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Närvarolista
Beslutande
Gunnar Lidell (M)
Marie Dahlin (S)
Johan Ekström (FP)
Platsen tom (FP)
Lennart Niklasson (S)
James Bucci (V)
Platsen tom (V)

Tjänstgör för

ej § 223
§ 223
ej § 223
§ 223

Johan Ekström (FP)
Bo Carlsson (C)
James Bucci (V)

Deltog vid information
Chefen för socialförvaltningen Sture Johansson
Chefen för byggnadsförvaltningen Sophia Wikström
Chefen för brn- och ungdomsförvaltningen Kent Javette
Ekonomen Elisabeth Carlstein
Förvaltningsekonomen Mariette Edkvist
Planarkitekten Jan-Irvis Schynius
Utvecklingssekreteraren Lars Rudström
Internationella samordnaren Anders Fridén
Övriga deltagare
Kommundirektören Ove Thörnkvist
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
Utvecklingschefen Ann-Britt Svedberg
Tf kanslichefen Andreas Billock
Personalchefen Ewa Öqvist
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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Ärenden

Sid

§ 205

Svar på motion om Vänersborg - en klimatsmart kommun
(Dnr KS 2010/500)

5

§ 206

Svar på motion om aktivitetspark och mötesplats Sjövallen, Vänersborg
(Dnr KS 2011/135)

6

§ 207

Svar på motion om Vedeldad bastu vid Länsan i Skräckleparken,
Vänersborg (Dnr KS 2011/154)

7

§ 208

Svar på motion om bättre villkor för handikappade nu (Dnr KS 2011/266)

8

§ 209

Antagande av reviderat reglemente för intern kontroll (Dnr KS 2011/413)

9

§ 210

Fördelning av tillfälligt utökad underhållsbudget under 2012, Budget
2012 (Dnr KS 2011/399)

10

§ 211

Yttrande över "Resa i Västra Götaland utan onödiga begränsningar av
regler" (Dnr KS 2011/411)

11

§ 212

Delårsbokslut januari-augusti 2011 för Samordningsförbundet
Vänersborg/Mellerud (Dnr KS 2011/412)

12

§ 213

Yttrande över samråd enligt miljöbalken om vindpark Ödeborgsfjället,
Färgelanda kommun (Dnr KS 2011/369)

13

§ 214

Idrottshistoriska Föreningen med anhållan om hyresbidrag
(Dnr KS 2011/371)

14

§ 215

Yttrande över användning av området/byggnaderna kring förslaget
"kulturaxeln" vid före detta Huvudnässkolan (Dnr KS 2011/383)

15

§ 216

Barn- och ungdomsnämnden med anhållan om 4 Mkr i extra anslag i
budget 2012 avseende personaltäthet (Dnr KS 2011/394)

17

§ 217

Yttrande över Handlingsprogram för räddningstjänsten i Lilla Edets
kommun (Dnr KS 2011/408)

18

§ 218

Uppdrag att utforma ansökan till Swedish International Centre for Local
Democracy ICLD om projekt avseende frivilligorganisationers samarbete
och nätverk mellan Vänersborg och Omaruru (Dnr KS 2011/152)

19
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§ 219

Antagande av ägardirektiv för AB Vänersborgsbostäder
(Dnr KS 2011/417)

20

§ 220

Fastställande av borgensavgift för AB Vänersborgsbostäder
(Dnr KS 2011/418)

23

§ 221

Fråga om deltagande i och medfinansiering av leaderprojektet Fiber
Dalsland (Dnr KS 2011/429)

25

§ 222

Förslag till processplan och tidsplan avseende revidering av Vision
Vänersborg (Dnr KS 2011/391)

27

§ 223

Återremitterat ärende om Nätaktiebolaget Biogas Brålanda med begäran
om kommunal borgen (Dnr KS 2011/393)

29

§ 224

Uppdrag att upprätta detaljplan för Utvidgning av Trestad center, etapp1
(Dnr KS 2011/426)

31

§ 225

Internationell politikergrupp (Dnr KS 2011/430)

32

§ 226

Fråga om medverkan i förstudie kommunala partnerskapsprogram
Botswana (Dnr KS 2011/237)

33

§ 227

SERN-projekt med 7 svenska och 7 italienska städer (Dnr KS 2011/431)

35

§ 228

Information

36

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 205

Sammanträdesdatum

Sida

2011-10-19

5 (36)

Dnr 2010/500

Svar på motion om Vänersborg - en klimatsmart kommun
Ärendebeskrivning
Annalena Levin (C) har i en motion 2010-10-20 mot bakgrund av vad som anförs i
motionen föreslagit att Vänersborg skulle bli en klimatsmart kommun.
Kommunfullmäktige har 2010-10-20, § 136, remitterat motionen till kommunstyrelsen,
samhällsbyggnadsnämnden, gymnasienämnden och socialnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig 2011-02-24, § 40
Socialnämnden har yttrat sig 2011-02-24, § 36.
Gymnasienämnden har yttrat sig 2011-02-15, § 15.
Kommunstyrelseförvaltningen har i yttrande 2011-09-30 sammanfattat inkomna
yttranden samt föreslagit bland annat att kommunfullmäktige skulle bifalla
intentionerna i motionen på sätt att Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att
genomföra en utredning om förutsättningarna för att minska klimatpåverkan från
kommunalt finansierad kostverksamhet.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige bifaller intentionerna i motionen på sätt att samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att genomföra en utredning om förutsättningarna för att
minska klimatpåverkan från kommunalt finansierad kostverksamhet. Motionen anses
därmed besvarad och avslutad för kommunfullmäktiges del.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt
ovan, att samhällsbyggnadsnämndens utredning redovisas för kommunstyrelsen senast
2012-05-10.
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Dnr 2011/135

Svar på motion om aktivitetspark och mötesplats Sjövallen,
Vänersborg
Ärendebeskrivning
Anna-Karin Sandberg (MP) har i en motion 2011-02-23, mot bakgrund vad som anförs i
motionen, föreslagit att kommunfullmäktige beslutar ” att
 Fritidsförvaltningen bjuder in barn boende i området i åldrarna 7-12 år till en
kreativ träff för idéutveckling. Att träffen leds av en vuxen i en pedagogisk och
kreativ övning i syfte att ta fram kreativa idéer från barnen för en aktivitetspark
 att Gatu- och Parkkontoret skapar ett vackert och kreativt grönområde med
sittplatser etcetera som anpassas utifrån de idéer som tas fram av barnen.”
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2011-03-30, § 34, att remittera
motionen till samhällsbyggnadsnämnden och barn- och ungdomsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2011-09-15, § 132, yttrat sig och ställt
sig positiv till en aktivitetspark och mötesplats på Sjövallen under förutsättning att
medel ställs till nämndens förfogande.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2011-09-19, § 89, bland annat ställt
sig positiv till att området runt Sjövallen utvecklas och förskönas under förutsättning att
medel ställs till nämndens förfogande.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämndens samt barn- och
ungdomsnämndens yttranden får utgöra svar på motionen som därmed är besvarad och
avslutad för kommunfullmäktiges del.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Kommunstyrelsen konstaterar att frågan får prioriteras mot övriga angelägna behov i
kommande budgetarbete.
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Dnr 2011/154

Svar på motion om Vedeldad bastu vid Länsan i Skräckleparken, Vänersborg
Ärendebeskrivning
Göran Larsson (MP) har i en motion 2011-02-23, mot bakgrund vad som anförs i
motionen, föreslagit att kommunfullmäktige beslutar
 ”att nätverk bildas av personer i Vänersborg som har intresse för en bastu vid
Länsan i Skräckleparken, för att i samarbete med samhällsbyggnadsnämnden
utveckla idén
 att kommunen – samhällsbyggnadsnämnden – driver och finansierar bygget av
en vedeldad bastu
 att en kostnadskalkyl tas fram för att bygga en bastu med tillhörande
omklädningsrum och brygga
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2011-03-30, § 35, att remittera
motionen till samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2011-09-15, § 125, redovisat att syftet
med motionen är lovvärt men att tilldelade ekonomiska ramar inte ger möjlighet att
prioritera motionens idéer utan föreslår att den avslås. Nämnden konstaterar emellertid
att mark skulle kunna upplåtas inom berört område om någon förening ansöker om detta
för att förverkliga motionens intentioner
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens yttrande 2011-09-15. Motionen är därmed besvarad och avslutad för
kommunfullmäktiges del.
_____________
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Dnr 2011/266

Svar på motion om bättre villkor för handikappade nu
Ärendebeskrivning

Cecilia Skenhall (SD) har i en motion 2011-05-22 och mot bakgrund av vad som anförs
i motionen, föreslagit att kostnaden om 200 kronor per månad för trygghetslarm, tas
bort.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2011-06-22, § 98, att remittera
motionen till socialnämnden.
Socialförvaltningen har i skrivelse 2011-08-08 redovisat ungefärligt antal som är i
behov av endast trygghetslarm respektive hemvård och trygghetslarm. Av skrivelsen
framgår också hur avgiften för den senare kategorin beräknas utifrån den enskildes
inkomst. Av skrivelsen framgår att förvaltningen instämmer i motionärens syn på
trygghetslarm men konstaterar också att förvaltningen inte har någon möjlighet att täcka
intäktsbortfall utan att göra neddragningar i annan verksamhet. Förvaltningen föreslår
med hänsyn till det ekonomiska läget att motionen avslås.
Socialnämnden har vid sammanträde 2011-08-25, § 152 föreslagit att fullmäktige skulle
avslå motionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen med hänvisning till socialförvaltningens
skrivelse 2011-08-08. Motionen är därmed besvarad och avslutad för fullmäktiges del.
_____________
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Dnr 2011/413

Antagande av reviderat reglemente för intern kontroll
Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har upprättat förslag till revidering av reglementet för intern kontroll.
Syftet med reglementet är att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en
tillfredsställande intern kontroll.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2011-10-27 redovisat att utvecklingen och
omfattningen av intern kontroll har gått från att i huvudsak omfatta administrativa
rutiner till att även omfatta övergripande system för styrning av verksamheten mot
fastställda mål. För att kunna arbeta utifrån denna förändring krävs att reglementet
revideras.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade. Ordföranden redovisade förslag till
beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta upprättat förslag till revidering av reglemente för
intern kontroll. Tidigare reglemente upphör därmed att gälla.
_____________
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Dnr 2011/399

Fördelning av tillfälligt utökad underhållsbudget under 2012,
Budget 2012
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2011-06-22, § 92, i mål- och
resursplan 2012-2014 att samhällsbyggnadsnämnden skulle tilldelas ett engångsbelopp
för underhåll under år 2012. Beloppet om 2 000 000 kronor var inte specificerat.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse 2011-08-09 förslagit att ovan angivet
belopp skulle tillfalla gatuenheten, för att beläggningsunderhållet skulle kunna ökas.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2011-09-15, § 129, föreslagit att
kommunstyrelsen skulle besluta att de medel för underhåll, 2 000 000 kronor, som ovan
angivits, skulle tillfalla anslagsbindningsnivån gator och vägar/park/teknik och trafik.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2011-10-10 redovisat att kontoret inte har något
att erinra mot att det tillfälliga anslaget om 2 000 000 kronor, fördelas till anslagsbindningsnivån gator och vägar/park/teknik och trafik.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunfullmäktiges beslut 2011-06-22, § 92, om att
tilldela samhällsbyggnadsnämnden en tillfällig underhållsbudget om 2 000 000 kronor
under 2012 ska fördelas till anslagsbindningsnivån gator och vägar/park/teknik och
trafik.
_____________
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Dnr 2011/411

Yttrande över "Resa i Västra Götaland utan onödiga
begränsningar av regler"
Ärendebeskrivning
Fyrbodals Kommunalförbund har för yttrande överlämnat "Resa i Västra Götaland utan
onödiga begränsningar av regler". Utredningen är ett förslag till gemensam organisation
och gemensamma regler för färdtjänst samordnat med sjukresor och allmän
kollektivtrafik.
Socialförvaltningen har i skrivelse 2011-09-21 gjort en bedömning av förslagen samt
även redovisat ekonomiska konsekvenser. Synpunkterna i skrivelsen avser utredningens
mindre omfattande förslag, alternativ 1.
Socialnämnden har vid sammanträde 2011-09-29, § 171, bland annat föreslagit att
socialförvaltningens skrivelse 2011-09-21 skulle utgöra underlag för kommunens
ställningstagande till ovan redovisad utredning. Socialnämnden beslutade vidare att
tillstyrka bildandet av regionövergripande organisation och regelverk för färdtjänst,
sjukresor och kopplingen till allmän kollektivtrafik.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-11-12 ställt sig bakom
socialförvaltningens yttrande 2011-09-21 med socialnämndens ovan angivna tillägg.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Socialchefen Sture Johansson informerade. Utvecklingssekreteraren Lars Rudström
närvarade. Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar socialförvaltningens skrivelse 2011-09-21 att utgöra
kommunens svar till Kommunalförbundet Fyrbodal över "Resa i Västra Götaland utan
onödiga begränsningar av regler". Kommunstyrelsen beslutar vidare tillstyrka bildandet
av regionövergripande organisation och regelverk för färdtjänst, sjukresor och
kopplingen till allmän kollektivtrafik.
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Dnr 2011/412

Delårsbokslut januari-augusti 2011 för Samordningsförbundet
Vänersborg/Mellerud
Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har upprättat delårsbokslut januari-augusti
2011. Samordningsförbundet har vid sammanträde 2011-09-26, § 64, bland annat
godkänt ovan angivna delårsbokslut. Delårsbokslutet har därefter överlämnats till
Vänersborgs kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen. Arbetsutskottet beslutar
vidare att delårsbokslutet ska redovisas på anmälningslista till kommunstyrelsen.
_____________

Protokollsutdrag:

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud
Kommunstyrelseförvaltningen för anmälan till kommunstyrelsen
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Dnr 2011/369

Yttrande över samråd enligt miljöbalken om vindpark
Ödeborgsfjället, Färgelanda kommun
Ärendebeskrivning
Rabbalshede Kraft AB projekterar en vindkraftspark på Ödeborgsfjället i Färgelanda
kommun. Handlingarna har skickats till Vänersborgs kommun för samråd enligt
miljöbalken.
I vindkraftsparken ska ingå upp till nio vindkraftverk. Totalhöjden på verken blir upp
till 200 meter. Färgelanda kommun har 2011-03-16 antagit Vindbruk Dalsland, som är
ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan. Ödeborgsfjället pekas ut som
lämpligt för vindskraftsetablering. Området är av riksintresse för vindbruk.
Byggnadsförvaltningen har i yttrande 2011-09-29 som tagits fram i samråd med miljöoch hälsoskyddsförvaltningen, redovisat att den föreslagna vindkraftsparken ligger cirka
tre kilometer från gränsen till Vänersborgs kommun. Parken bedöms inte bli störande
för dem som vistas i Vänersborgs kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Planarkitekten Jan-Irvis Scheynius informerade. Ordföranden redovisade förslag till
beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta byggnadsförvaltningens yttrande 2011-09-29 som sitt
eget att överlämnas till Rabbalshede Kraft AB
_____________

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 214

Sammanträdesdatum

Sida

2011-10-19

14 (36)

Dnr 2011/371

Idrottshistoriska Föreningen med anhållan om hyresbidrag
Ärendebeskrivning
Idrottshistoriska Föreningen har hos Kulturnämnden ansökt om hyresbidrag om 71 000
kronor. Ordföranden i kulturnämnden beslutade 2011-08-29 att något bidrag till hyra
inte kunde lämnas. Därefter har föreningen önskat att också kommunstyrelsen skulle ta
ställning till ansökan.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-09-05 redovisat att kulturnämnden och inte kommunstyrelsen handlägger föreningsbidrag till kulturföreningar
Kommunstyrelsen vare sig överprövar nämndens beslut fattar beslut i nämndens ställe
eller ersätter nämnden.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar, med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-09-05, att inte behandla ärendet. Arbetsutskottet beslutar
vidare att ärendet ska redovisas på anmälningslista till kommunstyrelsen
_____________

Protokollsutdrag:

Idrottshistoriska Föreningen + tjänsteutlåtande 2011-09-05
Kulturnämnden + tjänsteutlåtande 2011-09-05
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Dnr 2011/383

Yttrande över användning av området/byggnaderna kring
förslaget "kulturaxeln" vid före detta Huvudnässkolan
Ärendebeskrivning
Kulturaxeln är en unik del av centrala Vänersborg vars värden behöver lyftas fram och
förnyas. Nedläggningen av Huvudnässkolan, flyttningen av bussterminal från torget
samt olika önskemål om plantaget har lett till att kommunen studerat området i ett
samlat grepp.
Vänersborgs kommun har, inom ramen för projektet ”Offentlig miljö som konstform, en
framtidsfaktor i Fyrbodal” genomfört en tävling i gestaltning av kulturaxeln i centrala
Vänersborg. Ett vinnande förslag har utsetts av en jury.
Frågan om kulturaxelns gestaltning har beretts i styrgruppen för Plan- och byggfrågor.
Styrgruppen har kommit fram till att arbetet bör starta med Huvudnässkolans tomt.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2011-08-10, § 197, att uppdra åt
samhällsbyggnadsnämnden att påbörja arbetet med Kulturaxeln och att arbetet skulle
inledas med Huvudnässkolans tomt. Arbetet, där det vinnande förslaget helt eller delvis
skulle kunna finnas med, skulle ske inom ramen för fattade budgetbeslut.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2011-08-29, § 66, beslutat uppdra åt
samhällsbyggnadsförvaltningen att genom en bred remiss få kunskap om intresse för
området och byggnaderna samt finansieringsmöjligheter.
Fastighetsenheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen har i remiss 2011-09-07 begärt
kommunstyrelsens yttrande. Fastighetsenheten har i skrivelse 2011-09-22 reviderat
skrivningen vad gäller begäran om yttrande.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-09-28 redovisat synpunkter
på de olika byggnaderna på Huvudnässkolans tomt samt konstaterat att det inte finns
medel avsatta i nuvarande mål och resursplan för eventuell verksamhet i dessa lokaler.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Planeringssekreteraren Lars Rudström informerade. Ordföranden redovisade förslag till
beslut.
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Dnr 2011/383

Marie Dahlin (S) yrkade att samhällsbyggnadsnämnden skulle ta fram en tidsplan för
processen kring arbetet med användningen av området/byggnaderna vid före detta
Huvudnässkolan.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden Marie Dahlins (S) yrkande under
proposition och fann att kommunstyrelsens arbetsutskott bifallit detta.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar vad gäller fastigheterna på Huvudnässkolans tomt att
- förorda rivning av A-huset
- om inga hållbara lösningar för verksamhet i B-huset kan finnas efter genomförd
remiss, förorda rivning även av B-huset
- genomföra planändring för C-huset som möjliggör bostäder och därefter sälja
fastigheten
- aulan bör bevaras om en varaktig verksamhet kan garanteras där. Om inte detta kan
ske, bör frågan om husets framtid tas upp till förnyad prövning.
Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en tidsplan för
processen kring arbetet med användningen av området/byggnaderna vid före detta
Huvudnässkolan.
_____________
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Dnr 2011/394

Barn- och ungdomsnämnden med anhållan om 4 Mkr i extra
anslag i budget 2012 avseende personaltäthet
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2011-06-22, § 92, om mål- och
resursplan 2012-2014. Beslutet innefattade bland annat att till kommunstyrelsens budget
lägga 4 000 000 kronor avsedda för personaltäthet inom barn- och ungdomsnämnden.
Barn- och ungdomsförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-09-05 bland annat
redovisat bakgrund samt prognos för 2011.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2011-09-19, § 82, beslutat ansöka
hos kommunstyrelsen om att erhålla de ovan angivna 4 000 000 kronor i extra anslag i
budget 2012 avseende personaltäthet inom barn- och ungdomsnämnden
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Chefen för barn- och ungdomsförvaltningen Kent Javette, ekonomen Elisabeth Carlstein
och förvaltningsekonomen Mariette Edkvist informerade. Ordföranden redovisade
förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut i mål- och
resursplan 2012-2014, att till barn- och ungdomsnämnden avsätta 4 000 000 kronor i
extra anslag i budget 2012 avseende personaltäthet inom barn- och ungdomsnämnden.
_____________
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Dnr 2011/408

Yttrande över Handlingsprogram för räddningstjänsten i Lilla
Edets kommun
Ärendebeskrivning
Lilla Edets kommun har upprättat ett ”Handlingsprogram och styrdokument för skydd
mot olyckor 2011-2014” för räddningstjänsten i kommunen. Dokumentet har
överlämnats till Vänersborgs kommun för yttrande.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen i ”Handlingsprogram och
styrdokument för skydd mot olyckor 2011-2014” avseende Lilla Edets kommun, och
avstår från att lämna synpunkter. Arbetsutskottet beslutar att ärendet anmäls till
kommunstyrelsen.
_____________

Protokollsutdrag:

Lilla Edets kommun, räddningstjänsten
Säkerhetssamordnaren
Kommunstyrelseförvaltningen för anmälan till kommunstyrelsen
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Dnr 2011/152

Ansökan till ICLD om projekt avseende frivilligorganisationers
samarbete och nätverk mellan Vänersborg och Omaruru
Ärendebeskrivning
Inom det kommunala partnerskapet och staden Omaruru i Namibia har den gemensamma
ledning och samordningsfunktionen diskuterat utfasningen av det kommunala partnerskapsprogrammet mellan svenska och namibiska kommuner. Utfasningen innebär att
2011-10-15 är sista ansökningsdatum för partnerskapsprojekt mellan Vänersborg och
Omaruru. Det är dock möjligt att ansökan om projekt med en varaktighet på upp till 3 år.
Utvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande 2011-10-06 redovisat att, efter samråd med
ICLD’s handläggare, finns möjlighet att Vänersborgs kommun inom partnerskapet med
Omaruru koordinera ett projekt som involverar frivilligorganisationer i Vänerborg och
Omaruru och på så sätt bredda och fördjupa och göra samarbetet mellan orterna mer
hållbart efter utfasningen.
Inriktningen att involvera frivilligorganisationer i det internationella arbetet ligger i linje
med den internationella policy som fastställdes av kommunfullmäktige 2008-12-17
avseende ”skapa stöd för humanitärt hjälparbete”.
Utvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande 2011-10-19 föreslagit att kommunstyrelsen
skulle ställa sig bakom ansökan till ICLD för frivilligorganisationers samarbete och
nätverk mellan kommuninvånare i Vänersborg och Omaruru.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Internationella samordnaren Anders Fridén informerade. Ordföranden redovisade
förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom ansökan till ICLD för frivilligorganisationers samarbete och nätverk mellan kommuninvånare i Vänersborg och Omaruru.
____________
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Dnr 2011/417

Antagande av ägardirektiv för AB Vänersborgsbostäder
Ärendebeskrivning
En ny ”Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag” (2010:879) har utfärdats
2010-06-23. Mot denna bakgrund har kommunstyrelseförvaltningen upprättat förslag
till nya ägardirektiv för AB Vänersborgsbostäder, enligt missiv daterad 2011-10-11.
Detta förslag har antagits av ordföranden som sitt eget.
Ägardirektiven är ett komplement till bolagsordningen för bolaget och till kommunens
företagspolicy.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade. Ordföranden redovisade förslag till
beslut.
Marie Dahlin (S) yrkade nedanstående att ingå i ägardirektiven. I yrkandet instämde
Lennart Niklasson (S).
1. Ang borgensavgift – alternativ till del av § 6
Bolaget ska till kommunen erlägga en avgift för de lån som kommunen borgar för.
Avgiften fastställs till xxx procent. (0.25?)
Nivån på borgensavgiften bör ses över årligen beroende på den ekonomiska utvecklingen.
2. Disposition av överskott – tilläggsyrkande till förslagets § 5
Vinstmedel skall återinvesteras i verksamheten eller användas för att amortera lån för att
uppfylla soliditetsmålet. Ägaren kan dock besluta särskilt om utdelning av överskott
trots att soliditetsmålet inte är uppnått.
Utdelning motsvarande förräntning på tillskjutet ägarkapital skall lämnas när bolagets
långsiktiga likviditet medger detta. Krav på högre engångsutdelning kan komma att
ställas om kapital frigörs genom försäljning av tillgångar eller verksamhet.
3. Volymdirektiv – tilläggsyrkande till förslagets § 1
AB Vänersborgsbostäder bör ha en rimlig andel av kommunens bostadsmarknad.
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Dnr 2011/417

Marie Dahlin (S) föreslog att arbetsutskottet skulle utse representant för Vänersborgs
kommun samt ersättare för denne att delta vid extra bolagsstämma med AB Vänersborgsbostäder då fråga om ägardirektiv ska behandlas.
Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden att det fanns ett förslag, kallat
ordförandens förslag. Dessutom fanns Marie Dahlins (S) yrkande om ändring av del av
§ 6 samt två tilläggsyrkanden, alla redovisade ovan.
Ordföranden redovisade att han ämnade ställa sitt förslag, utom den del av § 6 som
avser borgensavgift, under proposition och därefter skulle Marie Dahlins (S) ovan
redovisade ändringsyrkande , yrkande 1, ställas mot ordförandens förslag. Härefter
skulle Marie Dahlins (S) tilläggsyrkanden ställas under proposition. Detta godkändes
av kommunstyrelsens arbetsutskott. Slutligen skulle representant för Vänersborgs
kommun vid extra bolagsstämma samt ersättare för denne, utses.
Ordföranden ställde därefter sitt eget förslag, utom den del av § 6 som avser
borgensavgift, under proposition och fann att kommunstyrelsens arbetsutskott bifallit
ordförandens förslag. Därefter ställdes Marie Dahlins (S) ändringsyrkande 1,
borgensavgift, mot ordförandens förslag och ordföranden fann att kommunstyrelsens
arbetsutskott bifallit ordförandens förslag. Slutligen ställdes Marie Dahlins (S)
tilläggsyrkanden 2, disposition av överskott och 3, Volymdirektiv, under proposition
och ordföranden fann att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat bifalla dessa.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar redovisade nya ägardirektiv för AB Vänersborgsbostäder.
Kommunfullmäktige beslutar vidare att i ägardirektivet föra in
Disposition av överskott
Vinstmedel skall återinvesteras i verksamheten eller användas för att amortera lån för att
uppfylla soliditetsmålet. Ägaren kan dock besluta särskilt om utdelning av överskott
trots att soliditetsmålet inte är uppnått.
Utdelning motsvarande förräntning på tillskjutet ägarkapital skall lämnas när bolagets
långsiktiga likviditet medger detta. Krav på högre engångsutdelning kan komma att
ställas om kapital frigörs genom försäljning av tillgångar eller verksamhet.
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Dnr 2011/417

Volymdirektiv
AB Vänersborgsbostäder bör ha en rimlig andel av kommunens bostadsmarknad.
Tidigare ägardirektiv upphör därmed att gälla.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar anta
nya ägardirektiv för AB Vänersborgsbostäder, utse kommunstyrelsens ordförande
Gunnar Lidell (M) till kommunens representant vid extra bolagsstämma med AB
Vänersorgsbostäder då fråga om ägardirektiv ska behandlas. Till ersättare för Lidell
utses kommunstyrelsens förste vice ordförande Marie Dahlin (S).
_____________

Reservation

Noteras att Marie Dahlin (S) och Lennart Niklasson (S) reserverade sig mot den del av
beslutet som avsåg fråga om borgensavgift.
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Dnr 2011/418

Fastställande av borgensavgift för AB Vänersborgsbostäder
Ärendebeskrivning

1 januari 2011 infördes en ny lag som innebär nya villkor för allmännyttiga kommunala
bostadsaktiebolag. Syftet med den nya lagen är bland annat att skapa likvärdiga förutsättningar för kommunala bostadsaktiebolag och privata hyresvärdar. Syftet är även att
bringa den svenska lagstiftningen på området i överensstämmelse med EU-rättens
konkurrensregler och då inte minst statsstödsreglerna.
Ekonomikontoret har efter utredning i ärendet, i tjänsteutlåtande 2011-10-19, redovisat
lagens innebörd för kommunala bostadsföretag som i fortsättningen ska drivas enligt
affärsmässiga principer. En konsekvens av lagen är att ägarna till bolagen, d.v.s. kommunerna ska ta ut marknadsmässiga borgensavgifter och räntor på lån. Av tjänsteutlåtandet framgår också att ekonomikontoret gått igenom AB Vänersborgsbostäders låneportfölj och gjort en samlad bedömning av vad en marknadsmässig borgensavgift för
AB Vänersborgsbostäder 2011 borde vara.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade. Ordföranden redovisade förslag till
beslut.
James Bucci (V) yrkade bifall till förslaget.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar debitera AB Vänersborgsbostäder en borgensavgift om
0,25 procent på summan av de lån, för närvarande 816 Mkr, som kommunen tecknat
proprieborgen för. Beslutet ska tillämpas från och med sista kvartalet 2011. För ny- och
omteckning av lån, inom beslutad borgensram, skall ekonomichefen besluta om nivån
på borgensavgiften, med hänsyn tagen till rådande marknadssituation. Beslutet gäller
under förutsättning att Kommunfullmäktige fastställer förslag till reviderade ägardirektiv (Dnr KS 2011/417).
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Dnr 2011/418

Noteras att Marie Dahlin (S) och Lennart Niklasson (S) inte deltog i beslutet i detta
ärende på grund av ställningstagande i ärende om ägardirektiv för AB Vänersborgsbostäder, § 219, (Dnr KS 2011/417).
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Dnr 2011/429

Fråga om deltagande i och medfinansiering av leaderprojektet
Fiber Dalsland
Ärendebeskrivning
Tillgång till en säker och kapacitetsstark internetuppkoppling blir allt viktigare för allt
fler medborgare. Det kan gälla att ta del information, göra ekonomiska transaktioner
eller att annonsera sin verksamhet mot potentiella kunder. Kapacitetsstark internetuppkoppling förbättrar också förutsättningarna för effektiv vård och omsorg och bättre
distansutbildning.
I dagsläget bedöms att marknaden inte kommer att bygga ut bredband på landsbygden
med fiber på kommersiella grunder. Det planeras inte heller några satsningar från stat
eller kommun. Aktuellt projekt syftar till att stärka företagandet på landsbygd, i första
hand jord- och skogsföretagen som har ett uttalat behov av digital kapacitet. I andra
hand efterfrågar generellt landsbygdsbefolkningen samma service.
Projektet ska ge information om möjligheten till landsbygdsstöd för bredbandsutbyggnad på landsbygden och stödja bildandet av fiberföreningar.
Projektet finansierar en projektledare. Kommun som ingår i projektet medfinansierar
detta under en treårsperiod med 10 000 kronor i kontanter samt 30 000 kronor i tjänstemannatid/kartmaterial.
Dalslandskommunernas Kommunalförbund har vid sammanträde 2011-09-08 ställt sig
positiv till projektet.
Leader Dalsland och Årjäng har överlämnat frågan om deltagande i och medfinansiering av projektet till kommunerna för ställningstagande.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för ytterligare beredning.
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Dnr 2011/429

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar vidare ge sin ordförande i uppdrag att fatta
beslut i ärendet.
_____________

Noteras att James Bucci (V) meddelade att han inte deltog i beslutet i detta ärende.

Protokollsutdrag:

Kommunstyrelseförvaltningen
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Dnr 2011/391

Förslag till processplan och tidsplan avseende revidering av
Vision Vänersborg
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2011-06-22, § 92, att anta mål- och
resursplan 2012-2014. I denna redovisas Vision Vänersborg. I Visionen finns bland
annat fem generella perspektiv redovisade som ska prägla allt utvecklingsarbete i
kommunen. Dessutom finns angivet sju utvecklingsområden som kommunen ska arbeta
med för att närma sig visionen och de fastställda inriktningsmålen.
Inför budgetprocessen för mål- och resursplan 2013-2015 föreslås att Visionen revideras och att bland annat de ”Fem generella perspektiv i utvecklingsarbetet” samt ”Sju
utvecklingsområden” ses över.
Kommunstyrelsens ordförande har i skrivelse 2011-09-22 redovisat synpunkter i
ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att arbetet ska harmoniseras med arbetet
med mål- och resursplan 2013-2015.
Vid ärendets beredning i kommunstyrelsens arbetsutskott beslutades att ärendet skulle
överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2011-10-12, § 243, bland annat att uppdra
åt kommundirektören att ta fram tidsplan och processplan för översyn och revidering av
Vision Vänersborg. Uppdraget skulle redovisas i kommunstyrelsen 2011-11-02. Av
beslutet framgick också att av kommunstyrelsen processat förslag av ”Vision
Vänersborg” skulle behandlas i kommunstyrelsen 2012-02-15.
Kommundirektören har i tjänsteutlåtande 2011-10-18 redovisat förslag till
tidsplan/processplan för översyn av och revidering av Vision Vänersborg.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut. Ordföranden föreslog följande justeringar i
tidsplanen. I tjänsteutlåtandet redovisade dagar och tider gäller med följande justering
2011-11-11, kl 13.30-16.00 samt 2011-12-02, kl 08.30-16.00.
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Dnr 2011/391

Förslagen till justering ställdes under proposition och kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutade i enlighet med det reviderade förslaget.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar, med av kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade justeringar,
tidsplan/processplan för arbete med Vision Vänersborg.
Noteras att ärendet kommer att behandlas vid extra sammanträde med kommunstyrelsen
2011-12-16.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om följande justeringar i tjänsteutlåtande
2011-10-18. I tjänsteutlåtandet redovisade dagar och tider gäller med följande justering:
2011-11-11, kl 13.30-16.00 samt 2011-12-02, kl 08.30-16.00.
_____________
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Dnr 2011/393

Återremitterat ärende om Nätaktiebolaget Biogas Brålanda med
begäran om kommunal borgen
Ärendebeskrivning
Nätaktiebolaget Biogas Brålanda (NABB) har vid sammanträde 2010-02-26, § 9
beslutat att hos Vänersborgs och Melleruds kommuner begära kommunal borgen.
Begäran av borgensåtagandet fördelas mellan kommunerna i proportion till
aktieinnehavet i bolaget.
Nätaktiebolaget Biogas Brålanda har vid sammanträde 2011-09-22, § 7, åter beslutat att
bolaget ska begära kommunal borgen hos ägarkommunerna.
Nätaktiebolaget Biogas Brålanda (NABB) har i skrivelse 2011-09-22 till Vänersborgs
kommun anhållit om kommunal borgen för upptagande av lån till framtida investeringar
i utbyggnad av gasledningsnätet i projektet Biogas Brålanda.
Fördelningen i proportion till aktieinnehavet ger ansökan om kommunal borgen för
Vänersborgs kommuns del är 8 Mkr och för Melleruds kommun 2 Mkr.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2011-09-26 redovisat bakgrund och lämnat en
nulägesbeskrivning. Av tjänsteutlåtandet framgår att ett beslut om att kommunen skulle
ingå borgen i enlighet med den begäran som lämnats in från Nätaktiebolaget Biogas
Brålanda, innebär en hög risknivå.
Av tjänsteutlåtandet framgår vidare att bolagsstyrelsen endast vänt sig till Vänersborgs
och Melleruds kommuner med sin begäran om borgen. Enligt gällande aktieägaravtal
ska eventuella borgensåtaganden mot bolaget fördelas på samtliga ägare, d v s även på
Biogas Brålanda AB.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet 2011-09-26, 204, informerade verkställande direktören för Nätaktiebolaget Biogas Brålanda, Leif Selin.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade återremittera ärendet till ekonomichefen för
att bland annat se över aktieägaravtalets överenskommelse med inlämnad ansökan om
kommunal borgen.
Noteras att James Bucci (V) anmälde att han inte deltog i handläggningen eller beslutet i
detta ärende på grund av jäv.
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Forts § 223

Dnr 2011/393

Nätaktiebolaget biogas Brålanda har i en reviderad begäran om borgen daterad
2011-09-13, redovisat följande fördelning avseende upptagande av lån till investering i
utbyggnad av gasledningsnät
Vänerborgs kommun 7 300 000 kronor
Melleruds kommun
1 800 000 kronor
Biogas Brålanda AB
900 000 kronor
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2011-10-18 konstaterat att bolaget i sin skrivelse
2011-09-13 fördelat borgensansökan på samtliga ägare i enlighet med aktieägaravtalet
och de synpunkter som framställdes av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar ingå kommunal borgen för Nätaktiebolaget biogas Brålanda med 7 300 000 kronor. Beslutet gäller under förutsättning att övriga ägare fattar
beslut om att ingå borgen för företaget med sina respektive andelar.
_____________

Jäv

James Bucci (V) och Johan Ekström (FP) anmälde att de inte deltog i handläggningen
eller beslutet i detta ärende på grund av jäv.
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Dnr 2011/426

Uppdrag att upprätta detaljplan för Utvidgning av Trestad
center, etapp1
Ärendebeskrivning
För cirka tre år sedan startade arbetet med att finna en plats för en ny bussdepå för
stadstrafiken i Vänerborgs kommun. Vid depån ska finnas möjlighet att tanka biogas. I
Trestad center finns obebyggd detaljplanelagd mark för industri som snabbt skulle
kunna tas i anspråk för en bussdepå.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2011-10-12, § 225, informerade chefen för
byggnadsförvaltningen Sophia Wikström, planeringssekreteraren Lars Rudström och
planarkitekten Jan-Irvis Scheynius om planärende avseende utveckling av logistik för
kollektivtrafik på Trestad Center (Dnr KS 2011/419)
Planområdet gränsar i söder till Stampgatan och i öster till kvarteren Kordan och
Kvadraten. Gränsen mot norr och väster är ungefärliga och kommer att läggas fast under
arbetet med detaljplanen.
Byggnadsförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-10-19 redovisat att marken i planområdet ägs av Vänersborgs kommun. I tjänsteutlåtandet förslås att kommunstyrelsen
skulle uppdra åt byggnadsförvaltningen att ta fram en översiktlig skiss för markanvändningen och gatunätet i Trestad center. Med beaktande av den översiktliga skissen
skulle byggnadsförvaltningen ta fram ett förslag till detaljplan för utvidgning av Trestad
center etapp 1.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Planarkitekten Jan-Irvis Scheynius informerade. Ordföranden redovisade förslag till
beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt byggnadsförvaltningen att ta fram en översiktlig skiss för
markanvändningen och gatunätet i Trestad center. Kommunstyrelsen beslutar vidare
uppdra åt byggnadsförvaltningen att med beaktande av den översiktliga skissen ta fram
ett förslag till detaljplan för Utvidgning av Trestad center, etapp 1, Vänersborgs
kommun.
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_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 225

Sammanträdesdatum

Sida

2011-10-19

32 (36)

Dnr 2011/430

Internationell politikergrupp
Ärendebeskrivning
Vänersborgs kommun är sedan mer än tio år tillbaka engagerade i internationella projekt
som rör i princip hela kommunens verksamhetsområde. För att säkerställa allmänhetens
insyn i denna verksamhet fanns under förra mandatperioden en ”Internationell Politikergrupp”, IPG. Sedan den nya mandatperioden startade har denna arbetsgrupp inte varit
aktiv. För att följa de nu pågående internationella projekten och eftersom allt fler projekt
startar med nya aktörer har kommunstyrelsens ordförande Gunnar Lidell (M) föreslagit
att arbetsgruppen/rådet IPG skulle aktiveras. Gunnar Lidell (M) föreslår att den internationella politikergruppen ska bestå av ordinarie medlemmar i kommunstyrelsens arbetsutskott. Några ersättare i internationella politikergruppen föreslås inte utses. Gunnar
Lidell (M) noterar också att en arbetsordning ska tas fram för Internationella Politikergruppen.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar noterar informationen.
_____________

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 226

Sammanträdesdatum

Sida

2011-10-19

33 (36)

Dnr 2011/237

Fråga om medverkan i förstudie kommunala partnerskapsprogram Botswana
Ärendebeskrivning
Swedish International Centre for Local Democracy (ICLD) har tillfrågat Vänersborgs,
Ale och Forshaga kommuner samt Trollhättans stad om medverkan i en förstudie för
kommunala partnerskapsprogram i Botswana. Vänersborgs kommun blev tillfrågad mot
bakgrund av det tio år långa samarbetet med staden Omaruru i Namibia.
I december 2010 besöktes Vänersborgs kommun av en delegation från Botswana. Under
besöket presenterades bland annat Vänersborgs utvecklingsarbete som bland annat
åskådliggörs i dokumentet WEPA (West Swedens fördjupade EU projekt analys).
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2011-05-04, § 142, att ställa sig positiv
till förstudie inom det kommunala partnerskapsprogrammet med lämplig motsvarande
kommun/distrikt. Kommunstyrelsen beslutade vidare att utvecklingsområden inom
WEPA skulle utgöra ramen för ett ömsesidigt samarbete. Kommunstyrelsen beslutade
slutligen utse kommunstyrelsens andre vice ordförande Johan Ekström (FP) samt den
internationelle samordnaren Anders Fridén att företräda Vänersborgs kommun i arbetet
med förberedande förstudie för kommunala partnerskapsprogram vid resa till Botswana
i maj 2011.
På grund av oroligheter i Botwana senarelades resan till september 2011. Kommunstyrelsens andre vice ordförande Johan Ekström (FP) samt den internationelle samordnaren Anders Fridén deltog i denna resa och har utifrån resan föreslagit ett internationellt utbyte med staden Chobe i Botswana. Detta samarbete kan eventuellt ske
tillsammans med Trollhättans stad.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Internationella samordnaren Anders Fridén informerade. Ordföranden redovisade
förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
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Dnr 2011/237

Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom att Vänersborgs kommun tillsammans med
Trollhättans stad genomför en förstudie för att utröna förutsättningarna för ett
internationellt utbyte med staden Chobe i Botswana.
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Dnr 2011/431

SERN-projekt med 7 svenska och 7 italienska städer
Ärendebeskrivning
Vänersborgs kommun är medlemmar av nätverket SERN sedan 2005 och har varit
aktiva inom flera EU-projekt initierade av medlemsorganisationerna.
Ett projekt inom SERN har föreslagits och detta skulle involvera sju kommuner i
Sverige och sju kommuner i Italien. Projektet föreslår fem olika samarbetsområden.
Vänersborgs kommun har erbjudits vara en av de sju svenska kommunerna.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Internationella samordnaren Anders Fridén informerade. Ordföranden redovisade
förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
_____________
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§ 228

Information
Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer att ha ett extra sammanträde den 2 december
kl 1600 med anledning av tilldelningsbeslut avseende personalvård.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen
_________
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