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§ 43

Svar på motion om att initiera utredning och granskning av förtroendevalda, anställda och/eller anlitade konsulter om de har brutit mot lagar,
reglementen i projekt Arena Vänersborg (Dnr KS 2010/116)
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Dnr 2010/116

Svar på motion om att initiera utredning och granskning av
förtroendevalda, anställda och/eller anlitade konsulter om de
har brutit mot lagar, reglementen i projekt Arena Vänersborg
Ärendebeskrivning
James Bucci (V) har i en motion daterad 2010-02-10 mot bakgrund av vad som anförs i
motionen, förslagit att kommunfullmäktige skulle besluta ”att initiera en utredning och
granskning om huruvida förtroendevalda, anställda och/eller anlitade konsulter har
brutit mot, av Riket antagna lagar eller av kommunen antagna reglementen i samband
med projekt ’Arena Vänersborg’. Utredningen skall omfatta tiden från efter sommaren
2006 till Arena Vänersborgs färdigställande.”
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2010-02-10, § 17, att remittera ärendet
till kommunstyrelsen och barn- och ungdomsnämnden.
James Bucci (V) har lämnat in kompletterande handlingar i form av skrivelse daterad
2011-03-06 med bilagor.
Barn- och ungdomsförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-07-01 ställt sig positiv till
att, om behov fortfarande anses föreligga, en utredning i enlighet med motionen genomförs med hjälp av extern konsult.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2011-09-19, § 87, ställt sig positiv
till att utredning görs inom i protokollet redovisade områden. Utredningen föreslås
utföras av extern konsult.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-12-28 föreslagit att motionen
skulle bifallas.
Kanslichefen har i tjänsteanteckning 2012-02-10 redovisat samtal med motionären och
därefter klargjort bland annat definition av ett antal begrepp som används i motionen.
Kommunstyrelseförvaltningen har i förnyat tjänsteutlåtande 2012-02-13 redovisat
bakgrund samt föreslagit att kommunfullmäktige skulle
1. bifalla motionen och uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra aktuell utredning i
enlighet med motionen. Utredningen skulle dock ej få störa pågående rättsliga
processer.
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Dnr 2010/116

2.

Finansiering skulle ske inom befintlig ram på Kommunkansliet

3.

Utredningen skulle redovisas till kommunfullmäktige när den avslutats.

4.

Motionen skulle därmed vara besvarad och avslutad.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Bengt Larson (S) yrkade att ärendet skulle avslås.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden sitt eget förslag mot Bengt
Larsons (S) yrkande och fann att kommunstyrelsens beslutat enligt ordförandens
förslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt kommunstyrelsen att genomföra aktuell utredning i enlighet med motionen. Utredningen får dock ej störa
pågående rättsliga processer.
2. Finansiering sker inom befintlig ram på Kommunkansliet
3. Utredningen ska redovisas till kommunfullmäktige när den är avslutad.
4. Motionen är därmed besvarad och avslutad.
____________
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Dnr 2010/46

Svar på motion om att initiera utredning och granskning om
huruvida förtroendevalda, anställda och/eller anlitade konsulter
orsakat Vänersborgs kommun skada i samband med Projekt
Arena Vänersborg
Ärendebeskrivning
Gunnar Lidell (M) m fl har i en motion daterad 2010-01-20, mot bakgrund av vad som
anförs i motionen, föreslagit att kommunfullmäktige skulle besluta ”att initiera en
utredning och granskning om huruvida förtroendevalda, anställda och/eller anlitade
konsulter har orsakat Vänersborgs kommun skada i samband med ’projekt Arena
Vänersborg’. Utredningen ska omfatta tiden från december 2006 till Arena Vänersborgs
färdigställande.”
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2010-02-10, § 15, att remittera
motionen till kommunstyrelsen och barn- och ungdomsnämnden.
Barn- och ungdomsförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-07-01 ställt sig positiv till
att, om behov fortfarande anses föreligga, en utredning i enlighet med motionen genomförs med hjälp av extern konsult.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2011-09-19, § 88, ställt sig positiv
till att utredning görs inom i protokollet redovisade områden. Utredningen föreslås
utföras av extern konsult.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-12-28 föreslagit att motionen
skulle bifallas.
Kanslichefen har i tjänsteanteckning 2012-02-10 redovisat samtal med motionärerna
och därefter klargjort bland annat definition av ett antal begrepp som används i
motionen.
Kommunstyrelseförvaltningen har i förnyat tjänsteutlåtande 2012-02-13 redovisat
bakgrund samt föreslagit att kommunfullmäktige skulle
1.
bifalla motionen och uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra aktuell utredning i
enlighet med motionen. Utredningen skulle dock ej få störa pågående rättsliga
processer.
2.

Finansiering skulle ske inom befintlig ram på Kommunkansliet
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Dnr 2010/46

3.

Utredningen skulle redovisas till kommunfullmäktige när den är avslutad.

4.

Motionen skulle därmed vara besvarad och avslutad.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Bengt Larson (S) yrkade att ärendet skulle avslås.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden sitt eget förslag mot Bengt
Larsons (S) yrkande och fann att kommunstyrelsens beslutat enligt ordförandens
förslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt kommunstyrelsen att
genomföra aktuell utredning i enlighet med motionen. Utredningen får dock ej störa
pågående rättsliga processer.
2. Finansiering sker inom befintlig ram på Kommunkansliet
3. Utredningen ska redovisas till kommunfullmäktige när den är avslutad.
4. Motionen är därmed besvarad och avslutad.
_____________
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Dnr 2011/265

Svar på motion om sanitära avlopp vid Gaddesanda och
Nordkroken
Ärendebeskrivning
Morgan Larsson (VFP) har 2011-05-25 lämnat in en motion till kommunfullmäktige.
Mot bakgrund vad som anförs i motionen har han föreslagit att kommunfullmäktige
skulle uppdra åt miljö- och hälsoskyddsnämnden samt byggnadsnämnden att, utan
dröjsmål, vidta åtgärder avseende sanitära avlopp vid Gaddesanda och Nordkroken.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2011-05-25, § 75, att remittera
motionen till miljö- och hälsoskyddsnämnden, byggnadsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden.
Byggnadsförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen samt Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i gemensamt yttrande 2011-10-06 redovisat bakgrund samt de beslut
som kommunen tidigare tagit rörande de två områdena. Av yttrandet framgår också
förslag till hur kommunen ska arbeta vidare med respektive område.
Byggnadsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och hälsoskyddsnämnden
har vid sammanträde 2011-11-08, § 168, 2011-10-13, § 149, respektive 2011-10-10, §
57, redovisat att respektive nämnd ställt sig bakom det ovan redovisade gemensamma
yttrandet att utgöra svar på remissen.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-11-28 redovisat att vad gäller
Nordkroken är beslut tagna om att bygga ut det kommunala VA-nätet med start 2014.
Arbete med detaljplan för Nordkroken pågår.
Av tjänsteutlåtandet framgår vidare att för Gaddesanda bör arbete påbörjas med att
kartlägga översvämningsrisker samt se över intresset för anslutning till kommunalt VA.
Planläggning bör inte påbörjas förrän kostnadsbilden för VA är kartlagd samt att
intresset för anslutning studerats.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
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Dnr 2011/265

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige bifaller motionen med hänvisning till att de aktiviteter och den
tidplan som anges i tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen samt miljöoch hälsoskyddsförvaltningen gemensamt, ska följas. Därmed är motionen besvarad
och avslutad för kommunfullmäktiges del.
_____________
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Dnr 2011/420

Svar på motion om utsikten från Dalbobron
Ärendebeskrivning
Peter Göthblad (FP) har lämnat in en motion daterad 201-10-08 till Vänersborgs
kommun. Mot bakgrund av vad som framgår av motionen, föreslås att Vänersborgs
kommun tar ner träd och sly nedanför Dalaborgsparken och upp mot Blåsut samt tar
kontakt med eventuella markägare i området och uppmanar dem att röja.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2011-10-26, § 142, att remittera
motionen till samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i yttrande 2011-12-15 redovisat att de aktuella
fastigheterna inte ägs av Vänersborgs kommun. Av yttrandet framgår också att kommunfullmäktige 2006-02-14 antog föreskrifter för gaturenhållning. Av dessa föreskrifter
framgår kommunens möjligheter att uppmana att röja träd och buskar. De antagna
föreskrifterna är inte tillämpliga på de i motionen aktuella fastigheterna.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2012-01-26, § 7, antagit sin
förvaltnings yttrande att utgöra nämndens yttrande på remissen.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2012-02-13 redovisat att de
aktuella fastigheterna är privatägda. Genom gällande kommunalt regelverk kan
kommunen endast uppmana privatpersoner att röja träd och annan växtlighet när denna
påverkar trafiksäkerheten. Då motionen avser mer estetiska perspektiv, har kommunen
dock inga sådana möjligheter.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande. Motionen är därmed besvarad och avslutad för kommunfullmäktiges
del.
_____________
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Dnr 2011/479

Svar på motion om att redovisa antalet rondeller i kommunen
för att göra möjligt att namnsätta dessa
Ärendebeskrivning
Lars G Blomgren (FP) och Kristina Rosell (FP) har till Vänersborgs kommun lämnat in
en motion daterad 2011-11-22. Mot bakgrund vad som anförs i motionen, föreslås att
kommunfullmäktige skulle redovisa antalet rondeller i kommunen för att möjliggöra
namnsättning av dessa.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2011-11-23, § 158, att remittera
motionen till samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse 2011-12-21 redovisat antalet
cirkulationsplatser samt var i kommunen dessa är placerade.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2012-01-26, § 10, överlämnat den av
förvaltningen ovan redovisade skrivelsen 2011-12-21 att utgöra svar på remissen.
Kommunstyrelseförvaltningen hänvisar i tjänsteutlåtande 2012-02-13 till samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse 2011-12-21 och att i denna redovisas antalet cirkulationsplatser, var dessa är belägna samt aspekter att beakta vid eventuell namnsättning.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige bifaller motionen med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse. Motionen är därmed besvarad och avslutad för kommunfullmäktiges
del.
_____________
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Dnr 2011/13

Information om nämndernas utförda interna kontroll 2011
Ärendebeskrivning
Kommunens alla nämnder har antagit planer för den interna kontrollen 2011. Flertalet
av nämnderna har genomfört granskningar inom följande områden
 Fakturering av avgifter
 Utbetalning av bidrag
 Verksamhetsmässig granskning
 Uppföljning av 2010 års granskning
Det är nämnderna om är ansvariga för att den interna kontrollen är tillräcklig.
Ekonomikontoret har samlat nämndernas redogörelser för utförd granskning,
synpunkter samt förslag på åtgärder. Dokumenten redovisas nu för kommunstyrelsen.
Noteras att kommunstyrelsens egen redogörelse rapporterades till kommunstyrelsen vid
sammanträde 2011-11-30.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2012-02-08 föreslagit att kommunstyrelsen skulle notera informationen och lägga redogörelserna till handlingarna.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen och avrapporterar ärendet till
kommunstyrelsen genom redovisning på meddelandelista.
_____________
Protokollsutdrag:

Ekonomikontoret
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Dnr 2011/516

Yttrande över granskningsrapport/revisionsrapport – Uppföljning av tidigare års granskning avseende ekonomi- och målstyrning
Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer har genomfört en uppföljande granskning av ekonomi- och
målstyrning inom barn- och ungdomsnämnden. Revisionsrapporten har översänts till
kommunstyrelsen för kännedom och beaktande.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2012-02-09 bland annat konstaterat
att gransk-ningen avser förhållanden inom barn- och ungdomsförvaltningen. De
synpunkter som framkom var vikten av att fortsätta och utveckla målstyrningen för
framförallt fritids-hemmen samt att utvärderings- och mätbara indikatorer införas för
alla verksamheter.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens yttrande och översänder detsamma
som svar till kommunens revisorer.
_____________
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Dnr 2012/66

Entledigande och val av nytt personuppgiftsombud för
kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Av kommunstyrelsens reglemente, § 6, framgår att kommunstyrelsen är registeransvarig
för de personregister som styrelsen för i sin verksamhet och förfogar över.
Av 36 § Personuppgiftslagen (PuL, SFS 1998:204) framgår att om den
personuppgiftsansvarige utser ett personuppgiftsombud skall detta anmälas till
tillsynsmyndigheten. Även ett entledigande av ett personuppgiftsombud skall anmälas
till tillsynsmyndigheten.
Kommunstyrelsen beslöt vid sammanträde 2008-11-05 (§ 258) utse kommunjuristen
Andreas Billock till nytt personuppgiftsombud för kommunstyrelsen i Vänersborgs
kommun.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2012-02-13 redoivat att Andreas
Billock avslutat sin anställning i Vänersborgs kommun och kommunjuristtjänsten
numera innehas av Madeleine Ström. Därmed bör Madeleine Ström utses till
personuppgiftsombud för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen entledigar Andreas Billock från uppdraget som personuppgiftsombud
för kommunstyrelsen, Vänersborgs kommun.
Kommunstyrelsen beslutar på grund av ovanstående att utse kommunjuristen Madeleine
Ström till nytt personuppgiftsombud för kommunstyrelsen, Vänersborgs kommun.
Meddelande om förändringen skall delges tillsynsmyndigheten.
_____________
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Dnr 2010/600

Samråd om program för detaljplaner för Skaven och delar av
Öxnered enligt 5 kap 20 § upphävda plan- och bygglagen
Ärendebeskrivning
Planområdet ligger ca 3 kilometer sydväst om Vänersborgs centrum. I väst gränsar
området till järnvägen. Älvsborgsgatan/Norge –Vänerbanan och i nordost gränsar
området till viken Vassbotten. I söder ligger Edsvägen. Delar av Öxnered ingår i
planområdet och Öxnereds station ligger omedelbart väster om planområdet. Områdets
nordvästra delar nås via två plankorsningar. Den ena leder till bebyggelse på Skaven
och den andra till bebyggelse i Öxnered. Idag finns inga möjligheter att nå området med
bil från öster och söder. I områdets sydvästra del, Vid Möjereds trafikplats finns en
planskild korsning med järnvägen. Därifrån leder en mindre väg mot Öxnered.
Byggnadsförvaltningen har i januari 2012 upprättat ett program för detaljplaner för
Skaven och delar av Öxnered.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Planarkitekten Jasmina Lilja informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att samråda om program för detaljplaner för Skaven och
delar av Öxnered enligt 5 kap 20 § upphävda plan- och bygglagen (1987:10).
_____________
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Dnr 2012/32

Fråga om deltagande i "Vattenråd för Bäveån"
Ärendebeskrivning
Vattenmyndigheten i Västerhavet ser gärna att det bildas vattenråd inom respektive
huvudavrinningsområdee i västerhavsdistriktet. Syftet med att bilda ett vattenråd är
bland annat att stimulera ett lokalt engagemang i vattenfrågorna. Inom Bäveåns
tillrinningsområde har det sedan tidigare funnits viss samverkan mellan olika aktörer,
bland annat i arbetet med att ta fram föreskrifter för vattenskyddsområde.
Uddevalla kommun har i skrivelse 2012-01-05 redovisat att kommunen under hösten
haft möte med Vattenmyndigheten angående bildande av ett vattenråd för Bäveån. De
kommuner som berörs av Bäveåns tillrinningsområde är Uddevalla, Vänersborg,
Trollhättan och Lilla Edet. Skrivelsen med tillhörande handlingar har tillställts
Vänersborgs kommun för möjlighet att ta ställning till om kommunen ska ingå i ett
sådant råd.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har vid sammanträde 2012-01-23, § 8 och
samhällsbyggnadsnämnden har i delegationsbeslut 2012-02-09 redovisat att man inte
har något att erinra mot Uddevalla kommuns förslag.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2012-02-20 redovisat en
bedömning och bland annat föreslagit att Vänersborgs kommun skulle vara positiv till
att delta i vattenrådet för Bäveåns avrinningsområde.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kanslichefen Katrin Siverby informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1.
att vara positiv till att delta i vattenrådet för Bäveåns avrinningsområde
2.
att ställa sig bakom förslag till ansökan om bildande av vattenråd
3.
att betona vikten av att vattenrådets juridiska form klargörs
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Dnr 2012/32

4.
5.

att arbetsordning kommuniceras kommunen inför val av representant
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över och föreslå förändringar av
nämndreglementen utifrån gällande ordning samt
6.
att, under förutsättning av att vattenråd för Bäveån bildas, ge kommunstyrelsen i
uppdrag att utse kommunens ledamöter i vattenrådet.
_____________
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Dnr 2012/58

Utseende av kommunens representant och ersättare vid
årsmöte 2012 med West Sweden
Ärendebeskrivning
West Sweden har meddelat att kallelse till ordinarie årsstämma den 11 maj 2012 i
Lerum kommer att sändas ut. West Sweden har anhållit om besked vilka ombud
Vänersborgs kommun vill anmäla till årsstämman
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar utse kommunstyrelsens andre vice ordförande
Johan Ekström (FP) till ombud vid West Swedens årsstämma den 11 maj 2012. Till
ersättare utses kommunstyrelseledamoten Bengt Larson (S).
_____________

Protokollsutdrag:

West Sweden
Johan Ekström
Bengt Larson
Kommunstyrelsen informeras genom meddelandelista
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Dnr 2012/82

Vigselförrättare för perioden 2011-2014
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i beslut 2010-12-15 förordnat Katrin Siverby
för tiden 2011-01-01 – 2014-12-31 att vara vigselförrättare för Vara kommun. Rätten att
förrätta vigsel gäller hela Sverige.
Eftersom Katrin Siverby numera arbetar i Vänersborgs kommun är det en fördel om hon
kan förordnas som vigselförrättare även för Vänersborgs kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att det förordnande som vigselförrättare för
Katrin Siverby, som Länsstyrelsen utfärdat 2010-12-15, föreslås gälla även Vänersborgs
kommun. Kommunkansliet ges i uppdrag att till Länsstyrelsen redovisa kommunens
önskemål.
_____________

Protokollsutdrag:

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Katrin Siverby
Kommunstyrelseförvaltningen för information på hemsidan
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§ 55

Information
Kanslichefen Katrin Siverby
- Inköp av nytt ärendehanteringssystem
- Information om så kallade sociala företag
- Arbetsmarknadsdepartementet angående samordnad långsiktig och
människorättsbaserad strategi för romsk inkludering 2012-2032

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen
_________
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