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Närvarolista
Beslutande
Gunnar Lidell (M)
Marie Dahlin (S)
Johan Ekström (FP)
Bo Carlsson (C)
James Bucci (V)

Övriga deltagare
Kommundirektören Ove Thörnkvist
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
Utvecklingschefen Ann-Britt Svedberg
Personalchefen Ewa Öqvist
Tf kanslichefen Andreas Billock
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Ärenden

Sid

§ 229

Antagande av arbetsordning för demokratiberedningen
(Dnr KS 2011/416)

5

§ 230

Svar på motion om förslag att Vänersborg etablerar sig som eurokommun
(Dnr KS 2009/210)

6

§ 231

Förslag till organisationsförändring för en samlad fastighetsförvaltning
(Dnr KS 2009/476)

7

§ 232

Anhållan om förlängning av tid avseende bildande av kommunalförbund
med ansvar för de frivilliga skolformerna (Dnr KS 2011/65)

8

§ 233

Inrättande av internationellt råd (Dnr KS 2011/430)

9

§ 234

Förlängd tid för införande av organisationsförändring av
Arbetsmarknadsenheten AME (Dnr KS 2011/200)

10

§ 235

Godkännande av avtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser
2012-2015 (Dnr KS 2011/437)

11

§ 236

Fastställande av hälsopolitiska rådets budget för 2012 (Dnr KS 2011/444)

12

§ 237

Kommunstyrelsens verksamhetsplan och detaljbudget 2012
(Dnr KS 2011/446)

13

§ 238

Antagande av verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivning
Vänersborg 2012 (Dnr KS 2011/439)

14

§ 239

Redovisning av utförd intern kontroll 2011 inom kommunstyrelsen
(Dnr KS 2011/19)

15

§ 240

Deltagande i och medfinansiering av projekt W.Y Embassy - West Youth
Embassy (Dnr KS 2011/438)

16

§ 241

Ekonomi 2012 (Dnr KS 2011/461)

18

§ 242

Uppdrag att upprätta strategi för lokalisering av småbåtshamnar utmed
Dalslandskusten (Dnr KS 2011/447)

19

§ 243

Fråga om Bandy-VM i Vänersborg (Dnr KS 2011/462)

20

§ 244

Yttrande över betänkandet Kommunaliserad hemsjukvård, SoU 2011:55
(Dnr KS 2011/389)

21

§ 245

Yttrande över betänkandet Spara i goda tider - för en stabil kommunal
verksamhet, SoU 2011:59 (Dnr KS 2011/406)

22
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§ 246

Uppföljning av kommunstyrelsens del av det handikappolitiska programmet
(Agenda 22) för 2009-2011 (Dnr KS 2011/403)

23

§ 247

Information om energifrågor inom Agenda 21 (Dnr KS 2011/467)

24

§ 248

Yttrande över samråd om detaljplan för kvarteret Astern m m, Vänersborgs
kommun (Dnr KS 2011/146)
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Dnr 2011/416

Antagande av arbetsordning för demokratiberedningen
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till arbetsordning för
demokratiberedningen. Förslaget har daterats 2011-08-16.
Demokratiberedningen har vid sammanträde 2011-08-29, § 12, antagit förslaget.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta förslag till arbetsordning för demokratiberedningen.
daterat 2011-08-16.
_____________
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Dnr 2009/210

Svar på motion om förslag att Vänersborg etablerar sig som
eurokommun
Ärendebeskrivning
Lars G Blomgren (FP) har för Folkpartiet, lämnat in en motion till kommunfullmäktige.
Mot bakgrund av vad som anges i motionen föreslås att Vänersborgs kommun skulle
etableras som eurokommun och införa euro som parallell valuta till kronan.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2009-04-15, § 55, att remittera
motionen till kommunstyrelsen.
Näringslivschefen har i yttrande 2011-02-07 redovisat möjligheten att redan idag ta euro
i bankomat samt pekat på bruket av betalkort. Mot denna bakgrund föreslås att
motionen avslås.
Kommunens näringslivsråd har vid sammanträde 2011-10-18, punkt 6, redovisat att iag
sker betalning med kort varför det inte finns behov eller efterfrågan av 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, med hänvisning till inkomna synpunkter, att avslå
motionen som därmed är besvarad och avslutad för kommunfullmäktiges del.
_____________
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Dnr 2009/476

Ändrad tidsram för organisationsförändring för en samlad
fastighetsförvaltning
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2009-09-09, § 97, att uppdra till kommunstyrelsen att
tillsätta en utredning med uppgift att beskriva en samlad fastighetsförvaltning och visa
vilka effekter en sådan har på kommunens organisation och ekonomi.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2010-06-01, § 190, uppdra
åt kommundirektören att ta fram utredningsdirektiv för en samlad ägande- och
fastighetsförvaltning.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2010-12-15, § 175, att godkänna
ändrad tidsram innebärande att en eventuell samlad fastighetsförvaltning skulle
genomföras 2012-01-01.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-08-24 redovisat förslag till
organisationsförändring för en samlad fastighetsförvaltning.
Fastighetsutskottet har vid sammanträde 2011-08-29, § 26, informerats i ärendet.
Kommundirektören har i tjänsteutlåtande 2011-11-08 redovisat förslag till
organisationsplan för kommunfullmäktiges beslut.
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 beslutar att ärendet ska behandlas i
kommunfullmäktige senast 2012-06-20. En eventuell samlad fastighetsförvaltning ska
genomföras 2013-01-01.
_____________
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Dnr 2011/65

Anhållan om förlängning av tid avseende bildande av
kommunalförbund med ansvar för de frivilliga skolformerna
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2010-12-15, § 173, att Trollhättan och
Vänersborg skulle teckna ett samverkansavtal för de frivilliga skolformerna (gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen) om gemensamt programutbud och
fritt sök för eleverna. En gemensam struktur för de frivilliga skolformerna skulle vara i
drift 2012-01-01. Avsikten var att bilda ett kommunalförbund.
Kommundirektören redovisar i tjänsteutlåtande 2011-11-08 att ett samverkansavtal
upprättats och skulle gälla till 2011-12-31. Under juni-september 2011 skedde ett
avbrott i arbetet och detta återupptogs i oktober 2011. På grund av avbrottet behövs en
förlängning av samverkansavtalet och att detta skulle gälla till dess kommunalförbundet
är i drift.
Kommundirektören har i ovan redovisat tjänsteutlåtande bland annat föreslagit att
kommunfullmäktige skulle besluta om en förlängning av samverkansavtalet tills
kommunalförbundet är i drift.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att förlänga samverkansavtalet för de frivilliga
skolformerna om gemensamt programutbud och fritt sök för eleverna tills
kommunalförbundet är i drift samt att förskjuta tidsplanen för i drifttagande av ett
kommunalförbund till senast 2013-01-01.
_____________
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Dnr 2011/430

Inrättande av styrgrupp för internationella frågor
Ärendebeskrivning
Vänerborgs kommuns internationalisering och omvärldsbevakning har genom åren ökat
i omfattning och blivit i större utsträckning kopplat till kommunens strategiska utvecklingsområden. Den politiska insynen och rådgivande roll som ofta krävs i strategiska
beslut, behöver utvecklas. I dagsläget finns en tvärsektoriell tjänstemannagrupp med en
representant från varje förvaltning.
Utvecklingskontoret föreslår i tjänsteutlåtande 2011-10-25 att ett politiskt
internationellt råd skulle inrättas för bland annat arbete med strategiska vägval och
uppföljning av delaktiviteter.
Kommunstyrelsens arbetsutskott informerades vid sammanträde 2011-10-19, § 225.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inrätta en styrgrupp för internationella frågor. Medlemmarna i styrgruppen utgörs av utsedda ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens
arbetsutskott. Kommunstyrelsen uppdrar åt styrgruppen att leda arbetet med internationell strategi och beslut om uppdragsbeskrivning för genomförande.
Kommunstyrelsen beslutar vidare ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utarbeta arbetsordning för styrgruppen samt göra den översyn av kommunstyrelsens delegationsordning som kan föranledas av ovanstående.
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Dnr 2011/200

Förlängd tid för införande av organisationsförändring av
Arbetsmarknadsenheten AME
Ärendebeskrivning
I budgetanvisningar för 2012 antagna av kommunstyrelsen 2011-03-02, § 52, gavs
kommundirektören i uppdrag att utreda och arbeta fram ett förslag till omflyttning av
Arbetsmarknadsenheten från gymnasienämnden till socialnämnden.
Utredningen har försenats då den är starkt förknippad med ett gemensamt kommunalförbund för de frivilliga skolformerna tillsammans med Trollhättans stad. Om erforderliga beslut tas kan en trolig start för ett gemensamt kommunalförbund vara 2013-01-01.
Kommundirektören har i skrivelse 2011-11-08 anhållit att tiden för redovisning av ovan
angivet uppdrag skulle förlängas och att ett förslag till omflyttning skulle vara klart
senast 2012-05-31.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget om organisationsförändring av Arbetsmarknadsenheten AME, utredning och förslag till omflyttning ska vara klart senast 2012-05-31.
_____________
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Dnr 2011/437

Godkännande av avtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser 2012-2015
Ärendebeskrivning
Vänersborgs kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden Trestad har ett avtal om
gemensamma folkhälsoinsatser för åren 2008-2011. Ett nytt avtal för åren 2012-2015
har tagits fram i en process där berörda parter deltagit. Avtalet reglerar samverkan i ett
politiskt forum för folkhälsofrågor samt samfinansiering av samordnartjänst och folkhälsoinsatser. Ersättningen bygger på fördelningsprincipen 50-50, där kommunen och
hälso- och sjukvårdsnämnden går in med lika stora insatser. Hälso- och sjukvårdsnämnden avsätter 1 750 000 kr för Vänersborgs del.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2011-11-09 redovisat bakgrund och
föreslagit att kommunstyrelsen skulle godkänna avtalet.
Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad har vid sammanträde 2011-09-29, § 55, godkänt
upprättat avtal med Vänersborgs kommun avseende gemensamma folkhälsoinsatser.
Hälsopolitiska rådet har vid sammanträde 2011-11-15, § 16 godkänt avtalet och
överlämnat detsamma till kommunstyrelsen för fastställande.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat avtal med Hälso- och sjukvårdsnämnden
i Trestad för åren 2012-2015 samt uppdrar åt sin ordförande och kommundirektören att
underteckna avtalet.
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Dnr 2011/444

Fastställande av hälsopolitiska rådets budget för 2012
Ärendebeskrivning
Vänersborgs kommun har ett avtal med hälso- och sjukvårdsnämnden Trestad om
gemensamma folkhälsoinsatser. Fördelningsprincipen i avtalet är 50-50, där hälso- och
sjukvårdsnämnden avsätter 1 750 000 kr för Vänersborgs del. Ett nytt avtal för åren
2012-2015 har tagits fram och ska behandlas i kommunstyrelsen.
Folkhälsosamordnaren har upprättat förslag till budget för folkhälsoarbetet 2012.
Hälsopolitiska rådet har vid sammanträde 2011-11-15, § 18, godkänt förslaget och
överlämnat det till kommunstyrelsen för fastställande.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer redovisad budget för folkhälsoarbetet 2012.
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Dnr 2011/446

Kommunstyrelsens verksamhetsplan och detaljbudget 2012
Ärendebeskrivning
I mål- och resursplan 2012-2014 anges kommunstyrelsens mål och resultat. Budgeten
anges övergripande per anlagsbindningsnivå. Som ett led i utvecklingen av det gemensamma ledningssystemet har upprättats en kommunstyrelsens verksamhetsplan med
detaljbudget 2012.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-11-10 bland annat föreslagit
att kommunstyrelsen skulle fastställa upprättat förslag.
Personal- och förhandlingsutskottet har vid sammanträde 2011-11-15, § 98, behandlat
ärendet, i de delar som sammanfaller med utskottets ansvarsområde.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar fastställa kommunstyrelsens verksamhetsplan med
detaljbudget 2012.
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Dnr 2011/439

Antagande av verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivning
Vänersborg 2012
Ärendebeskrivning
Kommunens energi- och klimatrådgivning bedrivs bland annat med bidrag från Energimyndigheten med 315 000 kronor. Från och med 2009 har Energimyndigheten ställt
krav att kommunen ska upprätta en verksamhetsplan för kommunens energi- och
klimatrådgivning. För att få bidrag för kommande verksamhetsår ska en godkänd
verksamhetsplanen för 2012 ha överlämnats till Energimyndigheten senast 2012-01-31.
Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivning Vänersborg 2012 har upprättats och i
tjänsteutlåtande 2011-10-18 redovisas bland annat planerade aktiviteter.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar upprättad verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivning
Vänersborg 2012 att överlämnas till Energimyndigheten.
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Dnr 2011/19

Redovisning av utförd intern kontroll 2011 inom kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Enligt reglementet för intern kontroll ska varje nämnd årligen anta en plan för
granskning samt uppföljning av den ekonomiska interna kontrollen. Kommunstyrelsen
antog 2011-05-04, § 129, en plan för intern kontroll som innehåller följande
granskningsområden:
 fakturering av elev- och kursavgifter samt övriga avgifter
 bidrag till föreningar och stiftelser
 verksamhetsmässig granskning
 uppföljning av 2010 års granskning
Granskningen redovisas i rapport intern kontroll 2011, daterad 2011-11-09.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-11-09 föreslagit att
kommunstyrelsen skulle ställa sig bakom rapporten och att denna överlämnas till
kommunens revisorer för kännedom.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom upprättad redovisning, daterad 2011-11-09 samt
förslag till åtgärder och översänder dokumentet Rapport intern kontroll 2011 till kommunens revisorer för kännedom.
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Dnr 2011/438

Deltagande i och medfinansiering av projekt W.Y Embassy West Youth Embassy
Ärendebeskrivning
Vänersborgs kommun har deltagit i projektet Ungas väg för ökad makt och frihet.
Projektet syftade till att förbättra integrationen av tredjelandsmedborgare och deras
behov. Målet var bland annat att höja kunskapsnivån om EU:s och Sveriges
grundläggande värderingar och mänskliga rättigheter, samt skapa attitydförändringar
och engagera enskilda ungdomar som riskerar att hamna i ett utanförskap. Målgruppen
var främst ungdomar mellan 16-24 år. Europeiska integrationsfonden beviljade medel
till projektet som varit fyrbodalsövergripande med Uddevalla som projektägare.
Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Lidell (M) har varit Vänersborgs kommuns
politiska representant i styrgruppen.
Projektledningen för ovan redovisat projekt har konstaterat att intresse finns för en
fortsättning av arbetet och Uddevalla kommun har åtagit sig ett projektägarskap.
Syftet med nu aktuellt projekt är att utveckla verksamheten och främja integration
mellan människor och ge verktyg att undvika konflikter som kan bero på olika
sedvanor, värderingar och normer som kan vara grundade på kulturella och religiösa
uppfattningar. Projektet skulle även få ett utvidgat geografiskt spridningsområde.
Projekttiden är 2012-2014. Vänersborgs kommuns del av medfinansieringen är 9 000 kr
under år 2012, 12 000 kr under år 2013 och 8 000 kr under år 2014.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
- medverka i projektet West Youth Embassy
- delta i projektet enligt ovan redovisad medfinansiering
- medlen ska belasta budgeterade kommungemensamma medel för internationalisering
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Dnr 2011/438

Kommunstyrelsen uppdrar åt sin ordförande att underteckna medfinansieringsintyg för
verksamhetsåren 2012-2014.
Kommunstyrelsen beslutar slutligen, under förutsättning av att Vänersborgs kommun
ingår i projektets styrgrupp, att utse sin ordförande Gunnar Lidell (M) att vara
Vänersborgs kommuns representant.
_____________
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Dnr 2011/461

Ekonomi 2012
Ärendebeskrivning
Inför år 2012 har ekonomikontoret redovisat budgetläget bland annat med hänsyn till
skatteprogos.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen
_____________
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Dnr 2011/447

Uppdrag att upprätta strategi för lokalisering av småbåtshamnar
utmed Dalslandskusten
Ärendebeskrivning
Planområdet är beläget norr om Vänersborgs stad och innefattar kustzonen från
kommungränsen mot Melleruds kommun i norr till Dalbobergen i söder. Plangränsen
överensstämmer med gränsen för den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för
Dalslandskusten.
Byggnadsförvaltningen redovisar i skrivelse 2011-11-10 att i den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Dalslandskusten anges att det behövs en vidare utredning av hamnfrågan. Länsstyrelsen har också efterfrågat en översiktlig analys och helhetssyn på
hamnar i området.
Byggnadsförvaltningen föreslår i ovan angivna skrivelse att byggnadsförvaltningen får i
uppdrag att ta fram förslag till strategi för lokalisering av småbåtshamnar utmed Dalslandskusten.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar ge byggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till
strategi för lokalisering av småbåtshamnar utmed Dalslandskusten, Vänersborgs kommun.
_____________
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Dnr 2011/462

Fråga om Bandy-VM i Vänersborg
Ärendebeskrivning
I februari 1969 arrangerades Bandy VM i Vänersborg. Svenska bandyförbundet har hos
Vänersborgs kommun efterfrågat intresse av att arrangera Bandy VM år 2013.
Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Lidell (M) och kommunstyrelsens förste vice
ordförande Marie Dahlin (S) har i skrivelse 2011-11-08 till Svenska Bandyförbundet
ställt sig positiva till förslaget att arrangera Bandy VM i Vänersborg år 2013.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Gunnar Lidell (M) informerade och redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
_____________
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Dnr 2011/389

Yttrande över betänkandet Kommunaliserad hemsjukvård, SOU
2011:55
Ärendebeskrivning
Socialdepartementet har inbjudit Vänersborgs kommun att yttra sig över betänkandet
Kommunaliserad hemsjukvård (SOU 2011:55)
Socialförvaltningen har i skrivelse 2011-11-06 redovisat synpunkter på betänkandet.
Socialförvaltningen har vidare yttrat sig i skrivelse daterad 2011-10-05.
Socialnämnden har vid sammanträde 2011-10-27, § 186, föreslagit kommunstyrelsen
anta socialförvaltningens skrivelse 2011-10-05 att som kommunens yttrande överlämnas till socialdepartementet.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta socialförvaltningens yttrande 2011-10-05 att som
Vänersborgs kommuns yttrande över betänkandet ”Kommunaliserad hemsjukvård”
överlämnas till Socialdepartementet.
_____________
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Dnr 2011/406

Yttrande över betänkandet Spara i goda tider - för en stabil
kommunal verksamhet, SOU 2011:59
Ärendebeskrivning
Finansdepartementet har inbjudit Vänersborgs kommun att yttra sig över betänkandet
Spara i goda tider - för en stabil kommunal verksamhet (SOU 2011:59).
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2011-11-15 redovisat synpunkter på
betänkandet.
I skrivelse daterad 2011-11-30 har redovisats yttrande över betänkandet.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta yttrande 2011-10-05 att som Vänersborgs kommuns
yttrande över betänkandet ”Spara i goda tider - för en stabil kommunal verksamhet”
överlämnas till Finansdepartementet.
_____________
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Dnr 2011/403

Uppföljning av kommunstyrelsens del av det handikappolitiska
programmet (Agenda 22) för 2009-2011
Ärendebeskrivning
Handikappolitiska handlingsprogrammet, Agenda 22, bygger på FN:s 22 standardregler
beträffande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Kommunala handikapprådet gör en uppföljning av nämndernas arbete med Agenda 22 och en sammanställning för kommunen rapporteras till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelseförvaltningen har i yttrande 2011-10-19, med tillhörande bilaga, lämnat en uppföljning av det handikappolitiska programmet, Agenda 22, för åren 20092011.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunstyrelseförvaltningens uppföljning av det
handikappolitiska programmet, Agenda 22, för åren 2009-2011 och överlämnar redogörelsen till kommunala handikapprådet.
_____________
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§ 247

Dnr 2011/467

Information om energifrågor inom Agenda 21
Ärendebeskrivning
Information om pågående arbete att upprätta en energiplan för Vänersborgs kommun.
Planförslaget gäller åren 2012-2020, och kommer bland annat att behandla kommunens
övergripande energimål, Vänersborgs profilering och olika insatsområden. Energiplanen
beräknas behandlas av kommunfullmäktige våren 2012.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Miljösamordnaren Ann Olsson informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
_____________
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Dnr 2011/146

Yttrande över samråd om detaljplan för kvarteret Astern m m,
Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Planområdet omfattar kvarteret Astern, fatigheten Begonian 10 samt AF Carlssons gata
i väster och delar av Östra vägen i norr, Regementsgatan i öster och Södergatan i söder.
Syftet med planförslaget är att större delen av kvarteret Astern ska användas för bostäder och centrumverksamhet. En mindre del enbart för centrumverksamhet, Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen ska skyddas. Utrymme ska skapas för cirkulationsplatser i Södergatans korsningar och Regementsgatan och Fabriksgatan.
Ärendet har för samråd enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen överlämnats till
kommunstyrelsen för yttrande.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
_____________
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