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Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Måndagen den 29 augusti 2011, kl 13.00-16.55.
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Enligt närvarolista, sid 2
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Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2
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Närvarolista
Beslutande
Gunnar Lidell (M) Ordförande
Platsen tom
Marie-Louise Bäckman (KD)
Bo Carlsson (C)
James Bucci (V)

Tjänstgör för

Marie Dahlin (S) 1:e v ordf
Johan Ekström (FP) 2:e v ordf

Övriga deltagare
Kommundirektören Ove Thörnkvist
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
Tf kanslichefen Andreas Billock
Personalchefen Ewa Öqvist
Utvecklingschefen Ann-Britt Svedberg
Ordföranden i demokratiberedningen Peter Göthblad (FP)
Utvecklingsledaren Ronny Irekvist
Internationella samordnaren Anders Fridén
Fastighetsingenjören Maria Wagerland
Chefen för socialförvaltningen Sture Johansson
Utredaren Curt-Göran Crantz
Planeringssekreteraren Lars Rudström
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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Ärenden

Sid

§ 162

Godkännande av markanvisningsavtal avseende exploatering vid
Kindblomsvägen - Fiolen 3 och del av Blåsut 2:2 (Dnr KS 2011/310)

5

§ 163

Fastställande av reviderad förbundsordning för Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund NÄRF (Dnr KS 2008/653)

7

§ 164

Antagande av handlingsplan för POSOM (Dnr KS 2011/350)

8

§ 165

Uppdrag att utarbeta handlingsplan för funktionshinderfrågor för
Vänersborgs kommun (Dnr KS 2011/327)

9

§ 166

Samhällsbyggnadsnämnden med anhållan om utökad investeringsbudget
för reparation av Dalbobron (Dnr KS 2011/308)

10

§ 167

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen,
SoL och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS,
avseende kvartal 1 2011 (Dnr KS 2011/276)

11

§ 168

Årsredovisningar för de kommunala bolagen år 2010 (Dnr KS 2011/342)

12

§ 169

Plan för särskilda boenden 2011-2016 med utblick mot 2020
(Dnr KS 2011/326)

13

§ 170

Svar på motion om att införa en lokal värdighetsgaranti inom
äldreomsorgen (Dnr KS 2011/181)

14

§ 171

Svar på motion om att äldre par ska få leva tillsammans
(Dnr KS 2009/637)

15

§ 172

Yttrande över samråd om Översiktsplan för Lilla Edet (Dnr KS 2010/159)

17

§ 173

Tilläggsanslag avseende 2011 års löneavtal (Dnr KS 2011/318)

18

§ 174

Yttrande över betänkandet Medfinansiering av transportinfrastruktur
(SOU 2011:49) (Dnr KS 2011/304)

19

§ 175

Yttrande över förslag till "Målbild för kollektivtrafiken år 2025 i Fyrbodal
med Kollektivtrafikprogram 2013-2016" (Dnr KS 2011/332)

20

§ 176

Uppföljning av kommunstyrelsens fattade beslut (Dnr KS 2011/55)

22

§ 177

Vänersborgs medverkan i projektet Millenniekommun (Dnr KS 2010/333) 23

§ 178

Deltagande i och medfinansiering av Leader projektet Fokus Destination
Dalsland (Dnr KS 2011/355)

25

§ 189

Fråga om ansvarsfrihet för Stiftelsen Dahllöfska Donationsfonden
avseende 2010 års förvaltning (Dnr KS 2011/349)

26

§ 180

Antagande av tidplan för arbetet med Mål och resursplan 2013-2015
(Dnr KS 2011/357)

27
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§ 181

Riktlinjer för medborgardialog (Dnr KS 2009/87)

28

§ 182

Sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott inför 2012
(Dnr KS 2011/339)

30

§ 183

Beställning av fotografering för porträtt av avgående
kommunfullmäktiges ordförande (Dnr KS 2011/343)

31

§ 184

Information

32
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Dnr 2011/310

Godkännande av markanvisningsavtal avseende exploatering
vid Kindblomsvägen - Fiolen 3 och del av Blåsut 2:2
Ärendebeskrivning
Fastigheten Fiolen 3 och del av fastigheten Blåsut 2:2 ligger mellan Rostvägen och
Katrinedalsvägen på Blåsut, Vänersborg. För området gäller detaljplan, byggnadsplan B
30, fastställd 1933-07-24 och 1936-05-31.
Ett markanvisningsavtal har upprättats mellan Modulbyggen Normstahl AB och
Vänersborgs kommun gällande exploatering på Fiolen 3 samt på del av Blåsut 2:2 enligt
till ärendet hörande avtal samt kartbilagor. Underlag för markanvisningsavtalet är ett
optionsavtal som godkändes i fastighetsutskottet 2010-09-30. Vänersborgs kommun
säljer ett område om ca 4 125 kvadratmeter till en summa av 1 500 000 kronor.
Området ska bebyggas med fyra stycken parhus i bostadsrättsform enligt ovan
redovisad gällande byggnadsplan. Exploatören förbinder sig att konstruera byggnaderna
för en energiförbrukning som är minst 20 % lägre än gällande byggnorm.
Fastighetsenheten har i tjänsteutlåtande 2011-05-23 redovisat ärendet och bland annat
föreslagit att markanvisningsavtalet skulle godkännas.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2011-06-16, § 115, beslutat föreslå att
fullmäktige skulle godkänna upprättat markanvisningsavtal där Vänersborgs kommun
säljer ett område på cirka 4 125 kvadratmeter till Modulbyggen Normstahl AB för
1 500 000 kronor.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Fastighetsingenjören Maria Wagerland informerade.
Noteras att James Bucci (V) vid kommunstyrelsens sammanträde kommer att föreslå ett
alternativt beslutsförslag.
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Dnr 2011/310

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner upprättat markanvisningsavtal gällande exploatering av
fastigheten Fiolen 3 och del av fastigheten Blåsut 22:2, där Vänersborgs kommun säljer
ett område på cirka 4 125 kvadratmeter till Modulbyggen Normstahl AB för 1 500 000
kronor.
_____________
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Dnr 2008/653

Fastställande av reviderad förbundsordning för Norra
Älvsborgs Räddningstjänstförbund NÄRF
Ärendebeskrivning
Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har i samverkan med
företrädare för medlemskommunerna tagit fram ett förslag till revidering av förbundsordningen. Direktionen har därefter vid ordinarie direktionssammanträde 2010-12-20
beslutat att anta förslaget till reviderad förbundsordning. Direktionen beslutade vidare
att överlämna den reviderade förbundsordningen till medlemskommunerna för
fastställande i respektive kommunfullmäktige. Den reviderade förbundsordningen har
trätt i kraft 2011-01-01.
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har i skrivelse 2011-08-16 redovisat ändring
av 5 § i förbundsordningen som innebär att kommunalförbundet svarar för tillsyn och
tillståndshantering enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Av skrivelsen
framgår att kommunfullmäktige föreslogs anta den reviderade förbundsordningen.
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har i skrivelse som kom in till kommunen
2011-08-26 redovisat att någon ytterligare revidering av den av Vänersborgs kommunfullmäktige tidigare antagna förbundsordningen inte skett, varför ärendet kan lämnas
utan åtgärd.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen och lägger ärendet till
handlingarna.
_____________
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Dnr 2011/350

Antagande av handlingsplan för POSOM
Ärendebeskrivning
Plan för Psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM) har upprättats. I missiv
2011-08-15 har socialförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen översiktligt
redovisat POSOM-gruppens arbete samt hur framtagen plan ska användas vid en större
händelse. Av skrivelsen framgår att kommunfullmäktige föreslås anta redovisad plan.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta redovisad handlingsplan för psykiskt och socialt
omhändertagande (POSOM) .
_____________
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Dnr 2011/327

Uppdrag att utarbeta handlingsplan för funktionshinderfrågor
för Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Det ankommer på kommunala handikapprådet att göra uppföljning och revidering av
det handikappolitiska programmet, Agenda 22. En redovisning av uppföljningen av
Agenda 22 avseende 2007/2008 lämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde
2011-04-27, § 49, då kommunfullmäktige antog redovisningen och noterade
informationen.
Agenda 22 bygger på FN:s 22 standardregler för att tillförsäkra människor med
funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet. En ny konvention har antagit av FN:s
generalförsamling 2006-12-13 och Sveriges riksdag beslutade 2008-11-13 att Sverige
skulle tillträda konventionen. Den nya konventionen gäller från och med 2009-01-14.
Med hänvisning till ovanstående har kommunala handikapprådet förslagit att ett arbete
inleds för att utarbeta en handlingsplan för funktionshinderfrågor för Vänersborgs
kommun, baserat på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Socialnämnden har vid sammanträde 2011-06-30, § 127, ställt sig bakom kommunala
handikapprådets beslut och föreslagit att kommunfullmäktige skulle godkänna att
kommunala handikapprådet utarbetar förslag till handlingsplan för funktionshinderfrågor i kommunen och att denna plan baseras på FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till socialnämnden som har att uppdra åt
kommunala handikapprådets att utarbeta ett dokument avseende funktionshinderfrågor i
kommunen och att detta dokument baseras på FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning. Dokumentet ska antas av kommunfullmäktige.
____________
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Dnr 2011/308

Samhällsbyggnadsnämnden med anhållan om utökad
investeringsbudget för reparation av Dalbobron
Ärendebeskrivning
Dalbobron i Vänersborg ska repareras under hösten 2011. Teknik och trafikenheten har
i tjänsteutlåtande 2011-05-25 redovisat att reparationen av Dalbobron är budgeterad till
6 000 000 kronor men att ny kostnadskalkyl visar att kostnaden kommer att bli
9 305 000 kronor. Av tjänsteutlåtandet framgår bakgrunden till kostnadsökningen.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2011-06-16, § 110, föreslagit att
kommunfullmäktige skulle utöka samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget för år
2011 med 3 300 000 kronor för reparation av Dalbobron i enlighet med Teknik och
trafikenhetens skrivelse daterad 2011-05-25.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2011-06-30 konstaterat att en utökad investeringsbudget om 3 300 000 kronor till samhällsbyggnadsnämnden år 2011, för reparation
av Dalbobron, kan finansieras genom ökad upplåning.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar utöka samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget för
år 2011 med 3 300 000 kronor, för reparation av Dalbobron. Finansiering sker genom
ökad upplåning.
_____________
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Dnr 2011/276

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen, SoL och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS, avseende kvartal 1 2011
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har vid sammanträde 2011-05-26, § 102, rapporterat ej verkställda
gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) kap 16, § 6 f-h, och lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) 28 f-g §, avseende kvartal 1 för år 2011.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar informationen
_____________
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Dnr 2011/342

Årsredovisningar för de kommunala bolagen år 2010 Sammanställningsärende
Ärendebeskrivning
Enligt av kommunfullmäktige antagen företagspolicy ska bland annat de kommunala
bolagens årsredovisningshandlingar överlämnas till kommunfullmäktige.
Det noteras att kommunstyrelsen har överlämnat följande årsredovisningshandlingar:
1.

Vattenpalatset Vänerparken AB (Dnr KS 2011/190)

2.

Fastighets AB Vänersborg (Dnr KS 2011/160)

3.

AB Vänersborgsbostäder (Dnr KS 2011/189)

4.

Hunnebergs Kungajakt- och viltmuseum AB (Dnr KS 2011/170)

Årsredovisningshandlingarna redovisades för kommunstyrelsen i samband med kallelse
till respektive bolagsstämma. Årsredovisningarna finns tillgängliga på kommunkansliet.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar informationen och att lägger densamma till handlingarna.
_____________
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Dnr 2011/326

Plan för särskilda boenden 2011-2016 med utblick mot 2020
Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har upprättat ”Plan för särskilda boenden för 2011-2016 med ut
blick mot 2020”. Utredningen berör boende för äldre, personer med funktionsnedsättningar och personer med missbruk och beroendeproblematik.
Socialförvaltningen har i skrivelse 2011-05-05 redovisat att den nya boendeplanen för
2011-2016 tar sitt avstamp i 2006 års boendeutredning, vad som idag är genomfört och
vilka behov som finns för framtiden. Dessutom inkluderar planen behoven hos
målgruppen missbrukare och hemlösa.
Socialnämnden beslutade vid sammanträde 2011-06-30, § 123, att tillstyrka planen och
överlämna densamma till kommunfullmäktige för godkännande att utgöra underlag för
kommunens planering av särskilda boenden inom socialtjänsten.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Chefen för socialförvaltningen Sture Johansson samt utredaren Curt-Göran Crantz
informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar tillstyrka ”Plan för särskilda boenden för 2011-2016 med
ut blick mot 2020” samt att denna ska utgöra underlag för kommunens planering av
särskilda boenden inom socialtjänsten. Socialnämnden har att genomföra planen inom
ramen för beslutad budget.
_____________
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Dnr 2011/181

Svar på motion om att införa en lokal värdighetsgaranti inom
äldreomsorgen
Ärendebeskrivning
Marie-Louise Bäckman (KD) har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige fattar
beslut om
 att införa en lokal värdighetsgaranti
 att ansöka om medel för att upprätta en lokal värdighetsgaranti
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2011-03-30, § 37, att remittera
motionen till socialnämnden.
Socialförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-06-10 redovisat arbetet med värdegrundsfrågor. Av tjänsteutlåtandet framgår den arbetsprocess inom området som
startade år 2010. Av tjänsteutlåtandet framgår också att stimulansbidrag om 100 000
kronor har sökts hos Socialstyrelsen. Ett andra steg som socialnämnden inte tagit
ställning till är att införa lokala värdighetsgarantier. Om Socialnämnden beslutar att
inrätta dessa finns ytterligare 311 000 kronor att ansöka om.
Socialnämnden har vid sammanträde 2011-06-30, § 122, föreslagit att med hänvisning
till vidtagna åtgärder skulle motionen anses besvarad.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till redovisade åtgärder, att motionen
därmed anses besvarad och avslutad för kommunfullmäktiges del.
_____________
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Dnr 2009/637

Svar på motion om att äldre par ska få leva tillsammans
Ärendebeskrivning
Lars G Blomgren (FP) har i motion daterad 2009-12-15 föreslagit kommunfullmäktige
att ge socialnämnden i uppdrag att
- att ta fram ändrade riktlinjer för äldreomsorgen som innebär en parboendegaranti, det
vill säga att äldre par får bo tillsammans i särskilt boende även då den ena parten
inte har eget omsorgsbehov
- att inom ramen för de äldreboenden som finns i kommunen inventera vilka
lägenheter som är, eller kan göras lämpliga för parboende
- att i den långsiktiga planeringen för äldreboende i kommunen beakta behovet av
parboende.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2009-12-16, § 157, att remittera
motionen till socialnämnden.
Socialförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2010-05-18 redovisat genomförd inventering
av möjligheter till parboende. Dessutom redogörs för konsekvenser på efterfrågan om
parboendegaranti införs.
Socialnämnden har vid sammanträde 2010-05-27, § 79, beslutat föreslå kommunfullmäktige att anta motionens andra och tredje att-satser samt föreslagit att ett beslut om
uppdrag åt socialnämnden att ändra i ”Vägledning vid biståndsbedömning enligt LSS
och SoL”, (SN 2008-03-27, § 54), i enlighet med motionens första att-sats kombineras
med medelsanvisning för ökat antal betaldagar och/eller ökade driftanslag för nytillskott
av särskilda boendeplatser.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2010-09-01, § 115, att återremittera
ärendet med motiveringen att riktlinjer för parboende ska utarbetas.
Socialförvaltningen har i skrivelse 2011-03-07 föreslagit att nu gällande riktlinjer för
parboende inom särskilt boende för äldre, skulle godtas. Av skrivelsen framgår vidare
att den boendeplan som under våren 2011 skulle överlämnas till kommunfullmäktige
kan ge stöd för planering av trygghetsboende för äldre.
Socialnämnden har vid sammanträde 2011-03-31, § 59, beslutat i enlighet med sin
förvaltnings förslag.
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Dnr 2009/637

”Plan för särskilda boenden 2011-2016 med utblick mot 2020” har utarbetats och
socialnämnden har vid sammanträde 2011-06-30, § 123, tillstyrkt den samt överlämnat
densamma till kommunfullmäktige för godkännande och att den skulle utgöra underlag
för kommunens planering av särskilda boenden inom socialtjänsten.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till socialnämndens beslut 2011-03-31,
§ 59, att samt att ”Plan för särskilda boenden 2011-2016 med utblick mot 2020” tagits
fram, anses motionen besvarad och avslutad för kommunfullmäktiges del.
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Dnr 2010/159

Yttrande över samråd om Översiktsplan för Lilla Edet
Ärendebeskrivning
Lilla Edets kommun har upprättat en Översiktsplan som, enligt 4 kap 6 § upphävda
plan- och bygglagen (1987:10), är utställd under tiden 2011-06-20 – 2011-09-25.
Vänersborgs kommun har fått Översiktsplanen för möjlighet att yttra sig. Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2010-04-28, § 134, yttrat sig över ett samrådsförslag och
då ansett att när det gäller uppförande av vindkraftverk nära gränsen är det viktigt att
samråd sker med Vänersorgs kommun. I övrigt hade kommunen ingen erinran mot
förslaget i samrådsskedet.
Byggnadsförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-07-14 redovisat att förslaget till
översiktsplan för Lilla Edet inte innebär några större förändringar av användningen av
marken vid gränsen till Vänersorgs kommun. Planerna på att tillåta vindkraftverk nära
gränsen är inte längre aktuella. Kommunstyrelsen förslås därför inte har någon erinran
mot översiktsplanen.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot Översiktsplan Lilla Edets kommun, ÖP 2010.
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Dnr 2011/318

Tilläggsanslag avseende 2011 års löneavtal
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2011-08-10 att utöka nämndernas budgetanslag avseende
2011 års löneavtal.
Ekonomikontoret redovisar i tjänsteutlåtande 2011-08-24 att gymnasienämndens budgetram för 2011 justeras upp med ytterligare 267 000 kronor, baserat på justerat underlag från personalkontoret. Löneökningen belastar nämnden från och med 2011-04-01
och får därmed helårseffekt från och med 2012. Löneavtalets effekt för år 2012 är
357 000 kronor. Till kommunstyrelsens förfogande finns i budget 2011 centralt
budgeterade lönekostnadsmedel.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att gymnasienämndens budgetanslag för 2011 utökas med
ytterligare 267 000 kronor avseende 2011 års löneavtal. Löneavtalets effekt för år 2012
är 357 000 kronor.
Finansiering kan ske inom ramen för avsatta medel för löneutvecklingen i 2011 års
budget. Ekonomikontoret ges i uppdrag att justera upp gymnasienämndens budgetram
för 2012 i enlighet med avtalets effekter.
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Dnr 2011/304

Yttrande över betänkandet Medfinansiering av transportinfrastruktur (SOU 2011:49)
Ärendebeskrivning
Näringsdepartementet har för tillfälle till yttrande överlämnat betänkandet ”Medfinansiering av transportinfrastruktur – Ett nytt system för den långsiktiga planeringen av
transportinfrastruktur samt riktlinjer och processer för medfinansiering”.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-08-15 redovisat synpunkter
på betänkandet.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Planeringssekreteraren Lars Rudström informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande
2011-08-15 som sitt eget att som Vänersborgs kommuns yttrande över betänkandet
”Medfinansiering av transportinfrastruktur”, överlämnas till näringsdepartementet.
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Dnr 2011/332

Yttrande över förslag till "Målbild för kollektivtrafiken år 2025 i
Fyrbodal med Kollektivtrafikprogram 2013-2016"
Ärendebeskrivning
Fyrbodals Kommunalförbund har för synpunkter överlämnat förslag till ”Målbild för
kollektivtrafiken år 2025 i Fyrbodal med Kollektivtrafikprogram 2013-2016”.
Dokumentet syftar till att presentera en långsiktig målbild för Fyrbodal samt att på kort
sikt prioritera åtgärder i ett kollektivtrafikprogram. Dokumentet ska vara väl förankrat
bland kommunerna i Fyrbodal och bidra till en samsyn kring kollektivtrafikens
utveckling. För att få en bred förankring har dokumentet när det utarbetats behandlats
vid workshops.
Av handlingarna framgår att Fyrbodal, ägarrådet Fyrbodal, Västra Götalandsregionen
och Västtrafik har ingått i styrgruppen för projektet. Under styrgruppen har en
projektgrupp från Västtrafik lett arbetet tillsammans med Trivector som konsult Styroch projektgruppen har förankrat arbetet vid två seminariedagar där politiker och
tjänstemän från kommunerna, regionen och Trafikverket deltagit.
Ärendet kommer 2011-10-27 att behandlas av Fyrbodals Direktion där Vänersborgs
kommun är representerad.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-08-18 redovisat synpunkter.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Planeringssekreteraren Lars Rudström informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
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Dnr 2011/332

Kommunstyrelsens arbetsutskott antar kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande
2011-08-08 över "Målbild för kollektivtrafiken år 2025 i Fyrbodal med Kollektivtrafikprogram 2013-2016" som sitt eget, att som kommunens yttrande överlämnas till
Fyrbodals Kommunalförbund
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Dnr 2011/55

Uppföljning av kommunstyrelsens fattade beslut
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har redovisat en uppföljning av de beslut som under
första halvåret 2011 fattats av kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar uppföljningen och lägger den till handlingarna.
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Dnr 2010/333

Vänersborgs medverkan i projektet Millenniekommun
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2010-06-09, § 215, att uppdra åt
kommundirektören att tillsätta en arbetsgrupp för att analysera pågående verksamheters
bidrag till uppfyllande av millenniemålen och hur kommunikationen kring dessa kan
utvecklas.
En arbetsgrupp inom kommunen har tillsammans med Sveriges Kommuner och
Landsting SKL International redovisat inom kommunen pågående projekt varefter
rapporten analyserats av SKL International.
En analys av redovisningen visar att Vänersborgs kommun i sina verksamheter för
hållbar utveckling bidrar till det svenska åtagandet för Millenniemålen. För att förbättra
den internt och externt syftande informationen har ett förslag till gemensam kommunikationsplan tagits fram.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2011-04-18, § 110, att
återremittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för ytterligare beredning.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-05-13 ytterligare beskrivit
ärendet.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Internationella samordnaren Anders Fridén informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1.
hemställa hos Sveriges Kommuner och Landsting, SKL International, om att
Vänersborgs kommun certifieras som Millenniekommun utifrån pågående
verksamheters bidrag för hållbar utveckling
2.
fastställa kommunikationsplan för Millenniekommun
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Dnr 2010/333

ge den internationelle samordnaren i uppdrag att vara sammankallande för
arbetsgruppen

4.

ge arbetsgruppen i uppdrag att vidareutveckla det gemensamma arbetet för hållbar
utveckling i enlighet med rekommendationerna i SKL Internationals analys
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Dnr 2011/355

Deltagande i och medfinansiering av Leader projektet Fokus
Destination Dalsland
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2010-09-22, § 250 att delta i projektet
”Leader projekt Fokus Destination Dalsland” och medfinansiera detta med 40 000
kronor. Detta projekt har omarbetats. Noteras att det till tidigare ansökan beslutade och
undertecknade medfinansieringsintyget upphört att gälla när detta projekt inte drevs
vidare.
Projektet Fokus Destination Dalsland har lämnat in en ny projektplan och anhållit att
Vänersborgs kommun skulle medfinansiera detta nya projekt med 40 000 kronor.
En förstudie till projektet Fokus Destination Dalsland syftar till att utreda förutsättningarna för en ”Porten till Dalsland” som vid gränden till Dalsland skulle vara en
markering att ”här börjar Dalsland”. Det skulle fungera som en symbol för landskapet
och dessutom stärka och ge varumärket Dalsland ett tydligt ansikte utåt samt synliggöra
landskapet Dalslands utbud av produkter och tjänster och dessutom öka Dalslands
attraktionskraft som resmål.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning av att övriga medfinansiärer deltar, att
medfinansiera projektet Fokus Destination Dalsland med 40.000 kr. Kostnaden ska
belasta kommunstyrelsens förfogandeanslag. Under förutsättning av att projektet startar
förutsätts att Vänersborgs kommun ges insyn i det fortsatta arbetet.
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Dnr 2011/349

Fråga om ansvarsfrihet för Stiftelsen Dahllöfska
Donationsfonden avseende 2010 års förvaltning
Ärendebeskrivning

Stiftelsen Dahllöfska donationsfonden har i skrivelse 2011-08-14 till kommunen
hemställt om ansvarsfrihet för förvaltningen år 2010.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beviljar direktionen för Dahllöfska Donationsfonden ansvarsfrihet för
förvaltningen år 2010.
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Dnr 2011/357

Antagande av tidplan för arbetet med Mål och resursplan
2013-2015
Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har arbetat fram förslag till tidsplan för arbetet med budget, mål- och
resursplan 2013-2015.
Ekonomikontoret har i skrivelse 2011-08-23 föreslagit att kommunstyrelsen skulle
fastställa den framtagna tidsplanen.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer av ekonomikontoret upprättad tidsplan för arbetet med
Mål- och resursplan 2013-2015.
_____________

_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 181

Sammanträdesdatum

Sida

2011-08-29

28 (32)

Dnr 2009/87

Riktlinjer för medborgardialog
Ärendebeskrivning
Demokratiberedningen har, på uppdrag av kommunstyrelsen, tagit fram ”Riktlinjer för
medborgardialog”. Riktlinjerna behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott vid
sammanträde 2009-09-02, § 159, då arbetsutskottet beslutade återremittera riktlinjerna
till demokratiberedningen för ytterligare beredning.
Riktlinjer för medborgardialog har reviderats och demokratiberedningen har i missiv
2009-12-16 föreslagit att kommunfullmäktige skulle anta dessa.
Riktlinjerna har vid presidieöverläggningar föreslagits få en partipolitisk bedömning.
Några synpunkter har emellertid inte kommit in.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2011-03-30, § 27, att demokratiberedningen skulle bestå av lika många ledamöter och ersättare som partier i kommunfullmäktige.
Vid överläggning 2011-04-07 med kommunstyrelsens presidium föreslogs, med
hänvisning till att demokratiberedningen fått en bredare förankring i partierna, att
demokratiberedningen skulle ges möjlighet att åter behandla Riktlinjer för
medborgardialog.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2011-04-18, § 108, att
återremittera ”Riktlinjer för medborgardialog” till demokratiberedningen för att ge
möjlighet att åter behandla ärendet.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-06-28 redovisat förslag till
”Riktlinjer för medborgardialog”.
Demokratiberedningen har vid sammanträde 2011-06-28, § 5, antagit föreslagna
”Riktlinjer för medborgardialog”.
Demokratiberedningens ordförande Peter Göthblad (FP) samt utvecklingsledaren Ronny
Irekvist informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
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Dnr 2009/87

Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till demokratiberedningen för att tydliggöra och lyfta fram riktlinjerna för medborgardialog. Ärendet
kommer åter att tas upp till behandling vid arbetsutskottet sammanträde 2011-10-19
_____________
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Demokratiberedningen + handlingar
Kommunfullmäktiges presidium f k
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Dnr 2011/339

Sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott
inför 2012
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdestider för 2012
avseende kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2011-08-10, § 193, beslutat fastställa följande
dagar för 2012 års sammanträden med kommunstyrelsen: Den 18 januari, 15 februari,
29 februari, 21 mars, 4 april, 2 maj, 30 maj, 5 juni, 15 augusti, 5 september, 10 oktober,
31 oktober och den 28 november. Sammanträdena börjar kl 0830 om inget annat anges i
kallelse.
Noteras att kommunfullmäktige vid sitt sammanträde 2011-08-31 kommer att behandla
frågan om sammanträdesdagar 2012. Förslaget är enligt följande: Den 1 februari, 28
mars, 25 april, 23 maj, 20 juni, 29 augusti, 26 september, 24 oktober, den 14 november
och 12 december. Sammanträdena börjar kl 1800 om inget annat anges i kallelse.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut med följande ändring i tidigare redovisat
material, nämligen att kommunstyrelsens arbetsutskott skulle sammanträda den 15
oktober i stället för som tidigare föreslagits den 17 oktober.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att under 2012 sammanträda den 10 januari,
6 februari, 20 februari, 12 mars, 26 mars, 23 april, 21 maj, 28 maj, 6 augusti, 27 augusti,
1 oktober, 15 oktober och 19 november. Sammanträdena börjar kl 1300 om inget annat
anges i kallelse.
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Dnr 2011/343

Beställning av fotografering för porträtt av avgående
kommunfullmäktiges ordförande
Ärendebeskrivning
Av tradition låter Vänersborgs kommun porträttera avgående ordförande i fullmäktige.
Vid valet 2010 avgick Dan Nyberg (S) som ordförande i kommunfullmäktige.
För att följa traditionen har kommunfullmäktiges nuvarande ordförande, Anders
Forsström (M), uppdragit åt kommunsekreteraren att kontakta fotograf för porträttfoto
av Dan Nyberg (S). Porträttet bör vara likvärdigt de porträtt på tidigare ordföranden,
som finns uppsatta i rummet utanför sessionssalen. Även fotoramen bör vara likvärdig
de ramar som finns på ovan angivna porträtt. Kostnaden ska belasta kommunfullmäktiges konto.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
_____________

Protokollsutdrag:

Kommunfullmäktiges presidium
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§ 184

Information
Internationella samordnaren Anders Fridén
Presenterade Marcello Srijnian från Italien, som är praktikant inom kommunens
SERN-samarbete. Marcello Srijnian besöker Vänersborgs kommun tillsammans
med sin personliga assistent Mery Adelaine och i början av besöket deltar även
hans föräldrar. Marcello Srijnian stannar i Vänersborg i tre veckor.
Avrapporterades arbetet med det internationella arbetet
Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Lidell (M)
- Informerade om underlag inför bildande av en politikergrupp för
internationella frågor
- Avrapportering av arbetet med gemensam struktur för de frivilliga skolformerna i
Trollhättan och Vänersborg (Dnr KS 2010/182)
- Den 26 september senareläggs kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde till
kl 1500 samma dag.
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 27 september avseende
budgetfrågor ställs in. Ny dag och tid söks.
- Kallelse och protokoll avseende kommunstyrelsens arbetsutskottets sammanträde
finns numera på kommunens hemsida
Kommundirektören Ove Thörnkvist
Avrapportering av arbetet med gemensam struktur för de frivilliga skolformerna i
Trollhättan och Vänersborg (Dnr KS 2010/182). Redovisning av vidtagna åtgärder
med anledning av att förhandlingarna inom området avstannat. Samtliga projektmöten
är inställda. Projektledaren har avslutat sitt arbete.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterade informationen
_________
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