föregående granskningsrapport framgår att den övre gränsen i det 
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intervallet motsvarade Repabs nyckeltal för genomsnittligt riktvärde för kommunfastig-
heter. År 2o18 kan ett ungefärligt genomsnitt utifrån Repabs riktkostnader för skolor, 
förskolor, vårdbyggnader och kontor beräknas till ca Zoo kr/kvm' . 

Ovanstående diagram visar, med utgångspunkt från tidigare antagande om behov av un-
derhållsnivåer, att underhållsskulden successivt reducerats sedan år 2015 genom de an-
slag som tilldelats budgeten för fastighetsunderhåll. I samhällsbyggnadsnämndens verk-
samhetsberättelse för år 2017 framgår; "Det eftersatta underhållet har under de senaste 
fem åren minskat från  loo  Mkr till dagens ca 6o - 70 Mkr". 

Av kommunstyrelsens redovisade förutsättningar inför budget år 2019 framgår att från 
och med år 2o19 kommer kommunen att övergå till komponentavskrivningar. I budget 
2019 överförs 19 mnkr från driftbudgetens underhåll av fastigheter till investeringsbudge-
ten. Sedan år 2014 har landets kommuner successivt gått över till att tillämpa kompo-
nentavskrivningar, varför det kan vara vanskligt att göra direkta jämförelser av redovisade 
underhållskostnader mellan kommunerna. Effekten av en övergång till komponentav-
skrivningar blir, allt annat lika, att investeringsutgifterna ökar och underhållskostnaderna 
minskar. På längre sikt ökar avskrivningskostnaderna och den sammantagna kostnaden 
för underhåll och avskrivningar (som följd av komponenter) blir ungefär som kostnaden 
med nuvarande principer för att redovisa underhållskostnaden. 

2.3.3. 	Organisation för planering och genomförande av fastighetsun-
derhåll 

För närvarande pågår ett arbete med att tillskapa en drift- och underhållsenhet i syfte att 
effektivisera arbetet med frågor som är förknippade med fastigheternas löpande drift. En 
enhetschef kommer att bära det direkta ansvaret för frågorna kopplade till drift- och un-
derhåll, samt ha personalansvar för driftpersonalen. 

Planering av underhåll i förhållande till ekonomiska förutsättningar och prioriteringar ur 
fastighetsteknisk synvinkel kommer inom förvaltningen att ske i samverkan mellan fas-
tighetschefen och enhetschefen. 

1 Redovisad riktkostnad per kvm är en schablonmässig beräkning utifrån mediankostnaden för 
Repabs redovisade typfastigheter och med viktning enligt kommunens redovisning över hur fastig-
hetsbeståndet fördelas övergripande. Riktkostnaden innehåller felavhjälpande underhåll, planerat 
underhåll för mark, ut- och invändig byggnad och installationer och avse bruksarean. 
För ett mer preciserat jämförelsetal krävs en fördjupad analys och beräkning utifrån kommunens 
olika fastighetstyper, samt en tydligare definition av hur kommunens redovisade kostnader rela-
teras kvm-ytor. 
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3. 	Iakttagelser och bedömningar 

3.1. 	Finns det tydliga mål, riktlinjer och underhålls-
planer samt tillräckliga ekonomiska resurser 
för underhåll av fastigheter? 

3.1.1. 	Föregående granskning 
Det finns inte tillräckliga medel avsatta för ett ändamålsenligt fastighetsunderhåll. Det 
framgår i mål och resursplan samt av intervjuer att samhällsbyggnadsnämnden har kun-
skap om ett eftersatt underhåll och otillräckliga medel för att åtgärda detta. Kommunens 
fastighetsportföljs värde riskerar att försämras genom att det finns ett eftersatt underhåll. 
Bedömningen grundades på uppgifter i mål och resursplan och intervjuer samt genom-
snittliga nivåer för fastighetsunderhåll som indikeras av branschnyckeltal. 

3.1.2. 	Uppföljande granskning, iakttagelser 
Av kommunens mål- och resursplan framgår för god ekonomisk hushållning bland annat 
följande riktlinje för en långsiktig ekonomisk styrning: 

Verksamheternas tillgångar och skulder: 

• Kommunens anläggningar och fastigheter ska ha ett planerat och fullgott un-
derhåll 

I samband med målens realiserande ska trygghet och estetik beaktas. Nämnden har 
härutöver inte beslutat om några särskilda målvärden, bestämda riktlinjer eller priorite-
ringar för underhållsinsatserna. 

Inom ramen för fastighetsenheten upprättas underhållsplaner som ligger till grund för 
bedömning av underhållsbehovet i budgetprocessen. I intervjuerna lyfts att tydliga redo-
visningar av eftersatt underhåll har inneburit att utökade budgetramar erhållits. 

3.1.3• 	Bedömning 
Vi bedömer att uppsatt mål är tydligt avseende ambitionen att upprätthålla ett underhåll 
som inte bygger underhållsskuld och att en ekonomisk effektivitet uppnås genom att ge-
nomförda investeringars värde kan bibehållas under förväntad livslängd. 

Vi bedömer att de senaste årens underhållsnivåer har inneburit en reducerad underhålls-
skuld. Även om underhållsbudgeten varit prioriterad anser vi att nämndens målambition 
kunde vara tydligare i förhållande till den identifierade underhållsskulden, d v s i vilken 
takt som befintlig underhållsskuld ska reduceras. 

Vi anser att grunderna för att beräkna och bedöma underhållsskulden behöver utvecklas 
(se under 3.5•)• 
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3.2. Hur styrs, samordnas och budgeteras fastig-
hetsunderhåll? 

3.2.1. 	Föregående granskning 
Bedömning är att Samhällsbyggnadsnämnden har målstyrning för lokalers underhålls-
nivå, men att de är allmänt formulerade utan någon angiven lägsta nivå. Nämnden har 
uppmärksammat att det finns ett eftersatt underhåll och påtalat behovet av tillskjutande 
medel i budget för att öka underhållsinsatserna rör att reducera underhållsskulden. 

Formuleringen i mål och resursplanen är i viss mån otydlig och visar inte konsekvenser av 
ett fortsatt eftersatt underhåll. Nämnden bör också ta beslut om tydliga prioriteringar av 
underhållsinsatser, särskilt eftersom nämndens bedömning är att nuvarande budgetni-
våer inte räcker för att komma tillrätta med ett eftersatt underhåll. 

3.2.2. 	Uppföljande granskning, iakttagelser 
Ambitionen i kommunens mål- och resursplan att kommunens anläggningar och fastig-
heter ska ha ett planerat och fullgott underhåll ger en tydlig styrning och ambition av att 
arbeta för att reducera tidigare uppkomna underhållsskulder. Som en del av den årliga 
budgetprocessen inventeras underhållsbehovet. Under våren sker arbetet inför kom-
mande budgetår. I detta arbete lägger förvaltningens tjänstemannaberedning fokus och 
prioritering på de större behoven. Nämnden ger ingen särskild styrning eller riktning till 
grund för prioriteringar. 

Planeringen baseras på tillgänglig information för varje fastighet. Informationen baseras 
på egna besiktningar, information från driftpersonalen, från skyddsronder samt från hy-
resgäster/verksamheterna. Det yttre underhållet sker oftast genom bedömning och priori-
tering utifrån tekniska grunder, medan det inre underhållet i större utsträckning sker i 
dialog med berörd verksamhet. 

I takt med att det planerade underhållet ökat har samtidigt budget och kostnader för det 
akuta underhållet kunnat reduceras. 

Den initiala underhållsplanen som upprättas kan bli föremål för omprövning under året. 

2017 års utfall visar att vissa underhållshållsposter fått skjutas på framtiden, när andra 
har blivit mer kostsamma än vad som initialt beräknats. 

3.2.3. 	Bedömning 
Vi bedömer att det finns en styrning av fastighetsunderhållet i linje med den uttalade må-
lambitionen, men att nämnden inte tydliggjort vilken prioritering som ska gälla och hur 
en sådan prioritering förhåller sig till vilka konsekvenser kvarstående eftersatt underhåll 
har för verksamheterna. 

Vi anser att formerna för att fortlöpande arbeta med underhållsplaneringen kan systema-
tiseras inom förvaltningen avseende roller och forum för möten, samt hur kommunika-
tionen ska ske med berörda förvaltningar. 

Den systematiska underhållsplaneringen, vad avser systemstöd, behöver utvecklas och 
därmed bidra till ökad precision i underhållsplaneringen. 
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3.3• Finns det underhållsplaner och hur ofta uppdat-
eras de? 

3.3.1• 	Föregående granskning 
Det finns underhållsplaner och de redovisas per byggnad. Underhållsplaner uppdateras 
minst en gång per år. Bedömningen är att det finns ett tillfredsställande arbete med un-
derhållsplanering ur tekniskt perspektiv. 

3.3.2. 	Uppföljande granskning, iakttagelser 
I fastighetssystemet skapas drift- och underhållsplaner. Ett arbete pågår med att säker-
ställa att befintlig information finns i systemet, samt att öka detaljeringsgraden i inform-
ationen och därmed få ett underlag för att kunna arbete med bättre framförhållning och 
långsiktighet. Nuvarande planer uppdateras i samband med budgetarbetet, samt utifrån 
den information som löpande erhålls under året. 

Med nuvarande system sker sidoordnad dokumentation i  excel,  samt även andra efterfa-
renhetsbaserade kompletteringar. Det har påbörjats ett omfattande arbete med att säker-
ställa data kopplat till fastigheter och dess byggnader. Av intervjuerna framgår att viss 
data finns i nuvarande fastighetssystem, men arbete pågår för att dokumentera fastighet-
ernas och byggnadernas status fullt ut. I intervjuerna lyfts fram att förutom arbetet med 
att säkerställa informationen i systemet blir det en utmaning att fortlöpande upprätthålla 
informationen i systemet, både vad avser statusuppdateringar av underhållsbehov, samt 
att fortlöpande uppdatera systemet med genomfört underhåll. 

Av intervjuerna framgår att nuvarande dokumentation företrädesvis stödjer ett kortsiktigt 
perspektiv och ger mindre av information för att beräkna det långsiktiga behovet, innebä-
rande att fastighetssystemet funktioner för att kunna erhålla schablonberäknade under-
hållsinsatser, avseende när i tiden åtgärd bör vidtas och till vilken kostnad, inte kan nytt-
jas fullt ut. Med nuvarande status på fastighetssystemet krävs "handpåläggning" via de 
sidoordnade rutinerna för att kunna upprätta sådana underlag. 

3.3.3• 	Bedömning 
Vi bedömer att det finns underhållsplaner och att de uppdateras. 

Vi bedömer att det saknas en systematik i att arbeta med långsiktiga underhållsplaner. 
Påbörjat arbete med att uppdatera data till fastighetssystemet är nödvändigt för att kunna 
utveckla framförhållningen och långsiktigheten i underhållsplanerna. 

Vi bedömer att tillämpning av nuvarande rutiner med sidoordnade system ger svag intern 
kontroll. Vidare bedömer vi nuvarande rutiner som sårbara, både vad avser personbero-
ende och de tillämpade rutinerna för registrering av underhållsbehov och hur utfört un-
derhåll dokumenteras i systemen. 
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3.4• Är nuvarande underhåll tillräckligt i förhål-
lande till verksamhetens egen bedömning av det 
egentliga behovet? 

3.4.1  • 	Föregående granskning 
Verksamhetens egen bedömning är att nuvarande underhåll inte är tillräckligt i förhål-
lande till det egentliga behovet. Det otillräckliga underhållet framgår av intervjuer och är 
dokumenterat i mål och resursplanen. 

3.4.2. 	Uppföljande granskning, iakttagelser 
Vid föregående granskning gjordes bedömningen att underhållsskulden uppgick till ca 110 

mnkr. Genom de satsningar som gjorts genom att tydligt anslå medel och uttrycka ambit-
ion i budget och verksamhetsplan har underhållsskulden kunnat reduceras. 

Av nämndens verksamhetsberättelse för år 2017 framgår att "tack vare god tilldelning av 
kommunala medel för underhåll av kommunägda byggnader så som skolor, fritidsanlägg-
ningar, m.m., har byggnaderna kunnat underhållas på ett långsiktigt ekonomiskt bättre 
sätt. Det eftersatta underhållet har under de senaste fem åren minskat från  loo  Mkr till 
dagens ca 60 - 70 Mkr". 

Under år 2017 erhöll samhällsbyggnadsnämnden tillfälliga anslag, dels 7 mnkr för under-
håll av fritidsfastigheter och dels 3 mnkr för underhåll av gator och vägar. Dessa medel 
finns inte i budget för år 2018. 

Det framgår inte tydligt av budgetunderlagen i vilken takt som bedöms som rimlig för att 
helt reducera underhållsskulden. Att på kort tid helt reducera befintlig underhållsskuld är 
inte enbart en budgetfråga, utan även en kapacitetsfråga för organisationen. Av intervju-
erna framgår att de senaste årens anslag för underhåll har bedömts rimliga att hantera 
kapacitetsmässigt. 

3.4.3• 	Bedömning 
Vi bedömer att de senaste årens underhållsnivåer varit tillräckliga i förhållande till att 
kunna påbörja en successiv minskning underhållsskulden. Vi saknar dock underlag för en 
bedömning för hur utvecklingen ser ut för olika typer av verksamhetsfastigheter. Vidare 
behöver tillämpade nyckeltal och verksamhetsmått tydligare definieras och kvalitetssäk-
ras. 

3.5• Finns ett eftersläpande nersläpande underhåll? 

3.5.1. 	Föregående granskning 
Bedömningen är att det finns ett eftersatt underhåll för fastigheterna. Den nuvarande 
budgeterade nivån för planerat underhåll är cirka 71 kr/kvm. Samhällsbyggnadsnämnden 
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har i mål- och resursplan för 2014 — 2016 framställt en begäran om medel för att kunna 
åtgärda detta. Frågan är av stor vikt för att kommunens fastighetsportfölj skall värdesäk-
ras. Underhållsskulden beräknas uppgå till ca 110 mnkr. 

3.5.2. 	Uppföljande granskning, iakttagelser 
Som framgår i ovanstående gör nämnden bedömningen i verksamhetsberättelsen för år 
2017 att underhållsskulden uppgår till 60-70  mnkr. Av intervjuerna framgår samtidigt att 
en mer stabil bedömning kan göras först när all fastighetsdata har uppdaterats i fastig-
hetssystemet. 

Av intervjuerna med företrädare från förvaltningarna framgår att det inom delar av verk-
samheterna fortfarande upplevs som problematiskt ur ett verksamhetsperspektiv med ett 
påtagligt eftersatt underhåll. 

3.5.3• 	Bedömning 
Vi bedömer att en relativt stor underhållsskuld kvarstår, samtidigt som en ny mer kvali- 
tetssäkrad bedömning behöver göras med stöd av ett uppdaterat fastighetssystem. 

Vi anser att nuvarande system inte ger tillräckligt stöd för en fullt ut kvalitetssäkrad be-
dömning av underhållsskulden. Vidare anser vi att den bedömda underhållsskulden behö-
ver tydliggöras fördelat på olika kategorier av fastigheter. 

3.6. Hur samordnas åtgärder för energieffektivise-
ring med planering och utförande av fastighets-
underhåll? 

3.6.1. 	Föregående granskning 
Bedömningen är att energieffektiviseringsåtgärder genomförs och samordnas med fastig-
hetsunderhållet. I årsredovisningarna redovisas vissa åtgärder som genomförs och för-
ändrad energiåtgång. De fyra senaste åren har energiförbrukningen minska med 5 816 
MWh per år, vilket styrker fastighetschefens uppgifter om effelftiviseringsåtgärder. 

3.6.2. 	Uppföljande granskning, iakttagelser 
Det finns en särskild tjänsteman inom förvaltningen som arbetar med energieffektivise-
rande åtgärder. Energieffektiviseringsåtgärder sker företrädesvis inom ramen för investe-
ringsplanen, men kan även förekomma inom ramen för underhållsinsatser. Energieffekti-
viseringsåtgärder är politiskt prioriterat, bland annat anskaffas solceller vid all nyinveste-
ring. Det finns en särskild energiplan och en energieffektiviseringsstrategi med priorite-
ringar. 

3.6.3. 	Bedömning 
Vi bedömer att samordnande åtgärder sker för planering och utförande underhållsinsat-
ser när så är tillämpligt. Företrädesvis sker dock energieffektiviserande åtgärder inom 
ramen för investeringsbudgeten. 
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3.7. Vilken uppföljning har kommunen av fastigL- 
hetsstandard? 

3.7.1. 	Föregående gransluling 
Enligt fastighetschefen följer fastigheternas standard anvisningar enligt Repab, vilket är 
vedertaget inom branschen. Underhåll och åtgärder kan därmed jämföras med de nyckel-
tal som anges i deras skriftsamling som utkommer årsvis. Bedömningen är att samhälls-
byggnadsnämnden följer vedertagen fastighetsstandard. 

3.7.2. 	Uppföljande granskning, iakttagelser 
Iakttagelserna sammanfaller med föregående granskning. 

3.7.3• 	Bedömning 
Bedömningen är att nämnden följer vedertagen praxis för uppföljning av fastighetsstan- 
dard. 

3.8•  Hur följs brukarnas synpunkter på lokalerna 
upp? 

3.8.1. 	Föregående granskning 
Brukarnas synpunkter sker vid möten med brukare och inom skolans verksamheter vid 
möte med rektor och/eller personalmöte samt via skyddsronder. Felanmälningssystemet 
hanteras också för att följa upp och ge en bild av verksamheternas krav på lokalerna. 

Lokalförsörjningsgruppen är ett formellt forum där kommundirektör, förvaltningschefer 
och fastighetschef sammanträder fyra gånger om året. I detta forum behandlas brukar-
synpunkter av övergripande karaktär. Bedömningen är att det finns forum för brukarnas 
synpunkter genom de möten som sker, genom felanmälningssystem och för större och 
mer övergripande frågor genom lokalförsörjningsgruppens sammanträden. 

3.8.2. 	Uppföljande granskning, iakttagelser 
Liksom vid föregående granskning sker möten med verksamhetens företrädare i form av 
exempelvis rektorer. Vidare inkommer synpunkter via skyddsronder, arbetsplatsträffar 
och genom felanmälan. 

Av intervjuerna framgår från förvaltningschefernas synvinkel att det saknas en systematik 
för relationen mellan hyresvärd och hyresgäst/verksamhet Det efterlyses en ordning med 
årlig gemensam genomgång av objekten, samt en ökad transparens i upprättade under-
hållsplaner. Verksamhetens företrädare upplever att det är svårt att överblicka priorite-
ringarna och att det saknas riktlinjer. 
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De underhållsplaner som tas fram och ligger till grund för åtgärder redovisas inte för hy-
resgästerna som en helhet, utan efterhand som underhållsprojekten ska genomföras. 

Samtidigt lyfts fram att dialogen mellan förvaltningen, avseende relationen hyresvärd och 
hyresgäst, under senare tid successivt förbättrats. 

3.8.3• 	Bedömning 
Vi bedömer att återkopplingen till förvaltningarna kan utvecklas genom en ökad transpa-
rens avseende underhållsplaneringen och de riktlinjer/prioriteringar som ligger till grund 
för planeringen. Denna transparens bör gälla såväl kortsiktigt, samt vad som planerings-
mässigt kan förväntas i ett längre perspektiv (även om samhällsbyggnadsförvaltningen 
alltid måste ha möjlighet att göra omprioriteringar), med tydliga samband mellan fastig-
hetsunderhåll, långsiktig lokalförsörjning och de planer som finns för investeringar och 
reinvesteringar. 

Vidare anser vi att systematiken behöver öka för hur behov och underhållsplaner ska 
kommuniceras i organisationen och vilka funktioner inom_ förvaltningarna som ska invol-
veras av de fastighetsrelaterade frågorna. 

3.9• Sker besiktningar? 

3.9.1• 	Föregående granskning 
Underhållsbesiktningar sker fortlöpande där uppdatering av underhållsstatus noteras i 
fastighetssystemet. Drifttekniker utför löpande ronderingar av anläggningarna efter fast-
ställt ronderingsschema, för fastställande av underhållsinsatser samt driftoptimering. 

3.9.2• 	Uppföljande granskning, iakttagelser 
Utöver skyddsronder sker inga systematiskt återkommande besiktningar av fastigheterna, 
med koppling till uppdateringar av fastighetsregistret. Besiktningar sker då särskilt behov 
har påkallat en sådan. Vidare hämtas information från samhällsbyggnadsförvaltningens 
egen driftpersonal som dagligen befinner sig ute i verksamheten, samt från verksamhets-
representanter. 

3.9.3• 	Bedömning 
Vi bedömer att det inte sker systematiskt återkommande besiktningar för att fastställa 
fastigheternas status, men att organisationsstrukturen i övrigt ger stöd för att kunna in-
hämta och erhålla information om fastigheternas status. 

Vi anser att rutinerna för hur information om fastigheternas status inhämtas och hur 
denna information ska behandlas i fastighetssystemet behöver tydliggöras och dokument-
eras. En ökad systematik har förutsättningar att bidra till effektivare underhållskostnader. 
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4. 	Sammanfattande bedömning 
I nedanstående följer en bedömning av den uppföljande granskningen utifrån föregående 
gransknings bedömningar och revisionsfrågan; "Sköts fastighetsunderhållet på ett eko-
nomiskt tillfredsställande sätt som ger förutsättningar för en god ekonomisk hushållning 
av fastigheter och lokaler". 

Den sammanfattande bedömningen är att fastighetsunderhållet delvis sköts på ett sätt 
som ger förutsättningar för en god ekonomisk hushållning. De delar som behöver utveck-
las handlar om att öka systematiken i arbetet med fastighetsunderhåll. 

Vid föregående granskningstillfälle var bedömningen att fastighetsunderhållet inte sköttes 
på ett sätt som gav förutsättningar att upprätthålla en god ekonomisk hushållning och 
lokaler. Företrädesvis grundades bedömningen på låga underhållsnivåer i förhållande till 
redovisade behov. Underhållsskulden uppgavs till ca 110 mnkr. 

I uppföljningen kan konstateras att åtgärder vidtagits genom att tydligare lyfta fram vik-
ten av att värdesäkra kommunens fastigheter och anläggningar, vilket också återspeglas i 
de budgetförutsättningar och de faktiska utfallen av genomfört underhåll, med årliga ni-
våer överstigande Wo kr/kvm. Nämnden gör nu bedömningen att underhållsskulden 
uppgår till ca 60-70  mnkr. 

Vi bedömer att det finns en styrning av fastighetsunderhållet i linje med den uttalade må-
lambitionen, men att nämnden inte tydliggjort vilken prioritering som ska gälla och hur 
en sådan prioritering förhåller sig till vilka konsekvenser kvarstående eftersatt underhåll 
har för verksamheterna. Det saknas underlag för en bedömning för hur utvecklingen ser 
ut för olika typer av verksamhetsfastigheter. Vidare behöver tillämpade nyckeltal och 
verksamhetsmått tydligare definieras och kvalitetssäkras. 

Vi bedömer att den systematiska underhållsplaneringen, vad avser systemstöd, behöver 
utvecklas och därmed bidra till ökad precision i underhållsplaneringen. Vi bedömer att 
tillämpning av nuvarande rutiner med sidoordnade system ger svag intern kontroll. Vi-
dare bedömer vi nuvarande rutiner som sårbara, både vad avser personberoende och de 
tillämpade rutinerna för registrering av underhållsbehov och hur utfört underhåll doku-
menteras i systemen. 

Vi anser vidare att formerna för att fortlöpande arbeta med underhållsplaneringen kan 
systematiseras inom förvaltningen avseende roller och forum för möten, samt hur kom-
munikationen ska ske med berörda förvaltningar. 

Vi bedömer att det saknas en systematik i att arbeta med långsiktiga underhållsplaner. 
Påbörjat arbete med att uppdatera data till fastighetssystemet är nödvändigt för att kunna 
utveckla framförhållningen och långsiktigheten i underhållsplanerna. 

Vi bedömer att återkopplingen till förvaltningarna kan utvecklas genom en ökad transpa-
rens avseende underhållsplaneringen och de riktlinjer/prioriteringar som ligger till grund 
för planeringen. Denna transparens bör gälla såväl kortsiktigt, samt vad som planerings- 
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mässigt kan förväntas i ett längre perspektiv (även om samhällsbyggnadsförvaltningen 
alltid måste ha möjlighet att göra omprioriteringar), med tydliga samband mellan fastig-
hetsunderhåll, långsiktig lokalförsörjning och de planer som finns för investeringar och 
reinvesteringar. 

2018-05-15  

Håkan Olsson 	 Jörn Wahlroth 

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

Mottagare
Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Delårsbokslut två med prognos 2018-12-31
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till delårsbokslut 2 
med prognos 2018-12-31. 

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

Fördjupad beskrivning av ärendet
För den skattefinansierade delen prognostiseras ett överskott mot budget till ett belopp 
av 1.5 mkr.
För balansräkningsenheterna prognostiseras sammantaget ett negativt resultat i 
storleksordningen 3.4 mkr. Av detta avser 3.1 mkr Va-verket samt 0.3 mkr 
renhållningsverket.

Underlag
Utfall efter augusti månads utgång samt 2018 års budget.

Lars Bengtsson
Förvaltningsekonom

Bilagor
Delårsbokslut 2 med prognos 2018-12-31

Sändlista
Kommunstyrelsen
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Samhällsbyggnads-
nämnden
Ordförande: Benny Augustsson (S)
Vice ordförande: Bengt Wallin (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 delvis 
Under perioden januari - juli är andelen ekologiska 
livsmedel för Kostenheten 29,6 % vilket innebär 
samma nivå som för årets första månader. Det 
finns en köpstödslista för ekologiska livsmedel för 
beställarna i köken. För skolköken görs även ett 
köpstöd som styrning inför varje ny matsedel. Det 
nya e-handelsverktyget underlättar också 
uppföljning av ekologiska inköp.

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

 Uppnås

Det byggs bl.a. en gång- och cykelväg, samt två 
handikappanpassade busshållplatser, utmed 
Stationsvägen i Vargön. Arbetet pågår och ska 
vara slutfört 2018. Arbetet med att uppföra toaletter 
vid Sikhalls och Nordkrokens badplatser har 
påbörjats.
 

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

 Uppnås
Kontinuerligt arbete. Extra satsning på centrala 
Vänersborg har skett under våren.

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

 Uppnås delvis 
Arbetet är inte påbörjat ännu.

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

 Uppnås
Utbyggnad enligt Mål- och Resursplan förväntas 
uppnås.

Förvaltningen ska möjliggöra och underlätta 
förutsättningarna för evenemang i kommunen.

 Uppnås
Förvaltningen har samarbetat med Kultur och 
Fritidsförvaltningen angående olika projekt och 
evenemang som skett i kommunen i sommar. 
Bland annat har en Fotbolls VM-by byggts och en 
cykelhelg har genomförts. En konstgräsplan är 
lagd på Hallevi IP och samarbete har skett vid 
arrangemang som Aqua Blå.

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 förvaltningen 
möjligheten till att nyttja kommunens lokaler över 
längre tid under dygnet/veckan. Som exempel kan 
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nämnas att Torpaskolans Aula används för 
fritidsändamål 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. har konstgräs på 
Hallevi IP lagts, Hallevibadet har renoverat och ny 
Idrottshall med fullstora mått 40 x 20 meter 
planeras att 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
KoV har infört digitala brevlådor kopplat till Kivra 
och Mina meddelanden. Vidare hanteras 
förvaltningens myndighetsbrevlåda i linje med 
kommunens rutiner. Mejl som inte kan besvaras av 
registrator eller annan person på administrationen 
vidarebefordras till rätt enhet omgående. Person 
som kontaktat myndighetsbrevlådan får också en 
bekräftelse om att så skett.
 

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

 Uppnås
KoV erbjuder möjligheten till att fakturera i digitala 
brevlådor. Administrativa enheten arbetar bland 
annat för att skapa en e-tjänst rörande tillgång till 
kommunens beställningssystem (internt).
 

Förvaltningen ska bidra till att minska 
koldioxidutsläppen från kommunens fordonspark

 Uppnås
Gatuenheten har gått över från diesel till hvo 
(bränsle som är gjort på 100 % förnyelsebart 
material) i alla dieseldrivna fordon. Vidare ökar 
andelen eldrivna personbilar i kommunen.

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

 Uppnås
Förvaltningen deltar kontinuerligt i olika 
evenemang så som t.ex. kommunens födelsedag, 
Aqua blå och Earth Hour, men även vid invigningar 
som t.ex. Wargön innovation.

Samhällsutveckling

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

 Uppnås delvis 
Avtal är påbörjade med andra fastighetsägare 
längs gågatan, ang. snöröjning och städning. Det 
pågår regelbundna träffar mellan Gatuenheten, 
Plan- och bygglovsenheten, fastighetsägare och 
näringsliv om utveckling av stadskärnan.
 
Tekniska projekterar och ska bygga en trappa vid 
Residensbrons nordöstra fäste i syfte att förlänga 
hamnstråket norrut mot Fisktorget.

Genom utökat markinnehav möjliggöra att 
kommunen är attraktiv för näringslivets 
etableringar

 Uppnås
Fastighetsenheten har kontinuerlig kontakt med 
näringslivskontoret gällande strategiska markköp.

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

 Uppnås
Kontinuerligt arbete pågår och bra dialog förs med 
krögare. Förvaltningen har fått bra värden i 
undersökning gällande krögarnas upplevelse med 
kontakten med kommunen. Nya bryggor på 
Sanden har börjat att byggas.

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

 Uppnås delvis 
Förvaltningen för dialog med företagarföreningen i 
Brålanda om detta. Kontinuerliga möten förs med 
Planenheten och Trafikverket om hur vi fortskrider.

Fler attraktiva och energieffektiva boenden ska 
byggas

 Uppnås delvis 
Förvaltningen säljer mark till exploatörer för 
byggnation av attraktiva boenden. Förvaltningen 
bygger dock inte bostäder själv - 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 
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bidra till ett ökat utbud av mötesplatser.

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

 Uppnås
Förvaltningen arbetar aktivt med att delge 
information till medborgarna angående de projekt 
som är igång. Bland annat genom hemsida och 
Facebook. Man har också utbildade företagslotsar. 
Utbyggnaden av e-tjänster sker kontinuerligt.

Ekonomi

Förvaltningen ska arbeta för att minska matsvinnet.

 Uppnås
Mätningar för att följa upp matsvinnet görs på 
samtliga skolor vid två tillfällen per år under 4 
veckor vid varje tillfälle. I skolrestaurangerna på 
Blåsut- och Rånnums skola prövar man att mäta 
matsvinnet kontinuerligt och kommunicera det till 
eleverna för att se om det kan få effekt. Planscher 
som ska motivera till minskat svinn är uppsatta i 
skolrestaurangerna i kommunen. 

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

 Uppnås
Kostenheten kommer att fortsätta utveckla 
användningen av kostplaneringssystemet Mashie. 

Arbetslagen inom vaktmästeri är justerade vad 
gäller både objekt och personal utifrån 
neddragningar av BUN:s objekt. Utvärdering av 
andra arbetstider inom lokalvården gjordes sent i 
våras. Flertalet av lokalvårdarna tycker att det 
fungerat bra med nya arbetstider men arbetsformer 
och samarbete i lagen behöver utvecklas. Inom 
reception, växel, cafeteria och lokalvård i 
kommunhuset kommer kommande rekryteringar att 
utformas som pooltjänst för ett flexiblare arbetssätt 
inom alla områden.

Förvaltningen ska verka för alternativa och 
effektiva framtida återvinningsstationer.

 Uppnås delvis 
Ny Kretsloppspark projekteras. KoV har 
regelbundna möte med FTI AB, (förpackning och 
tidningsinsamlingen) då FTI ansvarar för 
återvinningsstationerna.

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

 Uppnås delvis 
Fastighetsenheten har påbörjat arbetet med att ta 

fram tydliga drift- och underhållsplaner, vilka 
säkerställer och tydliggör det ekonomiska behovet 
över tid. Arbetet med att få in ökad andel golvvård i 
avtal fortsätter så att målet med 30 % uppnås.

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
Interna utbildningar anordnas för att komma 
varandra närmre och skapa förutsättningar för mer 
engagemang och delaktighet. Personal är också 
delaktig i investeringsprojekt och inköp.

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

 Uppnås
Tekniska har invånardialog vid mindre och större 
möten i samband med exploateringar och 
utbyggnad av va.
 
Förvaltningen samverkar med AME och tar emot 
språkpraktikanter och personer som kan behöva 
praktikplatser för att få t.ex. kökserfarenhet. 
Kostenheten tar även emot praktikanter från 
gymnasiet och andra aktörer som utbildar inom 
kostområdet. Förvaltningen syns också i olika 
sammanhang både på sociala medier men också 
vid olika arrangemang och träffar.

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. 
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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. 
Kurser/konferenser/utbildningar sker löpande. 
Sammantaget erbjuder förvaltningen ett brett 
spektra av aktiviteter med syfte att stimulera 
medarbetarna till utveckling och bättre 
arbetsvillkor.
 
Kostenheten erbjuder flexibilitet då de anställda 
arbetar i kök inom förskola, skola och äldreomsorg. 
Här finns möjlighet att byta arbetsplats. Två 
personer kan byta arbetsplats med varandra för att 
testa nya arbetsplatser. Enheten fortsätter att 
arbeta med möjlighet till heltid och heltid som 
norm.

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
1808

Boklsl
2017

Fastigheter förvalta lokaler  
Skolor och förskolor, yta kvm 102 603 102 603 102 603
Omsorgsfastigheter, yta kvm 16 901 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 81 81 195
Kost och service
Måltider antal 1000-tal 
portioner/år 1 402 *751 1 419

Städyta kvm per dag 99 000 99 000 99 000
Vatten
Debiterad kvantitet 
renvatten, 1000-tal kbm 2 314 1 543 2 325

Avfall
Hushållsavfall, antal ton 7 216 4 811 7 246

*Avser juni

Ekonomi
Resultaträkning
Mkr Prog

2018
Budg
2018

Boksl
2017

Utfall
1808 % Utfall

1708
Statsbidrag 3,6  3,6 4,7 0,0 3,0
Övriga intäkter 396,6 398,9 422,3 300,3 75 327,7
Summa 
intäkter 400,2 402,5 427,0 300,3 75 330,7

Personal 154,5 154,5 134,3 108,6 70 102,8
Omkostnader 223,7 227,0 278,7 158,2 70 201,2
Avskr. ränta 102,8 102,8 101,7 70,3 68 67,5
Summa 
kostnader 480,5 484,3 514,7 337,1 69 371,5

Nettokostnad 80,3  81,8 87,7 36,8 45 40,8
Nettobudget 81,8  81,8 85,5      54,5 67 57,7
Resultat 1,5 -1,2      17,7 16,9
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Anslagsbindningsnivå, Mkr
Mkr Progn

2018
Budg
 2018 diff

  
Utfall 
1808    

    
%

Nämnd/adm. 6,4 6,9 +0,5 3,6 52
Gatuenh/teknisk 62,5 62,5 - 39,8 64
Fastighetsenhet 4,3 10,3 +6,0 -11,9 -
Service/kostenh. 4,4 2,1 -2,3 1,9 90
VA-verksamhet 2,0 0,0 -2,0 3,1 -
Renhållning 0,7 0,0 -0,7 0,3 -

Netto 80,3 81,8 +1,5 36,8 45

Utfall 2018-08-31
Det kan konstateras att överskottet efter augusti 
månad på den skattefinansierade delen är drygt 21 
mkr, samt inom balansräkningsenheterna ett 
underskott i storleksordningen 3,4 mkr.

Större delen av överskottet efter augusti månad är  
hänförligt till fastighetsenheten och två 
försäljningar. En realisationsvinst har uppstått i 
samband med markförsäljning vid Nabbensberg 
lite över 8 mkr samt en försäljning inom ett 
exploateringsområde, Holmängs hage 9,6 mkr. 
Därutöver kan sägas att drift och underhåll har haft 
låga kostnader under året, dels för att 
investeringsverksamheten är omfattande och att 
vädret varit gynnsamt ur driftsynpunkt. 
Kostenheten har ett underskott, 1 mkr då barn-och 
ungdomsförvaltningen inte anser sig behöva täcka 
dessa kostnader. 

Av balansräkningsenheterna redovisar VA-verket 
ett underskott i storleksordningen 3,1 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 andra 
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/admini-
stration samt förvaltningsövergripande kostnader. 
Ett överskott i storleksordningen 0,5 Mkr 
prognostiseras. Delvis beroende på en 
långtidssjukskrivning.

Gatuenheten/Tekniska
Den gångna vintern har åsamkat mycket skador på 
kommunens vägbeläggning. Gatuenheten kommer 
att försöka omfördela givna medel enligt bästa 
förmåga inom angiven ram. Vilket då gör att 
underhållet blir ej i paritet med de skador som 
uppkommit.

Fastighetsenheten
Enheten beräknas få intäkter för mark/tomt-
försäljning på ca 10 mkr utöver budgeterat värde. 
Enheten bedöms också ha extraordinära kostnader 
utöver budget samt troligtvis en ram-minskning 
med 5 mkr. Detta gör att extraordinära kostnader 
och ramminskning blir i paritet med 
tomt/markförsäljning utöver budget. 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. Sessionssalen beräknas rivas under hösten. 
Underhållskostnaderna är på en relativt låg nivå, 
då mycket av fastighetsenhetens resurser har måst 
koncentrerats mot investeringssidan, vilket också 
kan sägas stämma med komponentavskrivningens 
intentioner. Även driftkostnaderna har varit låga 
under året, förutom att energikostnaderna 
noggrants följs upp så har årets väder varit 
gynnsamt ur driftsynpunkt med lite snö och ingen 
sträng kyla. Ett överskott 6 mkr prognostiseras.

Med tanke på verksamhetens volym på drygt 190 
mkr är prognosen svårbedömd.

Service- och Kostenheterna
Anslagbindningsnivån prognostiseras få ett 
underskott i storleksordningen 2,3 mkr. 
Serviceenheten bedömer ett förhållandevis ringa 
överskott i förhållande till sin omslutning 0,3 mkr 
fördelat mellan vaktmästeriet och städverksam-
heten. Inom städverksamheten har det varit svårt 
att tillsätta vakanta tjänster vilket gjort att 
korttidsvikarier har fått användas vilket då givit 
lägre kostnader. Vaktmästeriet har något lägre 
personalkostnader än beräknat.

Inom Kostenheten prognostiseras ett underskott, 
2,6 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 produktions-
kök 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. Dessutom prognostiseras minskad 
försäljning till äldreomsorgen och förskolorna. 
Enheten har fortsatt hög sjukfrånvaro.

VA-verket
VA-verket förväntas få ett underskott, 2 mkr, då 
ränte- och avskrivningskostnader beräknas öka 
under året. Beroende på utvidgning av den 
allmänna anläggningen ökar också kostnader för 
el, kemikalier och slamhantering. Driftkostnaderna 
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för vatten- och avloppsverken har varit höga under 
året, bl a har ställverk och filter på Skräcklans 
vattenverk måst repareras. Likaså har driftkost-
naderna för ledningsnätet varit höga, ett större 
arbete har utförts i Forsane samt ett flertal större 
vattenläckor har förevarit. Läckornas antal 
beräknas öka med 50 % mot föregående år.

Renhållningsverket
För renhållningsverket beräknas ett underskott, 0,7 
mkr. 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/tekniska 13,0    20,7 7,7 3,0
Fastighetsenhet 155,3 321,1 165,8 84,5
Service/kost 0,5      1,4 0,9 0,1
VA-verksamhet 42,5 78,1 35,6    29,9
Renhållning 6,8 17,3 10,5 2,3
Exploatering 9,5 82,8 73,3 8,6

Netto     227,6 521,4      293,8 128,4

Utfall investeringar 2018-08-31
Gatuenheten utfall fördelar sig på ett antal mindre 
projekt.

Fastighetsenheten har nedlagda kostnader 
motsvarande 84,5 mkr. Nämnas kan förskolan i kv. 
Hönan, 17,8 mkr, Mulltorp, 9,9 mkr, 
Tegelbruksvägens gruppboende, 13,6 mkr, 
Fridhems förskola, 10,6 mkr samt kommunhuset 
11,5 mkr. Skolbyggnad, Idrottsgatan 7, 7,2 mkr 
samt idrottsanläggningar 7,4 mkr.

Inom VA-verksamheten avser 10,9 mkr VA längs 
Vänerkusten. VA Nordkroken, 9,7 mkr, Skaven 
blåplan, 4,2 mkr. Övriga VA-saneringar enligt 
blåplan 3,2 mkr. 

Renhållningsverket har investerat 2,3 mkr i 
kretsloppsparken. 

Inom exploateringen avser 6,6 mkr bostäder 
Öxnered norra.

Prognos investeringar 2018-12-31
Inom Gatuenheten beräknas investeringar till ett 
belopp av 13 mkr. Gc-väg Stationsvägen beräknas 
till 2,4 mkr, Fisktorget 2 mkr, Div.trafikåtg. 1,5 mkr, 
bryggor 2 mkr samt ny lekplats 1 mkr.

Inom Fastighetsenheten beräknas årets kostnad till 
30 mkr, avseende förskolan i kv. Hönan. Årets 
kostnad för Mulltorps skola/förskola, 19,5 mkr, 
Fridhems förskola, 16 mkr, skolan Idrottsgatan 7, 
18 mkr, kommunhuset, 20 mkr, idrottshall (mellan 
arenan och rugbyplan) 4,0 mkr, Öxnered skola, 3 
mkr. Konstgräs Hallevi, Vargön, 6 mkr, övriga 
idrottsanläggningar 5,3 mkr. Boenden till 
socialförvaltningen Tegelbruksvägen, Rapsvägen 
(Brålanda) samt moduler 18,1 mkr.

För VA-verket vidkommande prognostiseras ett 
utfall i storleksordningen 42,5 mkr. VA längs 
Vänerkusten beräknas till 16,4 mkr, 
Dalslandsdelen samt 10 mkr Nordkroken. Skaven 
blåplan, 4,2 mkr. VA-sanering enligt blåplan 8 mkr. 
Sanering Kassaretorpet-Sandgärdet, 2 mkr.

Renhållningsverket beräknas få kostnader 
motsvarande 14,6 mkr varav 12 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 5 mkr, Mulltorp skola/förskola 
4 mkr, Fridhems förskola 11 mkr, skolan 
Idrottsgatan 7, 29 mkr, kommunhuset 22 mkr, 
Öxnered skola 38 mkr, Idrottshall, mellan arenan 
och rugbyplan, 19 mkr samt ej hyreshöjande 
myndighetskrav, 10 mkr.

Ovannämnda belopp utgör 138 mkr av det totala 
överskottet på 165,8 mkr.
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

2018-08-17 Dnr: SBN 2018/218

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

Mottagare
Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdestider och sammanträdesdagar 2019 
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa följande sammanträdesdagar år 2019 
för Samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde för presidie, fastighets- och 
upphandlingsutskott: 17 januari, 14 februari, 7 mars, 4 april, 9 maj, 5 juni och 
29 augusti, 10 oktober, 7 november och 28 november.
Samhällsbyggnadsnämnden sammanträden: 31 januari, 28 februari, 21 mars, 17 april, 
23 maj, 13 juni, 12 september, 17 oktober, 14 november och 12 december.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningssekreterare har lämnat förslag till sammanträdesdagar.
Samhällsbyggnadsnämndens presidie sammanträder cirka två veckor innan nämnd-
sammanträdet. Fasta ärenden som årsredovisning, verksamhetsberättelse, budget och 
delårsbokslut, verksamhetsplan och intern kontroll finns med i sammanställningen av 
stopptider och konferensrum.

Beredning
Samhällsbyggnadsnämndens presidie bereder ärendet.

Underlag
Sammanställning av stopptider och konferensrum.

Birgitta Andersson Gunnar Björklund
Förvaltningssekreterare Förvaltningschef

Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
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Handlingar 
in senast 

Sammanträde
Presidium/fastighetsutskott/
upphandlingsutskott
kl. 08.30

Lokal Utskick/ 
Kallelse 
Nämnd

Sammanträde
Samhällsbyggnads-
nämnden

Lokal Ärenden fasta 
under året

9 januari Torsdag 17 januari Lindgården 24 januari Torsdag 31 januari Vänersborg 
kommunhus

Årsredovisning

6 februari Torsdag 14 februari Lindgården 21 februari Torsdag 28 februari Vänersborg 
kommunhus

Verksamhets-
berättelse

27 februari Torsdag 7 mars Lindgården 14 mars Torsdag 21 mars Vänersborg 
kommunhus

Arbete med 
förväntat resultat,

27 mars Torsdag 4 april Lindgården 10 april Onsdag 17 april
OBS dag!!!

Vänersborg 
kommunhus

Budget, taxor, MRP, 
ekonomisk plan, 

förväntat resultat
30 april Torsdag 9 maj  Lindgården 16 maj Torsdag 23 maj Vänersborg 

kommunhus
Delårsbokslut 1 med 
prognos 2019-12-31

29 maj Onsdag 5 juni OBS!! Dag Lindgården 12 juni Torsdag 13 juni Vänersborg 
kommunhus

          
21 augusti Torsdag 29 augusti Lindgården 5 september Torsdag 12 september Vänersborg 

kommunhus
Delårsbokslut 2
Återkoppling 
privata.utf.

2 oktober Torsdag 10 oktober Lindgården 10 oktober Torsdag 17 oktober Vänersborg 
kommunhus

30 oktober Torsdag 7 november Lindgården 7 november Torsdag 14 november Vänersborg 
 kommunhus

20 november Torsdag 28 november Lindgården 5 december Torsdag 12 december Vänersborg 
kommunhus

Verksamhetsplan
Intern kontroll

Förslag SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Stoppdagar och sammanträdesdagar 2019

      
SOMMARUPPEHÅLLSOMMARUPPEHÅLLSOMMARUPPEHÅLL   

      

Förteckning över sammanträdesdagar m m för år  2010
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

2018-09-06 Dnr: SBN 2018/3

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

Mottagare
Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Meddelandelista 
Förslag till beslut
Redovisningen av meddelande/postlista läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Meddelande/postlista redovisas för perioden 2018-06-08 -2018-09-06

Birgitta Andersson
Förvaltningssekreterare

Bilagor
Meddelandelista
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Utskriftsdatum: Utskriven av: Birgitta Andersson2018-09-06

Dokument

Diarieenhet: Samhällsbyggnadsnämnden Sekretess:

Beskrivning av sökning:

Visas ej

meddelandelista till samhällsbyggnadsnämnden 2018-09-13

Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Ärendemening Dokumenttyp

291732 K Ny lag bostadsanpassninglag Birgitta Andersson

2018-08-22 Fastighetsenheten

SBN 2018/197 Ny lag bostadsanpassning

2018.1151 I Sveriges Nya Geografi 2018 Susanne Söderqvist

2018-06-28 Arena för Tillväxt och Sweco Samhällsbyggnadsförvaltnin
gen

SBN 2018/164 Handlingar som inte tillhör något ärende 2018, 
samlingsnummer

INFORMATION

2018.1161 I Nu ändras avfallsreglerna Daniel Larsson

2018-06-28 Avfall Sverige Kretslopp och Vatten

SBN 2018/164 Handlingar som inte tillhör något ärende 2018, 
samlingsnummer

INFORMATION

2018.1220 I Skrivelse från Göta kanalbolaget angående 
öppettider för Hisingsbron, och Länsstyrelsens 
svar

Susanne Söderqvist

2018-07-03 Länsstyrelsen Samhällsbyggnadsförvaltnin
gen

SBN 2018/164 Handlingar som inte tillhör något ärende 2018, 
samlingsnummer

INFORMATION

2018.1459 U Beslut KS 2018-08-22 Upphävande 
miljömålsgrupp

Birgitta Andersson

2018-08-28 Samhällsbyggnadsförvaltnin
gen

SBN 2011/3 Val av ledamöter och ersättare till 
samhällsbyggnadsnämnden fastighetsutskott, 
upphandlingsutskott, handikapprådet, Onsjö 
vägsamfällighet, Ässet Rönningen, Vänersborgs 
jaktvårdskrets,  miljömålsgrupp

2018.1468 I Enkät om ändamålsenliga pedagogiska lokaler Carl-Gustav Bergenholtz

2018-08-29 Sveriges Kommuner och Landsting - Saija 
Thacker

Fastighetsenheten

SBN 2018/164 Handlingar som inte tillhör något ärende 2018, 
samlingsnummer

ENKÄT

Sidan  1 av 1

127



DELEGERINGSBESLUT 1(2)

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

2018-09-06 Dnr: SBN 2018/5

Postadress:
Vänersborgs 
kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29
Vänersborg

Telefon:
0521-72 10 00

Webbplats:
www.vanersborg.se

E-post:
samhallsbyggnad@vanersborg.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Delegeringsbeslut
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av beslut fattade med stöd av 
delegeringsordningen för samhällsbyggnadsnämnden, 2018-02-02 § 12. Redovisningen 
läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Delegeringsbeslut
Delegeringsbeslut fattade under perioden 2018-06-07--2018-09-06 anmäls.

Juni, juli och augusti 
2018

Beslut fattade av BAB-
handläggaren med stöd av 
delegation punkt 7.15

BAB-handläggarna

Augusti 2018
§ 32 - 35

Beslut fattade av 
fastighetsutskottet med stöd av 
delegation punkt 7.3 

Fastighetsutskottet

Augusti 2018
§ 26-27

Beslut fattade av 
fastighetsutskottet med stöd av 
delegation punkt 4.6

Upphandlingsutskott

Juni 2018
Diare.nr 358-545

Beslut fattade med stöd av 
delegationsordning punkt 8 
Trafikfrågor

Trafikingenjörerna

Juni 2018 Beslut fattade med stöd av 
delegationsordning punkt 1.1 

Ordföranden

Juni 2018 Beslut fattade av 
fastighetsutskottet med stöd av 
delegation punkt 4.4

T.f. Förvaltningschef

Augusti 2018 Beslut fattade av 
fastighetsutskottet med stöd av 
delegation punkt 5.3

T.f. Förvaltningschef

Juni- augusti 2018 Beslut fattade av 
fastighetsutskottet med stöd av 
delegation punkt 7, 7.4b och 
7.13

Mark- och 
exploateringsingenjörerna
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DELEGERINGSBESLUT 2(2)

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

2018-09-06 Dnr: SBN 2018/5

Postadress:
Vänersborgs 
kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29
Vänersborg

Telefon:
0521-72 10 00

Webbplats:
www.vanersborg.se

E-post:
samhallsbyggnad@vanersborg.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Underlag
Redovisningen av beslut fattade med stöd av delegeringsordningen för 
samhällsbyggnadsnämnden.
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