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Plats

Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Onsdagen den 17 mars 2010, kl 08.30 – 14.05.

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2-3

Ärendelista

Sid 4

Utsedd att justera

Lars Rosén

Paragrafer

68 - 82
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Sekreterare
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Maud Rudquist

Ordförande
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Bo Carlsson
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Lars Rosén
________________________________________________________________________________

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
2010-03-17

Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande

2010-032010-04-

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsen, Sundsgatan 29, Vänersborg

Underskrift
utdragsbestyrkande
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Maud Rudquist

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2010-03-17

2 (24)

Närvarolista
Beslutande
Bo Carlsson (C)
tjänstgörande ordförande
Anne Sophie Aronsson (S)
Gunnar Lidell (M)
Joakim Sjöling (S)
Marie Dahlin (S)
§ 68-70
Bengt Larson (S)
§ 71-82
Lennart Niklasson (S)
Madelaine Karlsson (S)
§ 68-70
Sven G Johansson (S)
§ 71-82
Kate Giaever (S)
Ann-Britth Fröjd (C)
Anders Forsström (M)
§ 68-70
Kerstin Andersson Carlsson (M) § 71-82
Astrid Karlsson-Björkman (M)
Lars G Blomgren (FP)
§ 68-70
Johan Ekström (FP)
§ 71-82
Orvar Carlsson (KD)
James Bucci (V)
§ 68-70
Lutz Rininsland (V)
§ 71-82
Lars Rosén (FV)
Ersättare
Henrik Josten (M)
Mats Andersson (C)
Sven G Johansson (S)
Bengt Larson (S)
Kerstin Andersson Carlsson (M)
Johan Ekström (FP)
Lutz Rininsland (V)

Tjänstgör för
Lars-Göran Ljunggren (S)

Marie Dahlin (S)

Madelaine Karlsson (S)

Anders Forsström (M)

Lars G Blomgren (FP)
Andreas Vänerlöv (KD)
James Bucci (V)

§ 68-70
§ 68-70
§ 68-70
§ 68-70
§ 68-70

Övriga deltagare
Kommunchefen Guy Mahlviker
Kanslichefen Claire Gabrielsson
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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Deltagare under information och bolagsdag § 68-70
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
Redovisningschefen Camilla Werngren
Personalchefen Ewa Öqvist
Projektledare Per-Åke Warg
Planarkitekten Jan-Irvis Scheynius
Planeringssekreteraren Lars Rudström
AB Vattenpalatset
Ordf Lennart Niklasson (S)
V ordf Lars G Blomgren (FP)
Platschef Carina Svensson
Vd Leif Selin
Fastighets AB Vänersborg
V ordf Gunnar Lidell (M)
Vd Leif Selin
AB Vänersborgsbostäder
Ordf Sigyn Lindbom (S)
V ordf Bilt Davidsson (M)
Vd Gunnar Johansson
Hunnebergs Kungajakt- och viltmuseum AB
Ordf Lennart Niklasson (S)
V ordf John-Åke Ericsson (KD)
Vd Monica Alfsdotter
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Ärenden

Sid

§ 68

Information om årsredovisning 2009 (Dnr KS 2010/3)

5

§ 69

Bolagsdag 2010 med de helägda kommunala bolagen (Dnr KS 2010/38)

6

§ 70

Information

8

§ 71

Ordförandeinformation

9

Ärenden som beslutas av kommunfullmäktige
§ 72

Uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden och kulturnämnden att utreda hur man
kan använda mark och byggnader inom Huvudnässkolans område
(Dnr KS 2009/46)

10

§ 73

Antagande av Folkhälsoprogram 2009 -2011 (Dnr KS 2009/444)

12

§ 74

Upphävande av jämställdhetsplan (Dnr KS 2010/139)

14

Ärenden som beslutas av kommunstyrelsen
§ 75

Antagande av anvisningar, ansvarsfördelning och utbildningsplan gällande
brandskydd (Dnr KS 2010/141)

15

§ 76

Hyresavtal avseende folkrörelsernas arkiv i Vänersborg (Dnr KS 2008/472)

16

§ 77

Justering av anslagsbindningsnivåer inom gymnasienämndens budget 2010
(Dnr KS 2010/129)

18

§ 78

Yttrande över samråd om detaljplan för Häljestorp m m (Dnr KS 2009/205)

20

§ 79

Yttrande över Översiktsplan 2009 för Uddevalla kommun (Dnr KS 2010/40)

21

§ 80

Verksamhetsanalys avseende Högskolecentrum Vänersborg (Dnr KS 2010/103)

22

§ 81

Delegationsbeslut

23

§ 82

Meddelanden

24
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Dnr 2010/3

Information om årsredovisning 2009
Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har upprättat förslag till årsredovisning för år 2009.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Redovisningschefen Camilla Werngren informerade.
Ärendet kommer för beslut att behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde 2010-04-07.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen
_____________
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Dnr 2010/38

Bolagsdag 2010 med de helägda kommunala bolagen
Ärendebeskrivning
De helägda kommunala bolagen informerar årligen kommunstyrelsen vid en bolagsdag.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
De helägda kommunala bolagen presenterade verksamhet och bokslut vid dagens
sammanträde. Frågan om ansvarsfrihet med mera behandlas vid kommunstyrelsens
sammanträde 2010-04-07.
AB Vattenpalatset
Ordf Lennart Niklasson (S)
V ordf Lars G Blomgren (FP)
Platschef Carina Svensson
Vd Leif Selin
Fastighets AB Vänersborg
V ordf Gunnar Lidell (M)
Vd Leif Selin
AB Vänersborgsbostäder
Ordf Sigyn Lindbom (S)
V ordf Bilt Davidsson (M)
Vd Gunnar Johansson
Hunnebergs Kungajakt- och viltmuseum AB
Ordf Lennart Niklasson (S)
V ordf John-Åke Ericsson (KD)
Vd Monica Alfsdotter
Noteras önskemål om att bolagens årsredovisningar skulle redovisa styrelsens ledamöter
och ersättare samt att siffror skulle anges i Tkr.
Tjänstgörande ordföranden Bo Carlsson (C) framförde ett tack till samtliga
bolagsrepresentanter.
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Dnr 2010/38

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen
_____________

Protokollsutdrag:

AB Vattenpalatset
Fastighets AB Vänersborg
AB Vänersborgsbostäder
Hunnebergs Kungajakt- och viltmuseum AB
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§ 70

Information
Redovisningschefen Camilla Werngren
Information om årsredovisning 2009 (Dnr KS 2010/3)
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
Uppföljning av besparingsåtgärder till och med februari 2010 (Dnr KS 2009/44)
Månadsuppföljning januari – februari 2010 (2010/12)
Projektledare Per-Åke Warg
Verksamhetsanalys avseende Högskolecentrum Vänersborg (Dnr KS 2010/103)
Planarkitekten Jan-Irvis Scheynius och planeringssekreteraren Lars Rudström
Yttrande över samråd om detaljplan för Häljestorp m m (Dnr KS 2009/205)
Kanslichefen Claire Gabrielsson
Antagande av anvisningar, ansvarsfördelning och utbildningsplan gällande
brandskydd (Dnr KS 2010/141)
Hyresavtal avseende folkrörelsernas arkiv i Vänersborg (Dnr KS 2008/472)
Kommunstyrelsens förste vice ordförande Gunnar Lidell
Den 16 mars samtal mellan Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och Vänersborgs
kommun angående frågeställning om kostnader för bland annat sotning.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen
_____________
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§ 71

Ordförandeinformation
Den 8 – 14 mars besök från Omaruru, Namibia
Den 8 mars överläggningar med Kunskapsbolaget om samarbete med Trollhättans stad
angående gymnasiefrågor
Den 9 mars diskussioner om Vänersborgs marina
Den 10 mars Hushållningssällskapet angående grön integration
Den 11 mars näringslivsråd
Den 15 mars träff angående biogas
Den 16 mars samtal om samarbete med Trollhättans stad angående gymnasiefrågor
Ordföranden medgav att ordföranden i miljö- och hälsoskyddsnämnden, Sven G
Johansson (S), ställde en fråga till kommunchefen Guy Mahlviker. Frågan rörde beslut i
samarbetskommittén Trollhättan Vänersborg om utökad samverkan mellan de båda
kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder samt förvaltningar. Sven G Johansson
(S), anmärkte på den uteblivna informationen och möjligheten för nämnd och
förvaltning att delta i och påverka frågan.
Kommunchefen Guy Mahlviker noterade Sven G Johanssons (S) kritik och konstaterade
att miljö- och hälsoskyddsnämnden samt förvaltningen fortsättningsvis kommer att
hållas informerad och ges möjlighet att delta.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen
_____________
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Dnr 2009/46

Uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden och kulturnämnden att
utreda hur man kan använda mark och byggnader inom
Huvudnässkolans område
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2009-03-18, § 33, att ge samhällsbyggnadsnämnden och kulturnämnden i uppdrag att utreda hur mark och byggnader
inom Huvudnässkolans område, skulle kunna användas.
Kulturnämnden har vid sammanträde 2009-05-11, § 53, beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta att
Huvudnässkolans aula samt Vänersborgs museum bevaras
övriga byggnader rives, skolhus A + B
park anlägges på Huvudnästomten
entréhall/café ordnas till aulan
ett framtida aktivitetshus på Huvudnästomten utreds och processas
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2009-05-14, § 78, beslutat föreslå
kommunfullmäktige besluta i enlighet med anteckningar från sammanträde 2009-04-15.
Sammanträdet var gemensamt för samhällsbyggnadsnämndens och kulturnämndens
presidier. Förslaget till beslut är detsamma som ovan redovisats från kulturnämndens
sammanträde.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2010-02-26 redovisat bland annat
att kommunens medborgare på olika sätt fått möjlighet att redovisa synpunkter på
utvecklingen av hela eller delar av kulturaxeln.
Vänersborgs kommun deltar i det förvaltningsövergripande projektet ”Offentlig miljö
som konstform, en framtidsfaktor i Fyrbodal”, som arrangeras av Fyrbodals Kommunalförbund. Ett delmål i projektet är att det arrangeras en idétävling för ett specifikt område
i respektive kommun.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2010-02-17, § 42, att arrangera en
inbjuden idétävling för Kulturaxeln. Syftet med tävlingen är att få fram idéer för
Kulturaxeln, så att den åter blir en aktiv mötesplats, samtidigt som dess unika värden
bevaras och utvecklas.
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Dnr 2009/46

Av kommunstyrelseförvaltningens ovan angivna skrivelse framgår, att med det arbete
som nu beslutats av kommunstyrelsen att genomföras, anses uppdraget fullföljt. Uppdraget övergår nu i en idétävling där olika grupper, baserat på deras kompetens samt de
förslag som medborgarna kommit in med för delen plantaget, ska ta fram förslag för
kulturaxeln.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att det till samhällsbyggnadsnämnden och kulturnämnden
givna uppdraget anses utfört och övergår nu i den av kommunstyrelsen beslutade idétävlingen för Kulturaxeln.
_____________
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Dnr 2009/444

Antagande av Folkhälsoprogram 2009 -2011
Ärendebeskrivning
Enligt upprättat folkhälsoavtal mellan hälso- och sjukvårdsnämnden Trestad och
Vänersborgs kommun ska folkhälsoarbetet utgå från en folkhälsoplan. Planen ska
innehålla beskrivning av prioriteringar kring vilken/vilka målgrupper som lokalt i
kommunen är i störst behov av folkhälsoinsatser samt uppföljningsbara mål.
Förslag till Folkhälsoprogram 2009-2011 har upprättats 2009-12-17.
Hälsopolitiska rådet beslutade vid sammanträde 2009-12-01, § 21, att anta Folkhälsoprogram 2009-2011 samt att föreslå kommunstyrelsen att området ”Folkhälsa”
införs som ett utvecklingsområde i Mål- och resursplan 2011.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2009-12-17 föreslagit att
kommunfullmäktige skulle anta upprättat folkhälsoprogram.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ordförande föreslog följande tillägg till beslutet: Kommunstyrelsen beslutar att till
Folkhälsoprogram 2009-2011, under rubriken ”Goda levnadsvanor”, tredje meningen,
ska tillföras ordet ”barnhälsovård”.
Ordföranden ställde beslutsförslaget med ovan redovisat tillägg under proposition och
fann att kommunstyrelsen beslutat bifalla detta.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar upprättat Folkhälsoprogram 2009 -2011 med kommunstyrelsens tillägg att under rubriken ”Goda levnadsvanor”, tredje meningen, ska tillföras
ordet ”barnhälsovård”.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att frågan om att området ”Folkhälsa” ska
införas som ett utvecklingsområde i mål- och resursplanen, överlämnas till budgetberedningen för avgörande.
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Dnr 2009/444

Kommunstyrelsen beslutar vidare att till Folkhälsoprogram 2009-2011, under rubriken
”Goda levnadsvanor”, tredje meningen, ska tillföras ordet ”barnhälsovård”.
_____________

Protokollsutdrag:

Folkhälsosamordnaren
Ekonomikontoret
Budgetberedningen
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Dnr 2010/139

Upphävande av jämställdhetsplan
Ärendebeskrivning
För att Vänersborgs kommun skulle få en enhetlig struktur för personalpolitiska styrdokument gjordes under 2008 en översyn av samtliga styrdokument inom personalområdet. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2009-03-18, § 38, som en
följd av översynen, om upphävande av ett antal policys och handlingsplaner, av vilka
en del fortsättningsvis skulle beslutas i personal- och förhandlingsutskottet.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2008-09-17, § 81, att anta reviderad
jämställdhetsplan och i avvaktan på ny lagstiftning ingick därför inte jämställdhetsplanen i det av fullmäktige ovan redovisade beslutet.
Personalkontoret har upprättat förslag till riktlinjer till personalpolicy-jämställdhetsplan.
Personal- och förhandlingsutskottet har vid sammanträde 2010-02-10, § 6, föreslagit
kommunstyrelsen föreslå fullmäktige att upphäva den av fullmäktige 2008-09-17
antagna jämställdhetsplanen. Personal- och förhandlingsutskottet beslutade vidare,
under förutsättning av fullmäktiges beslut, att fastställa riktlinjer till personalpolicyjämställdhetsplan.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar upphäva av kommunfullmäktige 2008-09-17, § 81,
antagen reviderad jämställdhetsplan.
_____________
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Dnr 2010/141

Antagande av anvisningar, ansvarsfördelning och
utbildningsplan gällande brandskydd
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2010-02-10, § 3, att anta ny
brandskyddspolicy för Vänersborgs kommun. Till brandskyddspolicyn behövs
anvisningar.
Anvisningar tillsammans med ansvarsfördelning och utbildningsplan har upprättats av
kommunkansliet.
Kommunkansliet har i missiv 2010-03-01 föreslagit att kommunstyrelsen skulle anta
anvisningar, ansvarsfördelning och utbildningsplan gällande brandskydd för
Vänersborgs kommun.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kanslichefen Claire Gabrielsson informerade.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta anvisningar, ansvarsfördelning och utbildningsplan
gällande brandskydd för Vänersborgs kommun.
_____________

Protokollsutdrag:

Kommunkansliet
Författningarna
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Dnr 2008/472

Hyresavtal avseende folkrörelsernas arkiv i Vänersborg
Ärendebeskrivning
Folkrörelsernas arkiv i Vänersborg inkom med en skrielse till vänersborgs kommun
2008-09-17 med förslag om att Folkrörelsernas arkivs samlingar flyttas till kommunens
lokaler i Regionarkivet, Niklasberg
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2008-12-17 att uppdra åt kanslichefen att
förhandla om avtal med Västra Götalandsregionen angående hyra av arkivplats på
Regionarkivet, Niklasberg, för Folkrörelsernas arkiv under förutsättning att företrädare
för Folkrörelsernas arkiv godtar ansvarsfördelning innebärande att kommunen ansvarar
och betalar för lokal och att föreningen ansvarar och betalar för personal för skötsel och
drift.
Styrelsen för Folkrörelsernas arkiv i Vänersborg inkom först 2009-12-09 med ett sådant
godkännande.
I arbetsutskottets beslut 2008-12-17 beslutades också att ett avtal mellan kommunen och
regionen om hyra av arkivplats för Folkrörelsernas arkiv ska underställas kommunstyrelsen för godkännande samt beslut om hur finansiering skulle ske.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2010-03-01 redovisat att förslag till
avtal har tagits fram av företrädare för Regionarkivet. Av skrivelsen framgår att
kommunstyrelsen föreslås godkänna upprättat förslag till hyresavtal samt besluta om
finansiering av detsamma.
Av upprättat avtal framgår att hyran beräknas till 38.843 kronor per år. Till hyreskostnaden kommer hyreskostnad för arkivhyllor med 100 kronor per hyllmeter. För Folkrörelsernas arkiv handlar det om 700 hyllmeter till en totalkostnad av 70.000 kronor per
år. Folkrörelsernas arkiv har option på att hyra ytterligare 100 hyllmeter arkivhyllor
under avtalsperioden. För år 2010 är den totala kostnaden för Vänersborgs kommun
108.843 kronor.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
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Dnr 2008/472

Kanslichefen Claire Gabrielsson informerade.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till hyresavtal. Kommunstyrelsen
beslutar vidare att hyreskostnaden om 108.843 kronor för år 2010 ska belasta kommunstyrelsens förfogandeanslag. Kostnaden för år 2011 och framåt ska tas upp i samband
med budgetberedningen. Kommunstyrelsen ger slutligen kommunchefen i uppdrag att
upprätta avtal mellan Folkrörelsernas arkiv och Vänersborgs kommun.
_____________

Protokollsutdrag:

Folkrörelsernas arkiv
Kommunchefen
Kanslichefen som har att underrätta Regionarkivet
Ekonomikontoret
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Dnr 2010/129

Justering av anslagsbindningsnivåer inom gymnasienämndens
budget 2010
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2009-06-17, § 75, att fördela ut
sparkrav på samtliga nämnder i mål- och resursplan 2010-2012 utan specifikation om
anslagsbindningsnivåer. Kommunstyrelsen gavs delegation att justera anslagsbindningsnivåerna.
Gymnasienämnden har vid sammanträde 2009-11-17, § 86, beslutat om fördelning av
sparkrav i budget 2010 samt föreslagit att kommunstyrelsen skulle godkänna
justeringen.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2010-02-18 föreslagit att gymnasienämndens
sparkrav i budget 2010 skulle fördelas per anslagsbindningsnivå enligt nedan.
Nämnd/administration
5 156 Tkr
gymnasieskola/gymnasiesärskola 151 988 Tkr
komvux
14 985 Tkr
uppdragsutbildningen
0 Tkr
arbetsmarknadsenheten
10 355 Tkr
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar fördela gymnasienämndens budget 2010, per
anslagsbindningsnivå, enligt följande
Nämnd/administration
5 156 Tkr
gymnasieskola/gymnasiesärskola 151 988 Tkr
komvux
14 985 Tkr
uppdragsutbildningen
0 Tkr
arbetsmarknadsenheten
10 355 Tkr
_____________
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Dnr 2010/129

Protkollsutdrag:

Gymnasienämnden
Ekonomikontoret
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Dnr 2009/205

Yttrande över samråd om detaljplan för Häljestorp m m
Ärendebeskrivning
Planområdet ligger omkring 7 kilometer sydväst om Vänersborgs stadskärna och strax
söder om Trestads center. Planområdets gräns sammanfaller i norr, öster och sydöst
med fastighetsgränsen för Kvarntorp 2:12 och Kvarntorp 2:1. I norr följer plangränsen
lokalvägen för väg 44, i öster reservatet för en framtida väg E45 och i sydöst gränsen
mot Trollhättans kommun. Den västra plangränsen är en kurva vars yttersta punkt ligger
cirka 380 meter från en kraftledningsgata.
Häljestorps avfalls- och återvinningsanläggning ligger idag utanför detaljplanelagd
mark. Detaljplanen ska omfatta den befintliga anläggningen och mark för en utvidgning
av anläggningen mot väster. Markanvändningen ska vara industri, upplag och transformator. Dessutom ska detaljplanen innehålla mark för ett skyddsområde kring anläggningen och mark för kraftledningar.
Planförslaget är utställt för granskning enligt 5 kap 23 § plan- och bygglagen under
tiden 2010-03-08 – 2010-03-29.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2010-03-08 lämnat synpunkter på
förslaget till detaljplan.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Planarkitekten Jan-Irvis Scheynius och planeringssekreteraren Lars Rudström
informerade.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-03-08
som sitt eget att överlämnas som kommunstyrelsens yttrande till byggnadsförvaltningen.
_____________
Protokollsutdrag:

Kommunstyrelseförvaltningen
Byggnadsförvaltningen + kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande
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Dnr 2010/40

Yttrande över Översiktsplan 2009 för Uddevalla kommun
Ärendebeskrivning
Uddevalla kommun har upprättat Översiktsplan 2009 för Uddevalla kommun. Förslaget
har ställts ut för allmän granskning under tiden 2010-01-18 – 2010-03-19. Ärendet har
överlämnats till Vänersborgs kommun för yttrande.
Byggnadsförvaltningen har i skrivelse 2010-02-22, efter hörande av samhällsbyggnadsförvaltningen och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen föreslagit att kommunstyrelsen
inte skulle ha något att erinra mot Översiktsplan 2009 för Uddevalla kommun.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte ha något att erinra mot förslag till Översiktsplan
2009 för Uddevalla kommun.
_____________

Protokollsutdrag:

Uddevalla kommun + byggnadsförvaltningens skrivelse 2010-02-22
Byggnadsförvaltningen
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Dnr 2010/103

Verksamhetsanalys avseende Högskolecentrum Vänersborg
Ärendebeskrivning
Högskolecentrum Vänersborg har upprättat en verksamhetsanalys daterad februari
2010. Analysen innehåller en genomlysning av verksamheten vid Högskolecentrum
Vänersborg.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2010-02-09 redovisat en bedömning av
analysen samt bland annat föreslagit att analysen skulle överlämnas till budgetberedningen för beaktande och bedömning i pågående och kommande budgetberedningar.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Projektledaren Per-Åke Warg informerade.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar notera informationen. Kommunstyrelsen beslutar vidare att
överlämna analysen till budgetberedningen för beaktande och bedömning i pågående
och kommande budgetberedningar.
_____________

Protokollsutdrag:

Högskolecentrum Vänersborg
Ekonomikontoret
Budgetberedningen
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§ 81

Delegationsbeslut
Kommunstyrelsen noterar den redovisning av delegationsbeslut som kommit in för att
anmälas vid kommunstyrelsens sammanträde den 17 mars 2010. Bilaga 1.
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§ 82

Meddelanden
Kommunkansliet har ingivit förteckning över skrivelser och meddelanden som inkommit
för anmälan vid kommunstyrelsens sammanträde den 17 mars 2010. Bilaga 2.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger förteckningen till handlingarna.
_______
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