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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2018-12-06 Dnr: SBN 2018/1

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

Mottagare
Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

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

Sammanfattning av ärendet
Justerare – Bengt Wallin

Övriga frågor: 
Information – föredragande av ärenden:

 Medborgarförslag om karta som visar parkeringsplatser för rörelsehindrade – 
Marianne Blom, trafikingenjör

 Rapport Intern Kontroll – Pernilla Johansson, ekonom

  Information: Rapport investeringsprojekt Tekniska, VA-Dalslandskusten, 
Vänerkusten, Skaven/Öxnered och Kretslopps park , VA-Nordkroken, 
Stationsvägen – Anders Dahlberg, chef Tekniska

 Information: Redovisning (bokföring) av exploateringsverksamhet – Lars 
Bengtsson- ekonom

 Ekonomi, utfall november – Lars Bengtsson, ekonom

 Information: Ekonomi/ budget 2019

 Flytt av investeringspengar till Idrottshall 40x20 år 2019 – Carl-Gustav 
Bergenholtz, fastighetschef

 Delegeringsbeslut – Birgitta Andersson, förvaltningssekreterare

 Meddelandelista – Birgitta Andersson, förvaltningssekreterare

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

 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesdagar år 2019 
 Information: Utbildningsdagar och Temadagar, kommunens födelsedag 

 Val av ledamöter och ersättare till fastighetsutskottet 
 Val av ledamöter och ersättare till upphandlingsutskottet 
 Val av ledamot och ersättare till vägsamfällighet och gemensamhetsanläggning 
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Samhällsbyggnadsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

2018-12-06 Dnr: SBN2018/1

 Ekonomi, bokslut 2018 och årsredovisning
 Motion om bangolf i Skräckleparken
 Motion - inrätta ett naturreservat längs Göta Älv och

Lillån till Restad Gård
 Beslut från KF om motion fler papperskorgar
 Information: Verksamhetsplan 
 Driftbudget 2019 fördelad per anslagsbindningsnivå
 Kommunhus
 Delegeringsbeslut 
 Meddelande/postlista 
 Ordförandeinformation
 Förvaltningsinformation
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

2018-12-05 Dnr: SBN 2017/285

Handläggare
Marianne Blom
Marianne.blom@vanersborg.se
0521-72 14 25

Mottagare
Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Medborgarförslag om karta som visar parkeringsplatser för 
rörelsehindrade

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att meddela kommunfullmäktige att en karta över 
parkeringsplatser för rörelsehindrade finns på kommunens hemsida.

Sammanfattning av ärendet
Ingvar Kleinert har inkommit med ett medborgarförslag om att installera en karta 
parkeringsplatser för rörelsehindrade på kommunens hemsida. 
Förvaltningen anser att det är ett bra förslag, faktum är att vi redan håller på med en 
parkeringskarta som ska visa alla parkeringar i centrum inklusive parkeringar för 
rörelsehindrade. Det finns parkeringsplatser för rörelseförhindrade även i Brålanda på 
Storgatan och i Vargön på Storegårdsvägen och Nordskroksvägen.

Marianne Blom
Trafikingenjör

Sändlista
Förslagsställaren
Kommunfullmäktiges meddelandelista
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= 15-30 minuter
= 1 timma – P-skiva
= 2 timma – P-skiva
= 3 timma – P-skiva
= 4 timma
= 12 timma
= 24 timma
= 48 timma
= 7 dygn
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2017-11-22 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

§ 186

Medborgarförslag om information om parkeringsplatser 
för funktionshindrade
KS 2017/457

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ”Rutin för hantering av medborgarförslag” 
antagen av Kommunfullmäktige 2013-09-25, § 99, att överlåta till 
Samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. Ärendet ska avgöras inom ett år och 
redovisas på Kommunfullmäktiges meddelandelista. Därmed är medborgarförslaget 
avslutat för Kommunfullmäktiges del. Förslagsställaren ska underrättas om 
Kommunfullmäktiges beslut.

Bilaga 19
Bilaga 19: Morgan Larssons (VFP) protokollsanteckning

Protokollsanteckning
Ordföranden medgav Morgan Larsson (VFP) en skriftlig protokollsanteckning enligt 
bilaga.

Sammanfattning av ärendet
Ingvar Kleinert, Vänersborg, har inkommit med ett medborgarförslag daterat 2017-10-
30. I medborgarförslaget ges förslag på ett tillägg på kommunens hemsida med en karta 
över parkeringsplatser avsedda för funktionshindrade.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag daterat 2017-10-30

Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden 
Ingvar Kleinert
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ar kleinert 

 

Vänersborgs kommun 
Kommunstyreisen 

2017 -10- 30  
2017-11-02. 

Till Vänersborgskommun. 

Medborgarförslag. 

 

Dnr,  

  

  

   

Ärende: 

Information om parkerings platser för funktionshindrade. 

Inom Vänersborgs kommun finns det ett antal parkerings platser för funktionshindrade. 

Platserna är inte allmänt kända bland de funktionshindrade som bor i kommunen. Är man på 

besök nyinflyttad eller tex turist i vår kommun är, det bra att veta var man kan parkera som 

funktionshindrad med så kort gång sträcka som möjligt. 

Förslag till beslut: 

Gör ett tillägg på kommunens hemsida. Installera en karta över parkringsplattser avsedda för 

funktionshindrade. Genom att gå in på kommunens hemsida och "klicka" fram till 

parkeringar, så får man veta var de finns.( I app/mobilen.) 

I detta sammanhang föreslår förslagsställaren att man tar med alla parkeringsplatserna och 

då markerar de som är avsedda för funktionshindrade. En bra information om alla kan ta del 

av som besöker vår kommun. 

Granåsvägen 14 D 

46833 Vargön 

Mob.0703842938 
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Vänersborgs kommun 
Kommunstyrelsen 

2017 -11- 27 

Dnr: 	~  ~ ~ 1-7   

PROTOKOLLSANTECKNING 

Kommunfullmäktige 
Onsdagen den 22 november 2017. 

Ärende: 

Inkommet medborgarförslag om information av parkeringsplatser för funktionshindrade. 
Dnr 2017-457. 

Fullmäktige beslutade att remittera ärendet till Samhällsbyggnadsnämnden. 

Jag gör en anteckning om att Välfärdspartiet saknar ordinarie plats i denna nämnd 
och kan därför inte delta i den demokratiska processen och rösta i ärendet. 

Vänersborg den 27 november 2017. 

MbF an'r'ar!~on 
Ledaipot i Vänersborgs kommy - mäktiges 
Välf" ' dsp~rt~' et 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

Handläggare
Pernilla Johansson
pernilla.johansson@vanersborg.se
0521-72 24 70

2018-11-30

Mottagare
Samhällsbyggnadsnämnden

Dnr: SBN 2018/107  

Samhällsbyggnadsnämnden

Rapport intern kontroll 2018
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar:
Att godkänna av förvaltningen upprättad skrivelse, daterad 2018-11-30, avseende 
granskning år 2018 i enlighet med reglementet för intern kontroll.

Bakgrund och sammanfattning
Enligt reglementet för internkontroll ska varje nämnd årligen anta en plan för 
granskning samt uppföljning av den interna kontrollen. Samhällsbyggnadsnämnden 
antog 2018-04-19 en plan för granskning av den interna kontrollen. Granskning har 
genomförts enligt planen av följande:

Kommungemensamma kontrollområden
1. Inventarieförteckning
2. Inköp- beställare
3. Uppföljning av föregående års granskning

Nämndspecifika kontrollområden
4. Rutin vid vattenbrott eller vattenbrist
5. Brandskyddsutbildning

Den nya rutinen för inventarieförteckning antogs så sent som 6 juni 2018 så en 
ytterligare kontroll kommer att göras 2019. När det gäller kontrollområdet inköp- 
beställare så är förslag till åtgärd att se över beställarID och att förbättra informationen i 
samband med upplägg/tilldelning. Rutiner vid vattenbrott och vattenbrist finns. När det 
gäller den grundläggande brandskyddsutbildningen så ska en påminnelse skickas ut till 
cheferna om det.  Föregående års brister har rättats till.

Pernilla Johansson
Ekonom
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Samhällsbyggnadsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

Datum för registrering Dnr: SBN 2018/107       

Bilagor
Rapport intern kontroll 2018.

Sändlista
Kommunstyrelsen, kommunens revisorer.
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Rapport Internkontroll 2018

Samhällsbyggnadsnämnden
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Samhällsbyggnadsnämnden, Rapport Internkontroll 2(7)

1 Bakgrund och sammanfattning
Enligt reglementet för internkontroll ska varje nämnd årligen anta en plan för granskning samt 
uppföljning av den interna kontrollen. Samhällsbyggnadsnämnden antog 2018-04-19 en plan 
för granskning av den interna kontrollen. Granskning har genomförts enligt planen av 
följande:

1.1 Kommungemensamma kontrollområden

Inventarieförteckning

Inköp-beställare

Uppföljning av föregående års granskning

1.2 Nämndspecifika kontrollområden

Rutiner vid vattenbrott eller vattenbrist

Brandskyddsutbildning

2 Kommungemensamma kontrollområden

2.1 Inventarieförteckning

En granskning av inventarieförteckningar genomfördes av PWC under 2017 och där 
konstaterades det att kommunstyrelsen inte har en tillräcklig intern kontroll över korttids- och 
förbrukningsinventarier som är stöldbegärliga, utöver IT-utrustning som är märkta och 
registrerade. Syftet är att granska att kommunen har uppdaterade och kommunicerade 
riktlinjer samt att säkerställa att stöldbegärliga förbruknings inventarier är förtecknade och 
märkta.

Aktuella kontrollmål är:

- Att rutiner är uppdaterade och tillämpas.
- Att inventarielistor finns över stöldbegärligt gods.
- Att stöldmärkning sker i aktuella fall.

Metod och avgränsning
Ny skriftlig rutinbeskrivning över hur inventarieförteckning ska hanteras har tagits fram. En 
enkät har besvarats av chefer, undersökningen begränsades till att bedöma den interna 
kontrollen avseende stöldbegärliga inventariers existens samt om och hur de är märkta. 
Respektive förvaltning ansvarar för att ha en upprättad inventarieförteckning, det finns alltså 
inget gemensamt dokument för kommunen.
Stickprov har gjorts för att kontrollera om inventarieförteckning förs samt hur 
stöldmärkningen är.
Resultat och analys
Det är 23 chefer som har fått enkäten och 17 stycken har besvarat den. Av dessa är det 16 som 
har kännedom om den nya rutinen eller hört talas om dem, endast en svarade att de inte hade 
kännedom om den. Det är åtta som svarar att de har en inventarieförteckning, tre som inte vet 
om det finns någon på deras enhet och sex svarar att de inte har någon. Ytterligare ett 
svarsalternativ fanns och det var att de inte har någon stöldbegärlig utrustning och ingen hade 
valt det alternativet. På frågan om de stöldmärker sin utrustning idag svarade åtta ja, två att de 
inte vet och sju att det inte gör det.
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Samhällsbyggnadsnämnden, Rapport Internkontroll 3(7)

Den nya rutinen för inventarieförteckning kommunicerades till all personal via Intranätet i 
juni 2018 samt att förvaltningssekreteraren har mailat ut den nya rutinen till alla 
verksamhetschefer och kunskapen om den nya rutinen är god. 
En av de kontrollerade verksamheterna använder ett system som heter Mitt Datatag för 
inventarieförteckning och stöldmärkning. I systemet finns alla inventarier förtecknade fem år 
tillbaka i tiden och de är stöldmärkta. De nya som köps in stöldmärks och dokumenteras i 
systemet. Inventarier som är äldre än fem år och stöldbegärliga läggs kontinuerligt in i 
systemet och stöldmärks. 
Den andra kontrollerade verksamheten har en förteckning i Excel med alla sina inventarier. 
Inventarierna märks med UV-beständiga lappar.
Förslag till åtgärd
Eftersom beslut om den nya rutinen antogs sent, den 6 juni 2018, görs en ytterligare kontroll 
under 2019. 
Granskningen är utförd av ekonom på samhällsbyggnadsförvaltningen.

2.2 Inköp-beställare

Då inköp/beställningar sköts av en mängd olika personer på förvaltningarna ökar risken för att 
ramavtal inte är kända. Konsekvensen om kommunen inte följer avtal, kan leda till 
förtroendeskada eller ekonomisk skada.

Aktuella kontrollmål är:

- Användningsfrekvens för respektive beställare
- Kunskap om avtal och rutiner hos beställare

Metod och avgränsning
Granskningen har genomförts genom en enkätundersökning till alla i kommunen som har ett 
beställare ID. Frågor kring hur ofta de beställer varor/tjänster samt vilken information de har 
fått angående inköpsrutiner, ramavtal och mottagningsattest/beslutattest i samband med sitt 
beställare ID.
Resultat och analys
Enkäten skickades till 227 personer. Av de som fått enkäten är det flera som kontaktat 
ekonomikontoret och sagt att de inte använder sina beställarID och därför inte svarat på 
enkäten. Det är 147 som svarat på enkäten, det vill säga 65 %.
Av de svarande är det 48 som beställer färre gånger än 10 per år, resterande beställer mer än 
tio gånger per år.
Det är 111 som svarat att de läst eller fått information om inköpsrutiner, ramavtal, 
mottagningsattest i samband med att de fått sitt beställarID, 15 svarar att de inte har läst eller 
fått information i samband med att de fått sitt beställarID och 21 vet inte om de fått 
information. En följdfråga för de som svarat att de fått information är hur de fått den och 
svaren varierar, de vanligaste svaren är att de fått information från chefen, via utbildning och i 
samband med att de fått sitt beställarID, många skriver att de fått informationen skriftligen 
och/eller muntligen.
På frågan om de har kunskap om vilka leverantörer kommunen har avtal med så är det 87 som 
anger att de vet vilka leverantörer som finns avtalade, 48 stycken anger att de inte är helt 
säkra och tolv att de inte vet.
Det är 80 stycken som anger att de har kunskap om kommunens inköpsrutiner och 49 som 
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Samhällsbyggnadsnämnden, Rapport Internkontroll 4(7)

inte är helt säkra och 18 som inte har kunskap.
På frågan om de har kunskap om vad det innebär att mottagningsattestera och/eller 
beslutattestera en faktura så svarar 106 att de har det, 23 att de inte är helt säkra och 18 att de 
inte har den kunskapen.
Av de som svarat så varierar kunskapen när det gäller avtal och rutiner, de flesta anger att de 
har information om rutiner och avtal. Alla som har ett beställarID ska ha fått information om 
vad det innebär. De 18 som anger att de inte har kunskap om vad det innebär att 
mottagningsattestera och/eller beslutattestera är troligtvis personer som inte utför dessa 
moment i ekonomisystemet utan endast beställer varor. 
Förslag till åtgärd
Rensa bort inaktuella beställarID samt se över sällananvändare.
Att förbättra informationen i samband med upplägg/tilldelning av beställarID angående 
inköpsrutiner, ramavtal om inköpsrutiner, innebörden av mottagnings- och beslutsattest.
Granskningen är utförd av ekonom på samhällsbyggnadsförvaltningen.

2.3 Uppföljning av föregående års granskning

Förra året granskades: Förläggning av semester, fakturahantering, investerings- och 
exploateringsplan. Uppföljning av dessa kontrollområden görs i årets granskning.

Metod och avgränsning
Uppföljning av ovanstående kontrollområden har gjorts i samband med årets granskning 
genom att kontrollera att de förslag till åtgärder som gavs har genomförts.
Resultat och analys
Förläggning av semester - Förslag till åtgärd var att fortsätta årlig genomgång var höst med 
respektive chef avseende kontroll av personalens uttagna semesterdagar och planering utifrån 
behov av att under resten av året lägga ut resterande semesterdagar på den personal som inte 
ännu tagit ut de 20 lagstadgade semesterdagarna.
Fakturahantering - Inget förslag till åtgärd då ekonomikontoret redan vidtagit åtgärder för 
snabbare hantering av fakturor. De leverantörer som hade felaktiga betalningsvillkor har 
ändrats av ekonomikontoret. De felaktiga konteringarna har rättats till.
Uppföljning av investerings- och exploateringsplan i MRP 2017- Förslag till åtgärd var att 
fortsätta följa upp projekten i delårsrapporter och ha dialogmöten mellan nämndernas 
presidier. Investeringsramar har som tidigare nämnts införts för att få en bättre 
samstämmighet mellan budget och utfall.
Förslag till åtgärd
Förläggning av semester - Personalspecialisterna har vid personalronder under hösten 2017 
haft genomgångar och diskussioner gällande uttag och sparande av semester. Genomgång 
genom möte/information mellan personalspecialist och chefer har inte utförts hösten 2018. 
Personalsystemet Heroma skickar per automatik information till berörd chef i de fall 
arbetstagare inte tagit ut 20 semesterdagar innevarande år. Dock gäller det hela innevarande 
året och ej endast uttag av sommarsemester mellan juni-aug. 
Statistik från Heroma 2018-10-31 visar att av samhällsbyggnadsförvaltningens cirka 300 
anställda är det 27 personer som understiger 20 uttagna dagar. Analysen visar i huvudsak på 
två orsaker, semestergrundande frånvaro, ex föräldraledighet och sjukfrånvaro och ej intjänat 
betald semester på 20 dagar eller över. Exempelvis vikarier och personal som börjat sin tjänst 
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Samhällsbyggnadsnämnden, Rapport Internkontroll 5(7)

hos oss under 2018. Personalspecialist och chefer hade haft möte/information om det funnits 
signaler som visade på att det skulle ha behövts. Ingen ytterligare åtgärd föreslås.
Fakturahantering - Ingen åtgärd föreslogs föregående år. 
Uppföljning av investerings- och exploateringsplan i MRP 2017 - I sitt budgetförslag inför 
2018 föreslog samhällsbyggnadsnämnden att framgent skulle samtliga fastighetsinvesteringar 
äskas av samhällsbyggnadsnämnden utifrån ett fastighetsägaransvar. Investeringar i 
fastigheter kan kräva ytterligare investeringar i infrastruktur såsom gator/vägar, gång- och 
cykelvägar, parkeringsplatser etc. Inför år 2019 fick samhällsbyggnadsnämnden äska samtliga 
fastighetsinvesteringar efter förberedande beslut i barn- och utbildningsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden samt socialnämnden, dessa beslut föregicks av täta kontakter på 
tjänstemannanivå. Detta gör att samhällsbyggnadsnämnden har vetskap om samtliga äskanden 
inför det kommande året, det ger en helhetsbild, vilket inte alltid skedde då varje nämnd själv 
gjorde sina egna äskanden till kommunfullmäktige. Processen behöver ständigt fortgå, de 
inblandade behöver förstå de legala hindren som kan finnas likväl som verksamhetens behov 
av ändamålsenliga lokaler allteftersom behoven skiftar. En ny tjänst som 
fastighetssamordnare är inrättad för att hålla kontakt med ”hyresgästerna” samt bistå vid 
upprättande av eventuella externa hyresavtal, tjänsten är ännu ej tillsatt, processen pågår. I 
övrigt har fastighetsenheten haft stor personalomsättning, de vakanser som uppstått är dock i 
nuläget återbesatta. Inga ytterligare förslag till åtgärd 
Granskningen är utförd av förvaltningsassistent, förvaltningsekonom och ekonom på 
samhällsbyggnadsförvaltningen.

3 Nämndspecifika kontrollområden

3.1 Rutiner vid vattenbrott eller vattenbrist

Vid ett eventuellt vattenbrott eller om vattenbrist uppstår så måste det finnas rutiner. Syftet 
med granskningen är att kontrollera att rutiner för vattenbrott eller vattenbrist är upprättade 
och efterföljs, samt att det finns rutiner för tillfällig vattenförsörjning vid behov.

Aktuella kontrollmål är:

- Att det finns ändamålsenliga rutiner

Metod och avgränsning
Intervju med chef för Kretslopp och Vatten.
Resultat och analys
Det finns väl dokumenterade rutiner i pärmen "Krisberedskapsplan för 
dricksvattenförsörjning" pärmen har verksamhetschef samt driftschef tillgång till. Där finns 
alla uppgifter som behövs vid eventuella brott eller brist. Där finns färdiga pressmeddelande 
bland annat. Det finns handlingsplaner/rutiner för varje känd kris som kan uppstå såsom 
vattenburen smitta, föroreningar av olja eller annan kemikalie, omfattande elavbrott, 
inbrott/sabotage i vattenverk eller reservoarer samt hot om sabotage mot vattenförsörjning. 
Övningar på olika situationer görs i samverkan med Trollhättan och Uddevalla som arbetar 
utifrån samma krisberedskapsplan. Varje eventuell kris loggas och dokumenteras väl, det 
dokumenterade materialet används bland annat för att utveckla handlingsplaner ytterligare.
Det finns planer för tillfällig vattenförsörjning och till prioriterade abonnenter finns vatten att 
tillgå i form av nödvattentankar.
Förslag till åtgärd
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Inget förslag till åtgärd då det finns en bra organisation vid eventuella vattenbrott eller 
vattenbrist.
Granskningen är utförd av ekonom på samhällsbyggnadsförvaltningen.

3.2 Brandskyddsutbildning

Ett bra brandskydd är en viktig del i kommunens säkerhetsarbete för att skapa trygga miljöer 
för alla att vistas i. Alla som arbetar i Vänersborgs kommuns byggnader ska känna till hur de 
ska förebygga brand samt vad de ska göra om en brand utbyter på arbetsplatsen.

Aktuella kontrollmål är:

- Att alla anställda inom samhällsbyggnadsförvaltningen har gått brandskyddsutbildning inom 
sex månader från anställningsstart
- Att repetitionsutbildning hålls för hela arbetsgruppen på respektive arbetsplats med intervall 
på fyra år
- Att alla brandskyddsombud inom samhällsbyggnadsförvaltningen har gått 
brandskyddsombudsutbildningen samt repetition vart femte år

Metod och avgränsning
En enkät har skickats ut till 220 anställda på samhällsbyggnadsförvaltningen. Listor från ett 
och ett halvt år bakåt i tiden på vilka som har gått den grundläggande utbildningen har 
jämförts med de som anställts under och sex månader innan den perioden för att se om de gått 
den grundläggande utbildningen.
Resultat och analys
Av de 128 som svarat på enkäten så har 121 arbetat längre än sex månader i kommunen. En 
följdfråga är om de gått eller är anmälda till grundläggande brandskyddsutbildning sen de 
började i kommunen svarar 30 att de inte genomfört utbildningen eller är anmälda till den. 
Vilket medför att det är minst 23 som inte gått och faktiskt borde genomgått utbildningen. Det 
är 97 som gått grundutbildningen och 76 som anger att de gått repetitionsutbildningen eller att 
det inte varit aktuellt och 51 har inte gått någon repetitionsutbildning.
Av de fyra som är brandskyddsombud har tre genomgått utbildningen och en har gått 
repetitionsutbildning och en anger att den inte har gått repetitionsutbildningen då det inte varit 
aktuellt ännu.
Av de svarande är det sex som är brandskyddsanvarig eller tf. och alla som anger att de är 
brandskyddansvariga har gått utbildningen. På frågan om de gått repetitionsutbildningen inom 
fem år så har två svarat ja och en att de inte varit aktuellt medan tre anger att de inte gått den.
Vid jämförelsen av de som blivit anställda och vilka som har gått grundutbildningen till och 
med 2018-11-21 till den så är det flera som varit anställda längre än 6 månader och inte gått 
utbildningen. En av anledningarna är att de tidigare arbetat på en annan förvaltning i 
kommunen och där gått utbildningen. 
De flesta som svarat på enkäten har gått grundutbildningen. Det kan finnas olika förklaringar 
till att inte grundutbildningen blivit genomförd. Tiderna kanske inte har passat eller att något 
annat har kommit i vägen. Det är cheferna som ansvar för att deras medarbetare går 
utbildningen.
Att det är ett av brandskyddsombuden som anger att inte den gått utbildningen är 
anmärkningsvärt.
Förslag till åtgärd
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Chefernas ansvarar för att alla medarbetarna ska gå grundutbildningen. En påminnelse skickas 
till cheferna om att de anställda ska gå utbildningen och i samband med det skickas 
dokumentet Anvisningar Systematiskt brandskyddsarbete antaget av kommundirektör 2016-
10-20 ut.
Granskningen är utförd av ekonom på samhällsbyggnadsförvaltningen.

4 Övrig intern kontroll
Övrig intern kontroll som genomförts är stickprovskontroller av fakturor för kostnadsslag 
avseende hotell, resor, kurser etc. avseende syfte, deltagare, attest av överordnad mm, 
hantering sker på ett korrekt sätt. Vidare har formellt fastställda attestuppdrag kontrollerats 
mot attestbehörigheter i ekonomisystemet. En genomgång av anläggningsregistret är gjord för 
att säkerställa att registrerade anläggningstillgångar finns kvar i verksamheten. Uppföljning av 
ekonomi och mål sker i delårsrapporter och bokslut. Stickprov har gjorts avseende rutinen för 
vinterväghållning.
Granskningen är utförd av ekonom på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Granskning är utförd av Lars Bengtsson, Pernilla Johansson och Ann-Christine Larsson på 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
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Mottagare
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Samhällsbyggnadsnämnden

Verksamhetsplan 2019 Samhällsbyggnadsförvaltningen
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås godkänna upprättat verksamhetsplan för 
verksamhetsåret 2019. 

Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsplanen är förvaltningens beskrivning av den planerade verksamheten under 
ett verksamhetsår. Verksamhetsplanen används av förvaltningen för att planera, följa 
upp, förbättra och rapportera sina verksamheter. Förvaltningens verksamhetsplan knyter 
an till de uppdrag förvaltningen har utifrån kommunens vision, inriktningsmål och de 
resultat som samhällsbyggnadsnämnden förväntar sig under 2018. Aktiviteter för att nå 
måluppfyllelse har arbetats fram på tjänstemannanivå

Fördjupad beskrivning av ärendet
Vänersborgs kommun har sedan tidigare fattat beslut på att använda sig av målstyrning 
som princip för utförande och uppföljning av det arbete som utförs i kommunen, som 
har sin grund i kommunfullmäktiges vision. Målkedjan ska tydligt följas från 
fullmäktige via nämnderna till den enskilda enheten. Visionen är kopplad till 
inriktningsmål, förväntade resultat och aktiviteter som systematiskt följs upp. 
Kommunfullmäktige beslutar om visionen och inriktningsmålen, nämnden svarar för att 
ta fram och besluta om förväntade resultat kopplade till inriktningsmålen. Därefter har 
förvaltningen att planera aktiviteter med koppling till de förväntade resultaten och 
tillsammans med verksamhetsbeskrivningen utgör detta förvaltningens och nämndens 
verksamhetsplan för kommande år. Förvaltningen har sedan att se till att de förväntade 
resultaten och målen etc uppfylls. Återrapportering sker under året i delårsrapporter 
under april och augusti samt i årsredovisningen. Nämndernas förväntade resultat 
fastställs i beslut om Mål- och resursplan

Beredning
 Regler för mål- och resultatstyrning antagen av KF 2013-12-11

Verksamhetscheferna har tillsammans med egen ledningsgrupp och/eller övrig personal 
arbetat fram vilka aktiviteter de ska utföra under verksamhetsåret för att bidra till 
måluppfyllelsen. Förvaltningens ledningsgrupp har sedan, tillsammans med 
förvaltningschef och planeringssekreterare, sammanställt till en sammanhängande 
verksamhetsplan som gäller för hela förvaltningen.
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1 Samhällsbyggnadsnämnden 

1.1 Uppdrag 

Nämnd och förvaltning 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar bland annat för gatu- och väghållning, parkverksamhet, enskild 

väghållning, trafikfrågor, bidrag m.m. Vidare ansvarar Samhällsbyggnadsförvaltningen för teknik- och 

utredning, renhållningsverk, vatten- och avloppsverk samt fastighetsförvaltning. Samhällsbyggnadsförvaltningen 

ansvarar också för intern service i form av lokalvård, måltidsproduktion, verksamhetsvaktmästeri, reception, 

konferensservice och kommunens bilpool. 
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1.2 Förväntade resultat 

Av den totala andelen livsmedelsköp utger andelen ekologiska livsmedel 33 % eller mer 

Bättre resultat i mätningen ”Nöjd Region-index – Trygghet” jämfört med de föregående åren 

Bättre placering i rankingen ”Håll Sverige Rent” jämfört med de föregående åren 

Ökad tillgänglighet till våra naturmiljöer 

Förbättrad information om rekreationsstråken 

Utökat samarbete med andra förvaltningar och nämnder vid medverkan i evenemang i 

kommunen 

Utökad möjlighet för invånarna till personliga möten med Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Minskat fossilt koldioxidutsläpp från kommunens fordonspark, jämfört med tidigare år, i linje 

med regeringens initiativ ”Fossilfritt Sverige”. Syftet ät att kommunen skall ha en helt 

”fossilfri” fordonspark år 2030 

Deltagande i kommunala evenemang för att upprätthålla en öppen dialog med invånarna 

Föreningar, företag och invånare bjuds aktivt in för dialog med 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Förbättrade pendlingsmöjligheter underlättas av Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Förbättrad stadskärna i centrum samt i de större tätorterna 

Ökning av offentliga mötesplatser som samlar olika aktiviteter på ett ställe 

Utökat markinnehav för att möjliggöra och underlätta för etableringar i kommunen 

Bättre placering i Svenskt Näringsliv ranking "Företagsklimat" avseende frågan 

"Tjänstemännens attityder till företagande" jämfört med de föregående åren 

Fortlöpande utveckling av arbetssätt och arbetsformer för att uppnå effektivitet 

Verka för att lokalplaneringsprocessen följs 

Fastigheter, gator och ledningsnät, samt andra inom förvaltningen berörda tillgångar, förvaltas 

på ett långsiktigt ekonomiskt optimalt sätt 

Samverkan över förvaltningsgränser så att medarbetarna får en större förståelse för 

förvaltningens roll i kommunen 

Förhållandet mellan medarbetarna inom förvaltningen präglas av gott bemötande 

Förvaltningen bidrar till social inkludering 

Förvaltningen är en god ambassadör 

Förbättrad arbetsmiljö för att minska sjuktalen bland medarbetare 
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2 Förvaltningschef 

2.1 Uppdrag 

Förvaltningschef 

Förvaltningschefen har i sitt arbete att ombesörja så att verksamheten bedrivs i enlighet med nämndens 

förväntade resultat och de övergripande mål som formulerats med Vänersborgs vision som grund. Vidare har 

förvaltningschefen att ordna så att ärenden bereds och föredras till nämnden och att fattade beslut verkställs. 

Förvaltningschefen är ytterst ansvarig för ledning, utveckling, planering, genomförande, uppföljning och resultat 

inom nämndens ansvarsområden. Med fokus på att nämndens intresse tillvaratas arbetar förvaltningschefen 

strategiskt dels genom Samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp dels i det kommunövergripande 

strategiska arbete som sker i kommundirektörens ledningsgrupp. 
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3 Administrativa enheten 

3.1 Uppdrag 

Administrativa enheten 

Administrativa enheten är en enhet organiserad för att stödja Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter och 

förvaltningschef. Enhetens uppdrag är att ge råd och stöd till förvaltningens chefer i såväl strategiska som 

operativa frågor huvudsakligen inom områdena personal, ekonomi, utveckling och kommunikation. På enheten 

handläggs och kvalitetssäkras även förvaltningens nämnds- och ledningsadministration. 

3.2 Förväntade resultat 

Fortlöpande utveckling av arbetssätt och arbetsformer för att uppnå effektivitet 

Aktiviteter 

Fortsatt utveckling och utbildning i Evolution 

Utveckla byggprojekt-sida på hemsidan tillsammans med övriga förvaltningar 

Koppla förvaltningens omvärldsanalys till det dagliga arbetet. 

Uppstart av administrativ samverkansgrupp med representanter från förvaltningens samtliga verksamheter 

Samverkan över förvaltningsgränser så att medarbetarna får en större förståelse för 

förvaltningens roll i kommunen 

Aktiviteter 

Dialog över förvaltningsgränserna via chefsdagarna 

Förhållandet mellan medarbetarna inom förvaltningen präglas av gott bemötande 

Förvaltningen bidrar till social inkludering 

Aktiviteter 

Bereda praktikplatser för de antal praktikanter som är beslutat enligt tidigare 

Förvaltningen är en god ambassadör 

Aktiviteter 

Aktivt arbete för att främja goda relationer inom och utom förvaltningen 

Förbättrad arbetsmiljö för att minska sjuktalen bland medarbetare 

Aktiviteter 

Hälsoprojekt för att stärka god arbetsmiljö 

Fortsatt arbete kring svaren från enkätundersökning angående arbetsmiljön gjord 2017 (framtagen av 

personalavdelning och Avonova) 
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4 Gatuenheten 

4.1 Uppdrag 

Gatuenheten 

Gatu- och väghållning, parkverksamhet samt övrig verksamhet, såsom bidrag till enskild väghållning, underhåll 

av badplatser, skötsel av kommunens rekreationsskog, m.m. är verksamheter inom Gatuenheten. Drift av 

gator/vägar samt parker utförs av enheten. Viss verksamhet, som inte direkt är gatu- eller parkunderhåll, sköts 

också av Gatuenheten såsom torg, julgranar och flaggning. Enheten har även ansvar för båtplatser åt fritidsbåtar. 

Trafikärenden bereds inför politiska beslut. Dessutom utförs trafikmätningar samt inhämtande av grunddata om 

trafiken. Beslut fattas om vissa tillstånd samt dispenser. Vidare ansvaras för ärenden avseende disposition av 

allmän plats samt flyttning av fordon. Parkeringsövervakning utförs av extern entreprenör. 

4.2 Förväntade resultat 

Bättre resultat i mätningen ”Nöjd Region-index – Trygghet” jämfört med de föregående åren 

Aktiviteter 

Byte till ljuskällor som upplevs tryggare samt utökad gatubelysning 

Förenkla möjligheten att ta sig mellan idrottscentrum och centrum genom en tryggare förbindelse 

Trygghetsröjning 

Engagemang i BRÅ 

Bättre placering i rankingen ”Håll Sverige Rent” jämfört med de föregående åren 

Aktiviteter 

Samarbete mellan Gatuenheten, Fastighetsenheten, Kretslopp & Vatten, Barn- och utbildningsförvaltningen 

samt Miljöförvaltningen 

Ökad tillgänglighet till våra naturmiljöer 

Aktiviteter 

Förbättra standarden på våra gångstråk i naturmark 

Se över vilka badplatser som är i behov av ökad tillgänglighet 

Trygghetsröjning 

Förbättrad information om rekreationsstråken 

Aktiviteter 

Undersöka webbmöjligheter, APP 

Utökat samarbete med andra förvaltningar och nämnder vid medverkan i evenemang i 

kommunen 

Aktiviteter 

Vara behjälpliga med diverse uppdrag som läggs på oss i samband med kommunala evenemang 

Aktivt välja att initiera medverkan vid evenemang i kommunen 

Delta i firandet av Vänersborg 375 år 

Utökad möjlighet för invånarna till personliga möten med Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Aktiviteter 

Delta och vara synlig på evenemang som skapar möjlighet för invånare att föra dialog 
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Aktiviteter 

Uppmuntra invånare att vid behov använda felanmälan (Infracontrol) då det genererar en personlig 

återkoppling 

Minskat fossilt koldioxidutsläpp från kommunens fordonspark, jämfört med tidigare år, i linje 

med regeringens initiativ ”Fossilfritt Sverige”. Syftet ät att kommunen skall ha en helt 

”fossilfri” fordonspark år 2030 

Aktiviteter 

Fortsatt användning av drivmedlet HVO i de fall det är möjligt 

Undersöka om fler fordon i kommunen kan använda Gatuenhetens HVO-tank 

Efterfråga fossilfritt bränsle vid upphandling av fordon 

Deltagande i kommunala evenemang för att upprätthålla en öppen dialog med invånarna 

Aktiviteter 

Delta och vara synlig på evenemang som skapar möjlighet för invånare att föra dialog 

Föreningar, företag och invånare bjuds aktivt in för dialog med 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Aktiviteter 

Samverka med verksamma föreningar och företag när så är lämpligt 

Förbättrade pendlingsmöjligheter underlättas av Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Förbättrad stadskärna i centrum samt i de större tätorterna 

Aktiviteter 

Samordning kring skötsel av centrum med bland annat fastighetsägare, Forum, Centrumföreningen och 

företagsföreningar 

Utforma rutin för så kallade "tunga skydd" som kan användas vid evenemang i kommunen 

Utöka utsmyckning av olika slag i stadskärnan och de större tätorterna 

Ökning av offentliga mötesplatser som samlar olika aktiviteter på ett ställe 

Aktiviteter 

Se över vilka offentliga mötesplatser som kan utökas med wifi som invånarna kan komma åt 

Fortlöpande utveckling av arbetssätt och arbetsformer för att uppnå effektivitet 

Aktiviteter 

Arbeta för att optimera våra processer allt eftersom 

Uppstart av administrativ samverkansgrupp med representanter från förvaltningens samtliga verksamheter 

Fastigheter, gator och ledningsnät, samt andra inom förvaltningen berörda tillgångar, förvaltas 

på ett långsiktigt ekonomiskt optimalt sätt 

Aktiviteter 

Fortsatt arbete med att utveckla och följa underhållsplaner 
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Samverkan över förvaltningsgränser så att medarbetarna får en större förståelse för 

förvaltningens roll i kommunen 

Aktiviteter 

Dialog över förvaltningsgränserna via chefsdagarna 

Förhållandet mellan medarbetarna inom förvaltningen präglas av gott bemötande 

Aktiviteter 

Fortsatt arbete med värdegrunder och personalpolicy 

Förvaltningen bidrar till social inkludering 

Aktiviteter 

Låta Skog och Natur utföra arbetsuppgifter för kommunens räkning där så är lämpligt 

Bereda praktikplatser för de antal praktikanter som är beslutat enligt tidigare 

Vid upphandling ta hänsyn till företag som aktivt arbetar med social inkludering 

Förvaltningen är en god ambassadör 

Aktiviteter 

Aktivt arbete för att främja goda relationer inom och utom förvaltningen 

Förbättrad arbetsmiljö för att minska sjuktalen bland medarbetare 

Aktiviteter 

Hälsoprojekt för att stärka god arbetsmiljö 
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5 Fastighetsenheten 

5.1 Uppdrag 

Fastighetsenheten 

Fastighetsenheten ansvarar för förvaltningen av kommunens fastigheter såsom skolor, förskolor, särskilt boende, 

offentliga toaletter och övriga förvaltningsbyggnader. Dessa omfattar ett drygt hundratal fastigheter på 

tillsammans ca 180 000 m². Därtill kommer kommunens idrotts/fritidsanläggningar med bl.a. Arena Vänersborg. 

De utgör ytterligare ca 50 000 m². Fastighetsenheten är dessutom upphandlare och projektledare för ny- och 

ombyggnation av kommunens byggnader. Denna del omfattar cirka 20 projekt per år. Exploatering av nya 

bostads- och industriområden ingår i uppdraget, liksom köp och försäljning av hela eller delar av fastigheter samt 

försäljning av tomter. Fastighetsenheten ansvarar vidare för bostadsanpassningsbidragen. Enheten utreder och 

beslutar om anpassningsbidrag i eget boende enligt lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag. 

Fastighetsenheten förvaltar 1 500 hektar av kommunens rekreationsskog. 

5.2 Förväntade resultat 

Bättre resultat i mätningen ”Nöjd Region-index – Trygghet” jämfört med de föregående åren 

Aktiviteter 

Trygghetsröjning 

Engagemang i BRÅ 

Bättre placering i rankingen ”Håll Sverige Rent” jämfört med de föregående åren 

Aktiviteter 

Samarbete mellan Gatuenheten, Fastighetsenheten, Kretslopp & Vatten, Barn- och utbildningsförvaltningen 

samt Miljöförvaltningen 

Ökad tillgänglighet till våra naturmiljöer 

Aktiviteter 

Se över vilka badplatser som är i behov av ökad tillgänglighet 

Trygghetsröjning 

Förbättrad information om rekreationsstråken 

Aktiviteter 

Uppdatera hemsida och sociala medier 

Utökat samarbete med andra förvaltningar och nämnder vid medverkan i evenemang i 

kommunen 

Aktiviteter 

Vara behjälpliga med diverse uppdrag som läggs på oss i samband med kommunala evenemang 

Aktivt välja att initiera medverkan vid evenemang i kommunen 

Delta i firandet av Vänersborg 375 år 

Utökad möjlighet för invånarna till personliga möten med Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Aktiviteter 

Delta och vara synlig på evenemang som skapar möjlighet för invånare att föra dialog 

Uppmuntra invånare att vid behov använda felanmälan (Infracontrol) då det genererar en personlig 

återkoppling 

30



Förvaltningens verksamhetsplan 11(21) 

Deltagande i kommunala evenemang för att upprätthålla en öppen dialog med invånarna 

Aktiviteter 

Delta och vara synlig på evenemang som skapar möjlighet för invånare att föra dialog 

Föreningar, företag och invånare bjuds aktivt in för dialog med 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Aktiviteter 

Samverka med verksamma föreningar och företag när så är lämpligt 

Förbättrade pendlingsmöjligheter underlättas av Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Ökning av offentliga mötesplatser som samlar olika aktiviteter på ett ställe 

Aktiviteter 

Renovera / upprusta utegym Skidstugan 

Utökat markinnehav för att möjliggöra och underlätta för etableringar i kommunen 

Aktiviteter 

Initiera planbesked och arbete med nya detaljplaner för utveckling av lämpliga verksamhetsområden. 

Bättre placering i Svenskt Näringsliv ranking "Företagsklimat" avseende frågan 

"Tjänstemännens attityder till företagande" jämfört med de föregående åren 

Aktiviteter 

Arbete för ett positivt och professionellt kundbemötande. 

Fortlöpande utveckling av arbetssätt och arbetsformer för att uppnå effektivitet 

Aktiviteter 

Utforma och utveckla drift- & underhållsplaner 

Uppstart av administrativ samverkansgrupp med representanter från förvaltningens samtliga verksamheter 

Verka för att lokalplaneringsprocessen följs 

Aktiviteter 

Tydliggöra lokalplaneringsprocess 

Fastigheter, gator och ledningsnät, samt andra inom förvaltningen berörda tillgångar, förvaltas 

på ett långsiktigt ekonomiskt optimalt sätt 

Aktiviteter 

Utforma och utveckla drift- & underhållsplaner 

Utveckla dialogen om underhållstjänsterna kring kommunens fastigheter med fokus utifrån kvalitet och 

kostnad 

Samverkan över förvaltningsgränser så att medarbetarna får en större förståelse för 

förvaltningens roll i kommunen 

Aktiviteter 

Informationsmöten vid projekt för att tydliggöra roller, ansvar och öka förståelsen i kommunens 

verksamheter. 
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Aktiviteter 

Dialog över förvaltningsgränserna via chefsdagarna 

Förhållandet mellan medarbetarna inom förvaltningen präglas av gott bemötande 

Aktiviteter 

Arbetsmiljö 

Förvaltningen bidrar till social inkludering 

Aktiviteter 

Bereda praktikplatser för de antal praktikanter som är beslutat enligt tidigare 

Vid upphandling ta hänsyn till företag som aktivt arbetar med social inkludering 

Förvaltningen är en god ambassadör 

Aktiviteter 

Aktivt arbete för att främja goda relationer inom och utom förvaltningen 

Förbättrad arbetsmiljö för att minska sjuktalen bland medarbetare 

Aktiviteter 

Hälsoprojekt för att stärka god arbetsmiljö 
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6 Tekniska  

6.1 Uppdrag 

Tekniska 

Enheten utreder, projekterar och kostnadsberäknar anläggningsarbeten för bl.a. gator, VA-ledningar, gång- och 

cykelvägar och parker. Enheten utför, i egen regi, en stor del av de nyanläggningsarbeten som rör gator, vägar 

och ledningsnät. Tekniska har ansvar för VA-driften. Utöver det ansvarar enheten bl.a. för upphandling, 

byggledning och kontroll av anläggningsarbeten. Medverkan sker också vid planarbete och vid genomförande av 

beslutade åtgärder. 

6.2 Förväntade resultat 

Aktiviteter 

Skaven/Öxnered exploatering 

Utbyggnad av Va enligt Blåplan 

Kretsloppspark 

Utökat samarbete med andra förvaltningar och nämnder vid medverkan i evenemang i 

kommunen 

Aktiviteter 

Delta i firandet av Vänersborg 375 år 

Utökad möjlighet för invånarna till personliga möten med Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Aktiviteter 

Uppmuntra invånare att vid behov använda felanmälan (Infracontrol) då det genererar en personlig 

återkoppling 

Möte med fastighetsägare i samband med investeringsprojekt 

Ökning av offentliga mötesplatser som samlar olika aktiviteter på ett ställe 

Aktiviteter 

Lekplats Holmängen bostadsområde 

Fortlöpande utveckling av arbetssätt och arbetsformer för att uppnå effektivitet 

Aktiviteter 

APT gemensamt för tjänstemän och kollektivanställda 

Fastigheter, gator och ledningsnät, samt andra inom förvaltningen berörda tillgångar, förvaltas 

på ett långsiktigt ekonomiskt optimalt sätt 

Aktiviteter 

Leta vattenläckor och inläckage 

Samverkan över förvaltningsgränser så att medarbetarna får en större förståelse för 

förvaltningens roll i kommunen 

Aktiviteter 

Delta i planarbete tillsammans med Miljö- och Byggnadsförvaltningen samt kommunstyrelseförvaltning i 

tidiga skeden. 
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Aktiviteter 

Dialog över förvaltningsgränserna via chefsdagarna 

Förhållandet mellan medarbetarna inom förvaltningen präglas av gott bemötande 

Förvaltningen bidrar till social inkludering 

Aktiviteter 

Bereda praktikplatser för de antal praktikanter som är beslutat enligt tidigare 

Vid upphandling ta hänsyn till företag som aktivt arbetar med social inkludering 

Förvaltningen är en god ambassadör 

Aktiviteter 

Aktivt arbete för att främja goda relationer inom och utom förvaltningen 

Förbättrad arbetsmiljö för att minska sjuktalen bland medarbetare 

Aktiviteter 

Hälsoprojekt för att stärka god arbetsmiljö 

Fortsatt arbete kring svaren från enkätundersökning angående arbetsmiljön gjord 2017 (framtagen av 

personalavdelning och Avonova) 
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7 Serviceenheten 

7.1 Uppdrag 

Serviceenheten 

Serviceenheten ansvarar för lokalvård och vaktmästeri i de flesta av kommunens lokaler såsom skolor, förskolor, 

äldreboenden och förvaltningar. Dessutom ansvarar enheten för reception och telefonväxel, samt uthyrning av 

lokaler. Inom enhetens verksamhetsområde finns också kommuntryckeriet och kommunhusets cafeteria. 

7.2 Förväntade resultat 

Utökat samarbete med andra förvaltningar och nämnder vid medverkan i evenemang i 

kommunen 

Aktiviteter 

Vara behjälpliga med diverse uppdrag som läggs på oss i samband med kommunala evenemang 

Aktivt välja att initiera medverkan vid evenemang i kommunen 

Delta i firandet av Vänersborg 375 år 

Utökad möjlighet för invånarna till personliga möten med Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Aktiviteter 

Delta och vara synlig på evenemang som skapar möjlighet för invånare att föra dialog 

Minskat fossilt koldioxidutsläpp från kommunens fordonspark, jämfört med tidigare år, i linje 

med regeringens initiativ ”Fossilfritt Sverige”. Syftet ät att kommunen skall ha en helt 

”fossilfri” fordonspark år 2030 

Aktiviteter 

Jobba utifrån Budkavle 2030 att allt ska vara fossilfritt 

Deltagande i kommunala evenemang för att upprätthålla en öppen dialog med invånarna 

Aktiviteter 

Delta och vara synlig på evenemang som skapar möjlighet för invånare att föra dialog 

Fortlöpande utveckling av arbetssätt och arbetsformer för att uppnå effektivitet 

Aktiviteter 

Översyn av arbetsformer och arbetslag i och med förändring av avtal och personal 2019 

Utreda form av synpunktshantering från andra förvaltningar 

Utveckla former för kvalitetssäkring inom samtliga gällande avtal 

I samband med att kommunhuset är färdigrenoverat se över saker så som öppettider, tillgänglighet och 

besökssystem 

Uppstart av administrativ samverkansgrupp med representanter från förvaltningens samtliga verksamheter 

Fastigheter, gator och ledningsnät, samt andra inom förvaltningen berörda tillgångar, förvaltas 

på ett långsiktigt ekonomiskt optimalt sätt 

Aktiviteter 

Utveckla dialogen om underhållstjänsterna kring kommunens fastigheter med fokus utifrån kvalitet och 

kostnad 
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Samverkan över förvaltningsgränser så att medarbetarna får en större förståelse för 

förvaltningens roll i kommunen 

Aktiviteter 

Dialog över förvaltningsgränserna via chefsdagarna 

Förhållandet mellan medarbetarna inom förvaltningen präglas av gott bemötande 

Aktiviteter 

Stående punkt på APT samt föra dialog i andra forum 

Förvaltningen bidrar till social inkludering 

Aktiviteter 

Bereda praktikplatser för de antal praktikanter som är beslutat enligt tidigare 

Vid upphandling ta hänsyn till företag som aktivt arbetar med social inkludering 

Förvaltningen är en god ambassadör 

Aktiviteter 

Aktivt arbete för att främja goda relationer inom och utom förvaltningen 

Förbättrad arbetsmiljö för att minska sjuktalen bland medarbetare 

Aktiviteter 

Hälsoprojekt för att stärka god arbetsmiljö 
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8 Kostenheten 

8.1 Uppdrag 

Kostenheten 

Kostenheten svarar för produktion och distribution av måltider och råvaror till barnomsorg, grundskola, vård- 

och omsorg, Kunskapsförbundet Väst och Vänersnäs Montessoriskola. Verksamheten finansieras av intäkter från 

kunderna. Avtal skrivs mellan kund och leverantör. Kostenheten producerar ca 1 miljon måltider per år. 

8.2 Förväntade resultat 

Av den totala andelen livsmedelsköp utger andelen ekologiska livsmedel 33 % eller mer 

Aktiviteter 

Skapa beställningsmallar för ekologiska livsmedel i Marknadsplatsen (kommunens e-handelssystem) och 

Mashie (kostplaneringssystem) 

Vid månadsuppföljning återkoppla till enheterna med vilka mått på ekologiska livsmedel man uppnått 

Utökat samarbete med andra förvaltningar och nämnder vid medverkan i evenemang i 

kommunen 

Aktiviteter 

Vara behjälpliga med diverse uppdrag som läggs på oss i samband med kommunala evenemang 

Aktivt välja att initiera medverkan vid evenemang i kommunen 

Delta i firandet av Vänersborg 375 år 

Utökad möjlighet för invånarna till personliga möten med Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Aktiviteter 

Delta och vara synlig på evenemang som skapar möjlighet för invånare att föra dialog 

Deltagande i kommunala evenemang för att upprätthålla en öppen dialog med invånarna 

Aktiviteter 

Delta och vara synlig på evenemang som skapar möjlighet för invånare att föra dialog 

Föreningar, företag och invånare bjuds aktivt in för dialog med 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Aktiviteter 

Samverka med verksamma föreningar och företag när så är lämpligt 

Fortlöpande utveckling av arbetssätt och arbetsformer för att uppnå effektivitet 

Aktiviteter 

Se över och uppdatera kundavtalen med förvaltningarna 

Uppstart av administrativ samverkansgrupp med representanter från förvaltningens samtliga verksamheter 
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Fastigheter, gator och ledningsnät, samt andra inom förvaltningen berörda tillgångar, förvaltas 

på ett långsiktigt ekonomiskt optimalt sätt 

Aktiviteter 

Vårda maskiner och annan utrustning. Vid underhållsrond i köken rapportera avvikelser till fastighetsenhetens 

felanmälan 

Samverkan över förvaltningsgränser så att medarbetarna får en större förståelse för 

förvaltningens roll i kommunen 

Aktiviteter 

Dialog med kunder/gäster/anhöriga vid behov av anpassad kost för gäster med särskilda behov 

Dialog över förvaltningsgränserna via chefsdagarna 

Förhållandet mellan medarbetarna inom förvaltningen präglas av gott bemötande 

Aktiviteter 

Vi månar om att verka för god service mellan enheterna inom förvaltningen. Hjälpa och stötta varandra 

Förvaltningen bidrar till social inkludering 

Aktiviteter 

Bereda praktikplatser för de antal praktikanter som är beslutat enligt tidigare 

Vid upphandling ta hänsyn till företag som aktivt arbetar med social inkludering 

Förvaltningen är en god ambassadör 

Aktiviteter 

Aktivt arbete för att främja goda relationer inom och utom förvaltningen 

Förbättrad arbetsmiljö för att minska sjuktalen bland medarbetare 

Aktiviteter 

Hälsoprojekt för att stärka god arbetsmiljö 

Fortsatt arbete kring svaren från enkätundersökning angående arbetsmiljön gjord 2017 (framtagen av 

personalavdelning och Avonova) 

Förberedelse för driftsättning av nya kök som i längden bidrar till en bättre arbetsmiljö för personalen inom 

Kostenheten 
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9 Kretslopp och vatten 

9.1 Uppdrag 

Vänersborgs kretslopp och vatten 

Vänersborgs Kretslopp & Vatten är två balansräkningsenheter som organisatoriskt samlar VA- och 

renhållningskollektivets kunder i en verk-samhet. Verksamheten omfattar produktion och distribution av rent 

vatten samt avledning av avloppsvatten till den nivå myndigheterna har fast-ställt. Den omfattar även 

omhändertagande av hushållsavfall, latrin och återvinningsbart material. Återvinningen sker på uppdrag av 

producenternas materialbolag. 

 

Vänersborgs Kretslopp & Vatten startade 2010 utbyggnaden av VA-ledningar från Vänersborg och utmed 

Vänerns kust, upp till Rörvik. Projektet "VA längs Vänerkusten" beräknas pågå fram till och med år 2018. I och 

med utbyggnaden av VA-ledningar ges bättre förutsättningar för utökad bebyggelse utmed Vänerkusten. T.ex. 

kan fritidsboende omvandlas till permanentboende, dåliga avloppslösningar kan ersättas med kommunalt 

spillvatten och vatten från egna brunnar kan ersättas med kommunalt vatten. I VA-utbyggnaden ingår också att 

skapa en trygg vattenförsörjning för Vänersborgs kommun och dess invånare. 

9.2 Förväntade resultat 

Aktiviteter 

Avfallsinsamling av underjordsbehållare 

Företagslotsar 

Delta i planberedningsmöten 

Initial kontakt vid stora etableringar 

Bättre placering i rankingen ”Håll Sverige Rent” jämfört med de föregående åren 

Aktiviteter 

Samarbete mellan Gatuenheten, Fastighetsenheten, Kretslopp & Vatten, Barn- och utbildningsförvaltningen 

samt Miljöförvaltningen 

Utökat samarbete med andra förvaltningar och nämnder vid medverkan i evenemang i 

kommunen 

Aktiviteter 

Vara behjälpliga med diverse uppdrag som läggs på oss i samband med kommunala evenemang 

Aktivt välja att initiera medverkan vid evenemang i kommunen 

Delta i firandet av Vänersborg 375 år 

Utökad möjlighet för invånarna till personliga möten med Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Aktiviteter 

Representant olika frågor rörande Kretsloppsparken en timme i veckan 

Se över möjlighet till chattfunktion på nya hemsidan 

Studiebesök på avloppsverk och Kretsloppspark 

Delta och vara synlig på evenemang som skapar möjlighet för invånare att föra dialog 

Uppmuntra invånare att vid behov använda felanmälan (Infracontrol) då det genererar en personlig 

återkoppling 
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Minskat fossilt koldioxidutsläpp från kommunens fordonspark, jämfört med tidigare år, i linje 

med regeringens initiativ ”Fossilfritt Sverige”. Syftet ät att kommunen skall ha en helt 

”fossilfri” fordonspark år 2030 

Aktiviteter 

Efterfråga fossilfritt bränsle vid upphandling av fordon 

Deltagande i kommunala evenemang för att upprätthålla en öppen dialog med invånarna 

Aktiviteter 

Delta och vara synlig på evenemang som skapar möjlighet för invånare att föra dialog 

Föreningar, företag och invånare bjuds aktivt in för dialog med 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Aktiviteter 

Samverka med verksamma föreningar och företag när så är lämpligt 

Förbättrad stadskärna i centrum samt i de större tätorterna 

Aktiviteter 

Skaffa vattenkiosker 

Ansluta offentliga toaletter 

Ökning av offentliga mötesplatser som samlar olika aktiviteter på ett ställe 

Aktiviteter 

Kretsloppspark 

Fortlöpande utveckling av arbetssätt och arbetsformer för att uppnå effektivitet 

Aktiviteter 

Driftsätta ny hemsida och app 

Uppstart av administrativ samverkansgrupp med representanter från förvaltningens samtliga verksamheter 

Fastigheter, gator och ledningsnät, samt andra inom förvaltningen berörda tillgångar, förvaltas 

på ett långsiktigt ekonomiskt optimalt sätt 

Aktiviteter 

Sälja villatomter med VA 

Dubblera förnyelsetakten enligt äskad ram i MRP 

Samverkan över förvaltningsgränser så att medarbetarna får en större förståelse för 

förvaltningens roll i kommunen 

Aktiviteter 

Bjuda in förvaltningsrepresentanter på interna stormöten. 

Projektleda rev. avfalls- och blåplan 

Delta i planberedningsgruppen 

Delta i projektgrupp för detaljplan 

Dialog över förvaltningsgränserna via chefsdagarna 
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Förhållandet mellan medarbetarna inom förvaltningen präglas av gott bemötande 

Aktiviteter 

Bjuda in andra enheter till stormöten 

Förvaltningen bidrar till social inkludering 

Aktiviteter 

Bereda praktikplatser för de antal praktikanter som är beslutat enligt tidigare 

Vid upphandling ta hänsyn till företag som aktivt arbetar med social inkludering 

Förvaltningen är en god ambassadör 

Aktiviteter 

Aktivt arbete för att främja goda relationer inom och utom förvaltningen 

Förbättrad arbetsmiljö för att minska sjuktalen bland medarbetare 

Aktiviteter 

Hälsoprojekt för att stärka god arbetsmiljö 
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0521-721206

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

2018-12-06 Dnr: SBN 2018/317

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

Mottagare
Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Information: Rapport om investeringsprojekt Tekniska
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att notera informationen.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden informeras om investeringsprojekten som Tekniska arbetar 
med som VA-Nordkroken, Skaven/Öxnered, Kretsloppspark, Stationsvägen, VA-
Dalslandskusten.

Underlag
-

Andreas Knutsson Anders Dahlberg
Förvaltningschef Chef Tekniska

Sändlista
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

2018-12-06 Dnr: SBN 2018/7

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

Mottagare
Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Information: Redovisning (bokföring) av exploaterings-
verksamhet
Förslag till beslut
Samhällshällsbyggnadsnämnden beslutar att notera informationen.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden informeras om exploateringsverksamhet, själva 
redovisningen, bokföringsmässigt. Exploateringsverksamhet består av exploaterings-
delar som gatubyggnad, Va-utbyggnad, tomt/markförsäljning.

Underlag
Presentation av exploateringsverksamhet

Andreas Knutsson Lars Bengtsson
Förvaltningschef Ekonom

Bilagor

Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
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            Balansräkning

          ____________________________________________

Omsättningstillgång

Anläggningstillgång
Råmark 100

Skulder

Eget kapital
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                         Balansräkning

          ____________________________________________

Omsättningstillgång
Råmark + 100

Anläggningstillgång
Råmark - 100

Skulder

Eget kapital
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                    Exploateringens delar

 Gatubyggnad

 Va-utbyggnad

 Tomt/markförsäljning

Gatan inom exploateringsområdet blir ej föremål för försäljning, är en     
kommunal gata precis som ex. Kungs/Drottninggatan eller Sundsgatan.

Vi vill ha ett värde i balansräkning eftersom det är en kommunal tillgång.
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Exploateringens delar forts.

 Va-anläggningen säljs inte, blir kvar i kommunens ägo. Kommunen levererar 
vatten till en anslutningspunkt, från denna punkt drar fastighetsägaren en 
ledning in till byggnaden. Fastighetsägaren köper sig rätten att få vatten 
levererat till sig, kommunen äger fortsättningsvis va-anläggningen och har 
rådighet och kontroll över denna.

 Va-anläggning är en kommunal tillgång precis som gatan och således vill vi 
också ha den som en tillgång i balansräkningen.

 Anläggningen kommer att generera kapitalkostnader i ”driften”, 
anslutningsavgiften periodiseras som en intäkt i ”driften” under så lång tid 
som avskrivning sker. Intäkten och kapitalkostnaden möts i ”driften”. 
Intäkten påverkar ej anläggningens värde i balansräkningen.
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Exploateringens delar forts.

 Marken/tomten är det enda som blir föremål för försäljning

Säljer man något vill man ej ha kvar något värde i balansräkningen. Det som finns och som 
kan förknippas med försäljningen är råmarksvärdet. (Vanligtvis lågt i förh.till 
försäljningsintäkten) När försäljning sker lyfts råmarksvärdet bort från balansräkningen, det blir 
en kostnad i ”driften” som där möter försäljningsintäkten.
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Vad hade hänt om vi hade bokfört 
intäkten på investeringssidan?

Kostnader för vägar, va, mark m m 15 000 000
Tomtförsäljning                                    -15 000 000
Summa:                                                      ”noll”
Vi skulle ha neutraliserat värdet av va- och gatuutbyggnaden, det värde som 
vi vill ha kvar i balansräkningen.   
Det vi äger och förfogar över vill vi ha ett värde på i balansräkningen.
Det vi säljer vill vi få bort från balansräkningen.  
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De likvida flödena (pengarna) de hamnar i ”kassan” oavsett om redovisning 
skett i ”driften” eller på investeringssidan.

Pengarna används sedan till vad kommunen finner lämpligt, kan vara 
underhåll i ”driften” eller till någon slags investering.
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

2018-12-05 Dnr: SBN 2018/4

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

Mottagare
Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Ekonomiskt utfall november 2018
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att notera informationen.

Sammanfattning av ärendet
Den skattefinansierade delen av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet redovisar efter 
november månads utgång ett överskott mot budgeterat värde på 4,6 mkr. Framförallt 
hänförligt till fastighets- samt gatuenheten. Överskottet är halverat jämfört med utfallet 
efter oktober månad.
Av balansräkningsenheterna uppvisar renhållningsverket ett negativ resultat, 1,1 mkr. 
För renhållningsverkets vidkommande kan konstateras att intäkterna på 
återvinningsdelen har varit mycket låga under november. Dock har intäkter 
motsvarande drygt 0,5 mkr bokförts den 3 december, med hänsyn taget till detta skulle 
novembers utfall vara i paritet med föregående månads. Va-verket negativa resultat är 
3,8 mkr, något bättre än föregående månad.

Underlag
Samhällsbyggnadsnämndens redovisning efter oktober månad.

Andreas Knutsson Lars Bengtsson
Förvaltningschef Förvaltningsekonom

Sändlista
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                              Investeringar

• Prognos helår, hela SBN 227,6 mkr

• Utfall 2018-11-30 184,2 mkr

• Differens   43,4 mkr

• Prognos helår, fastighetsenheten 155,3 mkr

• Utfall fastighetsenheten, 2018-11-30 129,6 mkr

• Differens fastighetsenheten   25,7 mkr
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2018-12-03 Dnr: SBN 2018/7

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

Mottagare
Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Information mål- och resursplan 2019-2021
Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar notera informationen

Sammanfattning av ärendet
Den 21 november 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om mål- och resursplan 
2019-2021.

Fördjupad beskrivning av ärendet
Följande som berör samhällsbyggnadsnämnden kan noteras:
-Samhällsbyggnad skall se över upphandlingsprocessen för byggentreprenader, för att 
bättre hålla sig inom angiven budget.
-Framtidens kök finansieras inom angiven prisnivå.
-Kostnader för ekologiska livsmedel utöver av kommunfullmäktige angiven nivå 
finansieras av samhällsbyggnadsnämnden.
-Flytt av exploateringsverksamheten skall utredas under 2019.
-Idrottshall 40x20 får 28,0 mkr under 2019 och inget mer i nuläget.
-Östra Mariedal år 2020, i samhällsbyggnadsnämndens förslag år 2019.
-Återbetalning, del av ”inkluderingspotten”, 389 tkr, motsvarar 0,5% av driftramen.
-Internräntan sätts till 1,5% (Bra för va och renh.) Det var 1,75% i budgetanvisningarna.
-Samhällsbyggnadsnämnden beviljades 50 mkr för broinvesteringar, uppdelat på åren 
2020 och 2021.
-Trafiklänken Öxnered-Brätte är borttagen
-Tunnel under järnvägen vid Öxnered är borttagen.
-Kretsloppsparken har beviljats 10 mkr för år 2019, samhällsbyggnadsnämnden hade 
äskat ytterligare 7,0 mkr.
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Samhällsbyggnadsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

2018-12-03 Dnr: SBN 2018/7

Andreas Knutsson Lars Bengtsson
Förvaltningschef Förvaltningsekonom

57



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

Registreringsdatum Dnr: SBN 2018/7

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

Mottagare
Samhällsbyggnadsnämnden

Nämnd

Omfördelning investeringsmedel Hallevibadet till 
Idrottshall Frigg 40x20. 
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att 
omfördela 6,0 mkr av 2020 års investeringsmedel från Hallevibadet till Idrottshall Frigg 
2019.

Beslutsmotivering/skäl för beslut
För att genomföra projekt Idrottshall Frigg 40x20 inklusive option, behövs ytterligare 
investeringsmedel om 6,0 mkr. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att investeringsmedel omfördelas inom 
gällande Mål- och resursplan 2019-2021. Investeringsmedel 6,0 mkr för Hallevibadet 
omfördelas till Idrottshall Frigg för 2019. 

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen samt Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig 
bakom förslaget. 

Underlag
Beslut KF 2018-11-21, § 159
Mål- och resursplan 2019-2021

Andreas Knutsson Carl-Gustav Bergenholtz
Förvaltningschef Fastighetschef
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Nämnd TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

Registreringsdatum Dnr: SBN 2018/7

Sändlista
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Fastighetsenheten
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
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DELEGERINGSBESLUT 1(2)

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

2018-12-06 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.

Delegeringsbeslut
Delegeringsbeslut fattade under perioden 2018-09-01--2018-12-06 anmäls.

November 2018 Beslut fattade av BAB-
handläggaren med stöd av 
delegation punkt 7.15

BAB-handläggarna

November 2018
§ 52-57

Beslut fattade av 
fastighetsutskottet med stöd av 
delegation punkt 7.3 

Fastighetsutskottet

November
§ 33-35

Beslut fattade av 
fastighetsutskottet med stöd av 
delegation punkt 4.6

Upphandlingsutskott

November Beslut fattade av upphandlings-
chef enligt delegeringsordning 
4.7 

Upphandlingschef

 Oktober-november 
2018
Diare.nr 546-689

Beslut fattade med stöd av 
delegationsordning punkt 8 
Trafikfrågor

Trafikingenjörerna

November Beslut fattade med stöd av 
delegationsordning punkt 4.5 

Ordföranden

September Beslut fattade av 
fastighetsutskottet med stöd av 
delegation punkt 5.2

 Förvaltningschef

November Beslut fattade av 
fastighetsutskottet med stöd av 
delegation punkt 2.5

 Förvaltningschef

2018-09-27--
2018-11-26

Beslut fattade av 
fastighetsutskottet med stöd av 

Mark- och 
exploateringsingenjörerna
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DELEGERINGSBESLUT 2(2)

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

2018-12-06 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

delegation punkt 7, 7.4b, 7.13 
och 7.16

2018-11-19 Beslut fattade av enhetschef 
park med stöd av delegation 
punkt 7.1

Enhetschef Park

2018-12-05 Beslut fattade av fastighetschef 
med stöd av delegation punkt 
4.2

Fastighetschef

Underlag
Redovisningen av beslut fattade med stöd av delegeringsordningen för 
samhällsbyggnadsnämnden.
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

2018-12-06 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 2018-11-07 -2018-12-06

Birgitta Andersson
Förvaltningssekreterare

Bilagor
Meddelandelista
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Utskriftsdatum: Utskriven av: Birgitta Andersson2018-12-06

Dokument

Diarieenhet: Samhällsbyggnadsnämnden Sekretess:

Beskrivning av sökning:

Visas ej

Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Ärendemening Dokumenttyp

2018.2008 I Blå plan Dagvattenplan för Vänersborgs 
kommun

Daniel Larsson

2018-11-16 Kretslopp och Vatten

SBN 2018/302 Blå plan Dagvattenplan för Vänersborgs 
kommun

BESLUT

2018.2015 I Cirkulär 18:47 Sveriges Kommuner och 
Lansting, Budgetpropositionen för 2019 och 
höständringsbudgeten
för år 2018

Andreas Knutsson

2018-11-19 Sveriges Kommuner och Landsting Samhällsbyggnadsförvaltnin
gen

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

INFORMATION

2018.2039 I Söka pengar för lokala naturvårdsprojekt Håkan Ek

2018-11-20 Naturvårdsverket Gatuenheten

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

INFORMATION

2018.2081 I Föreskrifter om bostadsanpassningsbidrag Philip Ekström

2018-11-26 Boverket Fastighetsenheten

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

INFORMATION

2018.2084 I Inbjudan webbseminarier om anläggande av 
våtmarker

Daniel Larsson

2018-11-27 Naturvårdsverket Kretslopp och Vatten

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

INFORMATION

2018.2099 I Öxneredsanalysen 2019 Andreas Knutsson

2018-12-03 IREO Samhällsbyggnadsförvaltnin
gen

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

INFORMATION

2018.2182 I Vad händer i Vänern? Vänerns 
vattenvårdsförbund

Daniel Larsson

2018-11-28 Länsstyrelsen Kretslopp och Vatten

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

RAPPORT

2018.2191 I Kommunens födelsedag 2019, 375-års jubileum Andreas Knutsson

2018-12-05 Kommunkansliet Samhällsbyggnadsförvaltnin
gen

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

SKRIVELSE
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Ärendemening Dokumenttyp

2018.2199 I Beslut KF 2018-11-21Beslut om Mål- och 
resursplan 2019-2021 samt nämndernas 
budgetförslag 2019 pdf

Birgitta Andersson

2018-11-29 Samhällsbyggnadsförvaltnin
gen

SBN 2018/7 Ekonomi 2019, Mål- och resursplan, förväntade 
resultat, budget, delårsrapport, årsredovisning, 
verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, 
investeringar

BESLUT

2018.2200 I Beslut KF 2018-11-21 Svar på motion om 
rimliga villkor för förtroendevalda i alla partier

Birgitta Andersson

2018-11-29 Samhällsbyggnadsförvaltnin
gen

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

BESLUT

2018.2205 I Beslut KF 2018-11-21 Justeringhöjning av VA-
taxa 2019 

Daniel Larsson

2018-11-29 Samhällsbyggnadsförvaltnin
gen

SBN 2018/7 Ekonomi 2019, Mål- och resursplan, förväntade 
resultat, budget, delårsrapport, årsredovisning, 
verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, 
investeringar

BESLUT

2018.2209 I Beslut KF 2018-11-21 Höjning av avfallstaxan 
från och med  2019

Daniel Larsson

2018-11-29 Samhällsbyggnadsförvaltnin
gen

SBN 2018/7 Ekonomi 2019, Mål- och resursplan, förväntade 
resultat, budget, delårsrapport, årsredovisning, 
verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, 
investeringar

BESLUT
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