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Plats

Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Onsdagen den 23 april 2008, kl 08.30-14.55.

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2-3

Ärendelista

Sid 4-5

Utsedd att justera

Lars G Blomgren

§ 104-125 samt 127-128

Gunnar Lidell

§ 126

Paragrafer
Underskrifter
Sekreterare

104 - 128
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Maud Rudquist
Ordförande
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Lars-Göran Ljunggren, ej § 124
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Anne Sophie Aronsson § 124
Justerande
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Lars G Blomgren, ej § 126
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Gunnar Lidell, § 126
________________________________________________________________________________
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Närvarolista
Beslutande
Tjänstgör för
Lars-Göran Ljunggren (s) ordf ej § 124
Anne Sophie Aronsson (s), tjänstgörande ordf § 124 Lars-Göran Ljunggren (s)
Gunnar Lidell (m)
ej § 124
Kerstin Andersson Carlsson (m) § 124
Gunnar Lidell (m)
Bo Carlsson (c)
ej § 124
Sven G Johansson (s)
§ 124
Bo Carlsson (c)
Joakim Sjöling (s)
Marie Dahlin (s)
ej § 124 och 126
Bengt Larson (s)
§ 124 och 126
Marie Dahlin (s)
Lennart Niklasson (s)
ej § 123, 125-126
Jenny Brycker (s)
Sven G Johansson (s)
§ 123
Lennart Niklasson (s)
Anne Sophie Aronsson (s)
§ 125-126
Lennart Niklasson (s)
Madelaine Karlsson (s)
Dan Nyberg (s)
Kate Giaever (s)
Ann-Britth Fröjd (c)
Anders Forsström (m)
ej § 125
KerstinAndersson Carlsson (m) § 125
Anders Forsström (m)
Astrid Karlsson-Björkman (m) ej § 123
Kerstin Andersson Carlsson (m) § 123
Astrid Karlsson-Björkman (m)
Lars G Blomgren (fp)
ej § 126
Johan Ekström (fp)
§ 126
Lars G Blomgren (fp)
Andreas Vänerlöv (kd)
James Bucci (v)
Lars Rosén (fv)
Ersättare
Anne Sophie Aronsson (s)
§ 104-123, 127-128
Sven G Johansson (s)
§ 104-122, 125-128
Bengt Larson (s)
§ 104-123, 125, 127-128
Johanna Olsson (s)
Kerstin Andersson-Carlsson (m) § 104-122, 126-127
Johan Ekström (fp)
§ 104-125, 127-128
Orvar Carlsson (kd)
Lutz Rininsland (v)
Kent O. Nilsson (mp)
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Information § 104
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
Personalchefen Ewa Öqvist
Fastighetsjuristen vid Fastighetsägarna, Torbjörn Sjögren
Personalekonomen Annette Andeling Malmberg
Personalekonomen Anneli Bengtsson
Trafikingenjör Björn Magnusson
Miljösamordnare Ann Olsson

Övriga deltagare
Kommunchefen Guy Mahlviker
Kanslichefen Claire Gabrielsson
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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Ärenden

Sid

§ 104 Information

6

§ 105 Ordförandeinformation

8

§ 106 Nämndernas verksamhetsberättelser 2007 Dnr 2008/173

9

§ 107 Personalekonomisk redovisning - Hälsobokslut 2007 Dnr 2008/193

10

§ 108 Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter i Vänersborgs kommun
Dnr 2008/102

11

§ 109 Taxa för anmälan och tillsyn enligt lag om detaljhandel med
nikotinläkemedel Dnr 2008/112

12

§ 110 Felparkeringsavgifter inom Vänersborgs kommun Dnr 2008/174

14

§ 111 Tomtprisuttag för exploateringsområdet Brinketorp etapp 2, Vänersborgs
kommun Dnr 2008/175

16

§ 112 Tillväxtprogram Fyrbodal 2008-2013 Dnr 2008/182

17

§ 113 Miljömål i nämnder och förvaltningar Dnr 2008/180

18

§ 114 Försöksverksamhet med "Jobbpusslet" Dnr 2007/547

20

§ 115 Plan för granskning av den ekonomiska interna kontrollen 2008
avseende kommunstyrelseförvaltningen Dnr 2008/188

22

§ 116 Deltagande i kampanjen Störa langningen Dnr 2008/184

23

§ 117 Förfrågan om förtur i tomtkön till Katrinedals hustomter i Vänersborg
Dnr 2008/200

24

§ 118 Läkarmedverkan inom kommunal vård Dnr 2008/134

25

§ 119 Delegation av samråd avseende ansökan nätkoncession för linje
Dnr 2008/79

26

§ 120 Yttrande över utställd detaljplan för Kilen 6 m m, Holmängen
Vänersborgs kommun Dnr 2008/62

28
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§ 121 Yttrande över utställd Översiktsplan Östra älvstranden, Trollhättans stad
Dnr 2008/148

29

§ 122 Yttrande över remiss angående förslag till vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter för Köperödssjöarnas ytvattentäkt Dnr 2008/42

30

§ 123 Kallelse till bolagsstämma 2008 - Hunnebergs Kungajakt- och
viltmuseum Dnr 2008/199

32

§ 124 Kallelse till bolagsstämma 2008 - Fastighets AB Vänersborg
Dnr 2008/198

34

§ 125 Kallelse till bolagsstämma 2008 - AB Vänersborgsbostäder
Dnr 2008/197

36

§ 126 Kallelse till bolagsstämma 2008 Vattenpalatset Vänerparken AB
Dnr 2008/63

38

§ 127 Anmälan av delegationsbeslut

40

§ 128 Meddelanden

41
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§ 104

Information
Fastighetsjuristen vid Fastighetsägarna, Torbjörn Sjögren
Redovisade förslag till en ny Centrumorganisation. Organisationen skulle vara ett
samarbete mellan kommunen, fastighetsägarna, näringslivet och köpmännen med
inriktning på långsiktiga och strategiska frågor.
Personalekonom Annette Andeling Malmberg och personalekonomen Anneli
Bengtsson
Personalekonomisk redovisning - Hälsobokslut 2007 (KS Dnr 2008/193)
Trafikingenjören Björn Magnusson
Felparkeringsavgifter inom Vänersborgs kommun (KS Dnr 2008/174)
Miljösamordnaren Ann Olsson
Miljömål i nämnder och förvaltningar (KS Dnr 2008/180)
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
Månadsuppföljning januari - mars 2008 (KS Dnr 2008/
Plan för granskning av den ekonomiska interna kontrollen 2008 avseende
kommunstyrelseförvaltningen (KS Dnr 2008/188)
Kommunchefen Guy Mahlviker
Redovisades kommunchefens rapport
Kommunstyrelseledamoten Marie Dahlin
Kommunens representant vid årsstämma med Coompanion Kooperataiv Utveckling
Fyrbodal
Kommunstyrelsens förste vice ordförande Gunnar Lidell
Den 27 mars Årsstämma Fyrbodalsinstitutet
Den 1-2 april brottsförebyggande rådets konferens i Skövde
Den 3 april samtal med elever vid Birger Sjöbergsgymnasiet
Den 10 april ”Smart energi” möte i Kungälv med tema älvtrafiken
Den 14 april brottsförebyggande rådets arbetsgrupp
Den 15 april Årsstämma med Dalslands Turist AB
Den 18 april styrelsemöte med Luft i Väst
Den 18 april möte med Jörg Friedman mfl. angående kulturutbyte med Lich
Den 21 april tidigt samrådsmöte Åtterserud med tema Vindkraft
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Forts § 104

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen
_______
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§ 105

Ordförandeinformation
Den 27 mars årliga överläggningar med kyrkorna i Vänersborgs kommun
Den 28 mars presidieöverläggningar om lokalfrågor med gymnasienämnden och barnoch ungdomsnämnden
Den 28 mars avtackning av Staffan Kronholm i Uddevalla
Den 28 mars sammanträde med Tillväxtalliansen
Den 31 mars överläggningar mellan kommunstyrelsens presidium, kommunchefen och
AB Vänersborgsbostäder
Den 31 mars sammanträde med medaljdelegationen
Den 1 april beredningsgruppen för regional utveckling
Den 3-4 april årsmöte med Kommuninvest
Den 7 april plangruppen för översiktsplanearbetet – bl a anslutning av rörvattenledningar
Den 7 april sammanträde med Karin Stenlund, Innovatum, angående biogas Brålanda
Den 8 april studiebesök i Borås med Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Den 8 april radiointervju tillsammans med Gert-Inge Andersson, Trollhättans stad
Den 10 april sammanträde med West Sweden
Den 10 april sammanträde med Turistrådet
Den 11 april beredningsgruppen för infrastruktur
Den 14 april ägarmöte i Färgelanda med Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Den 14 april möte med representant för Aktiva Länken
Den 14 april sammanträde med Fastighets AB Vänersborg
Den 14 april möte med Stefan Larsson angående Vänersborgs visionstidning
Den 15 april presidieöverläggningar med RL Nordic och Leif Selin
Den 15 april intervju för TV4
Den 15 april bolagsstämma med Dalslands Turistråd
Den 16 april överläggningar med SALA IDA
Den 17 april revisionssamtal med Monica Axelsson angående barnperspektivet i
kommunala beslut
Den 17 april områdesträff i kommunhuset med företagare
Den 18 april sammanträde med Stiftelsen Laxfond Vänern
Den 18 april sammanträde med Dalslands Kanal AB
Härutöver har budgetöverläggningar genomförts med nämnderna

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen
_______
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Dnr 2008/173

Nämndernas verksamhetsberättelser 2007
Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har sammanställt nämndernas verksamhetsberättelser
för 2007.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar informationen som lämnas i nämndernas verksamhetsberättelser för år 2007.
_____
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Dnr 2008/193

Personalekonomisk redovisning - Hälsobokslut 2007
Ärendebeskrivning
Personalkontoret har sammanställt 2007 års personalekonomiska redovisning med
hälsobokslut.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Personalekonomen Annette Andeling Malmberg informerade kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnderna att tillse att redovisningen ingår i och utgör
en del av nämndernas arbetsmiljö- och jämställdhetsarbete.
_____
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Dnr 2008/102

Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter i Vänersborgs
kommun
Ärendebeskrivning.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har under flera år fått klagomål över att hästar rids på
allmän badplats. Försök har gjorts att komma till rätta med problemen utan att lyckas.
Med hänsyn bland annat till risk för bakteriespridning och till kommunens övriga
insatser för att säkra en god vattenkvalitet, beslutade miljö- och hälsoskyddsnämnden
vid sammanträde 2008-02-18, § 20, att föreslå att förbud införs mot att hästar vistas vid
allmän badstrand.
Kommunkansliet har i skrivelse 2008-03-31 redogjort bland annat för bestämmelserna i
ordningslagen och liknande förbud i andra kommuner.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar införa förbud mot att häst vistas på stränder vid kommunalt ägda och/eller förvaltade badplatser. Med strand avses den del av land och utanförliggande vatten som nyttjas av badande eller till annan rekreation. Områdena framgår av
en till ärendet hörande karta.
Beslutet skall införas i lokala ordningsföreskrifter för Vänersborgs kommun.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att göra en allmän översyn av
kommunens lokala ordningsföreskrifter
_____________
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Dnr 2008/112

Taxa för anmälan och tillsyn enligt lag om detaljhandel med
nikotinläkemedel
Ärendebeskrivning
Den 1 mars 2008 träder ny lagstiftning i kraft, lag (2007:1455) om detaljhandel med
nikotinläkemedel.
Kommunen får genom den nya lagen nya arbetsuppgifter vilka kommunfullmäktige bör
delegera till lämplig nämnd.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2008-02-25 med hänvisning till lagen om
anmälan och tillsyn enligt lag om detaljhandel med nikotinläkemedel, föreslagit ändring
i nämndens reglemente, § 3.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har vid sammanträde 2008-03-17, § 36, föreslagit att
nämnden skulle bli ansvarig för kommunens uppgifter gällande detaljhandel med
nikotinläkemedel. Nämnden föreslår taxa och handläggningsavgift samt godkänner
föreslagen ändring i sitt reglemente.
Kommunstyrelsens arbetsutskott var vid sammanträde 2008-04-16, § 24, inte beslutsför,
varför ärendet inte beretts i denna instans.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Noteras att följande ledamöter inte deltar i beslutet i detta ärende: Bo Carlsson (c),
Gunnar Lidell (m), Lars G Blomgren (fp), Anders Forsström (m) och Astrid Karlsson
Björkman (m).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
Att delegera kommunens uppgifter enligt lag (2007:1455) om detaljhandel med
nikotinläkemedel till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Att godkänna föreslagen ändring i reglementet för miljö- och hälsoskyddsnämnden, § 3.
Att anta taxa för anmälningar och tillsyn enligt lag om detaljhandel med nikotinläkemedel i enlighet med upprättat förslag daterat 2008-02-22
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Dnr 2008/112

Att anta handläggningsavgift om 600 kronor vid anmälan om försäljning av nikotinläkemedel
Att timtaxan (timavgiften) vid övrig tillsyn skall vara 600 kronor per timme
Taxan träder i kraft 2008-07-01
_____________
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Dnr 2008/174

Felparkeringsavgifter inom Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Regeringen anger högsta och lägsta belopp som felparkeringsavgifter får fastställas till.
Beloppen får varieras med hänsyn till skilda slag av parkeringsöverträdelser. Det lägsta
belopp som får tas ut är 75 kronor och det högsta beloppet är 1.000 kronor. Kommunerna
bestämmer själva vilka felparkeringsavgifter som skall tas ut inom detta intervall och för
vilka förseelser.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 1992-10-27, § 142 att fastställa nu
gällande felparkeringsavgifter i Vänersborg.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse 2008-02-18 redovisat den översyn som
gjorts av felparkeringsavgifterna och bedömt att en justering bör göras.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2008-02-13, § 46, beslutat föreslå
justeringade felparkeringsavgifter, att beslutas av kommunfullmäktige.
Kommunkansliet har i yttrande 2008-03-31 föreslagit redaktionella ändringar i den av
samhällsbyggnadsnämnden föreslagna texten.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Trafikingenjören Björn Magnusson informerade kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, i enlighet med
samhällsbyggnadsnämndens förslag, att följande felparkeringsavgifter skall gälla i
Vänersborgs kommun:
1000 kronor
Vid uppställning eller parkering i strid mot förbud om stannande eller parkering enligt
Trafikförordningen (1998:1276).
TrF 3 kap. § 54 3:e stycket.
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Dnr 2008/174

700 kronor
1. Vid uppställning eller parkering i strid mot förbud om stannande eller parkering
enligt Trafikförordningen (1998:1276).
TrF 3 kap. § 47
TrF 3 kap. § 48 2:a stycket
TrF 3 kap. § 52 2:a stycket
TrF 3 kap. § 53
TrF 3 kap. § 54 1:a och 2:a stycket.
TrF 8 kap. § 1
2. Vid uppställning eller parkering i strid mot förbud om stannande eller parkering
enligt lokal trafikföreskrift.

500 kronor
1. Vid uppställning eller parkering i strid mot förbud om parkering enligt
Trafikförordningen (1998:1276).
TrF 3 kap. § 48 1:a stycket
TrF 3 kap. § 49
TrF 3 kap. § 52 1:a och 2:a stycket
TrF 3 kap. § 54 3:e stycket
TrF 3 kap. § 55
TrF 8 kap. § 1
2. Vid uppställning eller parkering i strid mot förbud om parkering enligt lokal
trafikföreskrift.

300 kronor
1. Vid uppställning eller parkering i strid mot lokal trafikföreskrift om bestämmelser för
P-skiva.
2. Vid uppställning eller parkering i strid mot lokal trafikföreskrift om tidsbegränsad
parkering.
Tidigare beslut i ärendet upphör samtidigt att gälla.
_______
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Dnr 2008/175

Tomtprisuttag för exploateringsområdet Brinketorp etapp 2,
Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen gav vid sammanträde 2006-09-20, § 207, byggnadsförvaltningen i
uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för Brinketorp etapp 2.
Planområdet ligger på Huvudnäsöns södra del, cirka 5 km söder om Vänersborgs
centrum, vid Restad Gård. Nordväst därom ligger det nya bostadsområdet Brinketorp I.
Planområdet avgränsad av Brinketorpsvägen i nordväst och Tegelbruksvägen i väster.
I översiktsplanen anges området lämpligt för nybebyggelse i liten skala – som tillägg till
befintlig bebyggelse. Planområdet är en fortsättning på bebyggelsen i Brinketorp, etapp 1.
Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2008-01-22, § 5, antagit detaljplanen som
vunnit laga kraft 2008-02-18.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse 2008-02-27 bland annat redovisat
kostnader inom exploateringsområdet.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2008-03-13, § 45, föreslagit att kommunen för Brinketorp etapp 2, skulle tillämpa ett kvadratmeterpris på 5 kronor för
kvartersmark och ersättning för gator m m för fristående småhus på 200 000 kronor per
hus. De beslutade priserna skulle gälla tills vidare.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att för Brinketorp etapp 2, tillämpa ett kvadratmeterpris på
5 kronor för kvartersmark och ersättning för gator m m för fristående småhus på 200 000
kronor per hus. De beslutade priserna skall gälla tills vidare.
_____________
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Dnr 2008/182

Tillväxtprogram Fyrbodal 2008-2013
Ärendebeskrivning
Fyrbodals Kommunalförbund har upprättat ”Tillväxtprogram Fyrbodal 2008-2013”.
Tillväxtprogrammet är antaget av direktionen 2008-02-07. Tillväxtprogrammet har
överlämnats till medlemskommunerna för antagande.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2008-04-11 föreslagit att kommunstyrelsen skulle besluta i enlighet med förbundets förslag till tillväxtprogram och
finansiering.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
Att förskottera sin andel av den kommunala medfinansieringen till Fyrbodals
kommunalförbund. Detta motsvarar 35 kronor per invånare och år. Antalet
invånare i respektive kommun räknas per den 1 november föregående år.
Att en årlig rapport lämnas till direktionen av beslutade projekt. Ambitionen är att
insatta medel faller tillbaka på kommunernas projektprioriteringar motsvarande
minst 80 %.
Att Fyrbodals kommunalförbund inom ramen för tillväxtprogrammet ges mandat att
fatta beslut om medelstilldelning från den gemensamma kommunala medfinansieringen.
Att godkänna förslaget till berednings-, besluts- och förankringsprocess enligt ovan
redovisat förslag.
Att beslutet gäller för år 2008 med inriktning på att förlänga till och med 2010.
Att ambitionen är att efter utvärdering av tillväxtprogrammet förlänga överenskommelsen till och med 2013.
Finansiering sker för 2008 ur kommunstyrelsens förfogandeanslag. Finansiering för år
2009 överlämnas till budgetberedningen att hantera.
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Dnr 2008/180

Miljömål i nämnder och förvaltningar
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2006-11-01, § N12, att anta lokala
miljömål för Vänersborg.
Ledningsgruppen för Agenda 21 har i skrivelse 2008-03-11 redovisat bakgrund,
miljömålens struktur samt föreslagit hur arbetet skall bedrivas i fortsättningen.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Miljösamordnaren Ann Olsson informerade kommunstyrelsen.
Som redaktionella ändringar föreslogs följande, som godkändes av kommunstyrelsen.
Andreas Vänerlöv (kd) föreslog ändring av första beslutsatsen innebärande ett tillägg av
”inom varje nämnd”. Anders Forsström (m) föreslog ett tillägg enligt den nedanstående
fjärde beslutssatsen.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att för miljömålsarbetet ska ”Miljömålsyttrande i
beslutsunderlag” samt ”Förvaltningsövergripande ledningssystemet” utgöra
huvudrutiner för att få med miljömålsaspekter i ärendehandläggning och beslut för både
kärnverksamhet och drift inom varje nämnd.
Kommunstyrelsen beslutar vidare att förstärka miljömålsarbetet genom att varje nämnd
utser en miljömålsansvarig tjänsteman inom förvaltningen samt en politiker med särskilt
ansvar för miljöarbetet.
Kommunstyrelsen ger Agenda 21 i uppdrag att, för miljömålsansvariga på nämnd- och
förvaltningsnivå, organisera nätverk som inom den kommunala organisationen
samordnar arbetet med miljömålen.
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Dnr 2008/180

Kommunstyrelsen överlämnar ”Miljömål i styrelser och nämnder” till de helägda
kommunala bolagen med uppmuntran om att bolagen arbetar efter dessa i tillämpliga
delar.
_____________

Protokollsutdrag:

Ledningsgruppen för Agenda 21 som har att underrätta nämnderna
Vattenpalatset Vänerparken AB
Fastighets AB Vänersborg
Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum AB
AB Vänersborgsbostäder
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Dnr 2007/547

Försöksverksamhet med "Jobbpusslet"
Ärendebeskrivning
Jobbpusslet är en metod som ger en verksamhetsbaserad bild av hur bemanningen ser ut
på en arbetsplats.
Personal- och förhandlingsutskottet har av kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-26,
§ 38, fått i uppdrag att göra en politisk bedömning av om kommunen skulle starta
försöksverksamhet med jobbpusslet.
Personal- och förhandlingsutskottet har vid sammanträde 2007-10-31, § 77, föreslagit
kommunstyrelsen att försöksverksamhet med jobbpusslet skulle inledas, i första hand
inom socialnämndens och samhällsbyggnadsnämndens områden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2008-02-06, § 9, att
remittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden, barn- och ungdomsnämnden samt
socialnämnden.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2008-03-17, § 36, ställt sig bakom
sin förvaltnings skrivelse daterad 2007-10-26. Av skrivelsen framgår att förvaltningen
sedan en längre tid arbetat strategiskt och målinriktat med personalplanerings-,
dimensionerings- och rekryteringsfrågor. Av skrivelsen framgår önskemål om tid och
utrymme att utveckla det pågående arbetet.
Socialnämnden har vid sammanträde 2008-03-27, § 53, ställt sig bakom sin förvaltnings
skrivelse daterad 2008-03-06. Av skrivelsen framgår bland annat att förvaltningen
genom redan pågående projekt i vissa fall gått längre än syftet med Jobbpusslet. Med
hänvisning till vad som framgår av skrivelsen föreslås att nu pågående projekt kan
fullföljas som ett led i ett långsiktigt arbete. Om Jobbpusslet skulle införas förordas ett
mindre projekt.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2008-04-10, § 64, uttalat att, i
enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2008-03-25, kan
förvaltningen tidigast senhösten 2008 alternativt våren 2009 genomföra försök med
jobbpusslet.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2008-04-15 redovisat synpunkter frän
berörda nämnder och föreslagit att försöksverksamheten med Jobbpusslet inte påbörjas
för närvarande.
_________________________________________________________________________________________________
│ Justerandes sign
│ Utdragsbestyrkande
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Forts § 114

Sammanträdesdatum

Sida

2008-04-23

21 (41)

Dnr 2007/547

Ärendet har åter 2008-04-16, § 23, beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte för närvarande införa försöksverksamhet med
Jobbpusslet.
_______

Protokollsutdrag:

Samhällsbyggnadsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Socialnämnden
Personal- och förhandlingsutskottet
Personalkontoret
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Dnr 2008/188

Plan för granskning av den ekonomiska interna kontrollen 2008
avseende kommunstyrelseförvaltningen
Ärendebeskrivning
Varje nämnd har ansvar för att den egna interna kontrollen i verksamheten är tillräcklig.
Enligt reglementet för ekonomisk intern kontroll ska varje nämnd årligen anta en plan
för att genomföra granskning och uppföljning av den interna kontrollen. Syftet är att
säkerställa att kravet på rättvisande och fullständig redovisning uppfylls. En viktig del i
arbetet för en god intern kontroll blir därmed att skapa tillförlitliga system och rutiner
där omfattningen av olika kontrollmoment ska vägas mot risker som kan finnas.
Ekonomikontoret har i skrivelse 2008-04-15 föreslagit områden att granskas inom den
interna kontrollen.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att följande områden inom kommunstyrelseförvaltningen
skall granskas inom den ekonomiska interna kontrollen 2008
- attestuppdrag
- momsbidrag vid köp av ej skattepliktig verksamhet
- efterkontroll av fakturor
- uppföljning av nämndernas internkontrollarbete
_____________

Protokollsutdrag:

Ekonomikontoret
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Dnr 2008/184

Deltagande i kampanjen Störa langningen
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt tjugofem kommuner i länet kommer under
veckorna 23 och 24 att ha en kampanj med namnet ”Störa langningen”. Fokus i projektet
är att skapa verktyg för att den illegala handeln med alkohol begränsas och därmed tillgängligheten för barn och ungdomar. Syftet är att störa langningen, beröra föräldrar och
andra vuxna, stimulera till ökat polisiärt arbete, skapa diskussion och debatt hos
allmänheten samt skapa en ökad vilja hos allmänheten att lämna tips till polisen.
Kampanjen är förankrad hos länsstyrelsen samt hos länspolismästaren för Västra
Götaland för att kunna prioriteras inom polisen.
Vänersborgs kommun deltog under våren 2007, efter beslut i kommunstyrelsen, i en
liknande kampanj.
Vänersborgs kommun har tillsammans med Trollhättans och Göteborgs städer samt Borås
och Uddevalla kommuner blivit erbjudna att medverka i kampanjen. För att delta, skall
kampanjen vara förankrad i kommunstyrelsen.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom deltagande i kampanjen ”Störa langningen”.
Kampanjen finansieras med cirka 15.000 kronor ur budgeten för det drogförebyggande
arbetet.
_____________
Protokollsutdrag:

Trollhättans stad
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Ekonomikontoret
Drogsamordnaren Sara Gunnarsson
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Dnr 2008/200

Förfrågan om förtur i tomtkön till Katrinedals hustomter i
Vänersborg
Ärendebeskrivning
Till Vänersborgs kommun har kommit in en ansökan om förtur i tomtkön till
Katrinedals bostadsområde. Av inkomna handlingar framgår omständigheterna för
ansökan.
Av kommunens tomtköregler som antogs av kommunfullmäktige senast 1990-12-18,
framgår att kommunstyrelsen, efter särskild framställning, kan göra avsteg från den
tidsmässiga turordningen. Av reglerna framgår också vilka faktorer kommunen har att
ta ställning till för att göra undantag från tomtkön.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avslår ansökan om förtur i tomtkön tilll Katrinedals bostadsområde
och hänvisar till alternativa områden i kommunen.
_____________

Protokollsutdrag:

Sökanden
Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr 2008/134

Läkarmedverkan inom kommunal vård
Ärendebeskrivning
Västra Götalandsregionen och Västkom har upprättat ”Ramavtal om Västra
Götalandsregionens läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård”.
Direktionen för Fyrbodals Kommunalförbund beslutade vid sammanträde 2008-02-07
att rekommendera sina medlemskommuner att godkänna upprättat ramavtal.
Socialförvaltningen har i skrivelse 2008-03-06 redovisat bakgrund och föreslagit ett
godkännande av ramavtalet.
Socialnämnden har vid sammanträde 2008-03-27, § 52, beslutat föreslå kommunstyrelsen att godkänna upprättat ramavtal.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat ”Ramavtal om Västra
Götalandsregionens läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård”.
_____________

Protokollsutdrag:

Västra Götalandsregionen
Västkom
Fyrbodals Kommunalförbund
Socialnämnden
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Dnr 2008/79

Delegation av samråd avseende ansökan nätkoncession för
linje
Ärendebeskrivning
Vattenfall Eldistribution AB planerar att ansöka om förlängning av nätkoncession för
linje avseende befintlig 130 kV ledning mellan fördelningsstation OT02 Lextorp vid
Trollhättan och fördelningsstation OT75 Moholm norr om Moholm. Ledningarnas
sträckning framgår av de handlingar som tillhör ärendet. Ledningarna berör, förutom
Vänersborgs kommun, även Trollhättan, Grästorp, Lidköping, Götene, Skövde,
Mariestad och Töreboda.
Vattenfall har anhållit om kommunens yttrande över samråd samt beslut enligt 6 kap 4 §
miljöbalken avseende betydande miljöpåverkan vad gäller ovan redovisad ansökan om
förlängning av nätkoncession för linje.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2008-02-27, § 62, att inte ha någon
erinran mot Vattenfalls ansökan om förlängning av nät- koncession på ovan angivna
linjer vad gäller Vänersborgs kommun.
Länsstyrelsen har därefter kontaktat miljö- och hälsoskyddskontoret och efterfrågat en
komplettering avseende kommunens ställningstagande huruvida fortsatt nätkoncession
innebär betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken 6 kap 4 §.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2008-04-02 föreslagit att ärendet
skulle delegeras till miljö- och hälsoskyddsnämnden för utredning och svar till
länsstyrelsen.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att delegera till miljö- och hälsoskyddsnämnden att utreda
frågan och lämna svar å Vänersborgs kommuns vägnar till länsstyrelsen.
_____________
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Dnr 2008/79

Protokollsutdrag:

Vattenfall Eldistribution AB
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 120

Sammanträdesdatum

Sida

2008-04-23

28 (41)

Dnr 2008/62

Yttrande över utställd detaljplan för Kilen 6 m m, Holmängen
Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Planområdet ligger 2 km sydöst om stadskärnan. Det gränsar i nordöst till Östra vägen, i
sydväst till fastigheterna Kilen 1 och Kilen 2 och i sydväst till Älvsborgsbanan. Den
nordvästra gränsen ligger cirka 50 meter nordväst om gränsen för Kilen 6. I området
ingår fastigheten Kilen 6 och delar av fasigheterna Kilen 1 och Holmängen 1:1.
Större delen av planområdet skall användas för handel. Vid Östra vägen skall finnas en
gång- och cykelväg och en park.
Planförslaget är utställt för granskning enligt 5 kap 23 § plan- och bygglagen under
tiden 2008-04-07 – 2008-05-02.
Byggnadsnämnden har överlämnat utställt planförslag till kommunstyrelsen för
yttrande.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tillstyrker detaljplan för Kilen 6 m m, Holmängen
_____________

Protokollsutdrag:

Byggnadsnämnden

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 121

Sammanträdesdatum

Sida

2008-04-23

29 (41)

Dnr 2008/148

Yttrande över utställd Översiktsplan Östra älvstranden,
Trollhättans stad
Ärendebeskrivning
Trollhättans stad har för yttrande överlämnat utställd Översiktsplan Östra älvstranden. fördjupning av översiktsplanen för Trollhättans kommun.
Östra älvstranden, Innovatumområdet – Nysätra ligger i Trollhättans tätort, nära såväl
stadens centrum som det turisttäta fall- och slussområdet. Planområdet avgränsas av
Trollhätte kanal i väster, Lasarettsvägen/Erik Carlssons rondell i norr, Nysätersvägen/
Göteborgsvägen i öster och Dalahöjdsvägen/Ryrvägen i söder.
I yttrande i samrådsförfarandet beslutade kommunstyrelsen vid sammanträde 2007-11-07,
§ 269, uttala att den plan för området Östra älvstranden som ligger i nära anslutning till
stadens centrum, ger stora möjligheter för stadens utbyggnad med integrerat boende, verksamheter och besöksnäring i enlighet med visionen för framtida utveckling. Kommunstyrelsen såg det som en mycket positiv del av översiktsplanen.
Byggnadsförvaltningen har i skrivelse 2008-03-20, redovisat att byggnadsförvaltningens yttrande över samrådet gav bakgrund och sammanfattning av översiktsplanen
Östra älvstranden (Dnr KS 2007/511). Av skrivelsen framgår att i utställningsförslaget i
alla väsentliga delar överensstämmer med samrådsförslaget. Byggnadsförvaltningen
förslår därmed att kommunstyrelsen inte skulle ha någon erinran mot översiktsplanen.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens beredning av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har ingen erinran mot utställd Översiktsplan Östra älvstranden,
Trollhättans stad
_____________
Protokollsutdrag:

Trollhättans stad
Byggnadsnämnden
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Dnr 2008/42

Yttrande över remiss angående förslag till vattenskyddsområde
och skyddsföreskrifter för Köperödssjöarnas ytvattentäkt
Ärendebeskrivning
Uddevalla kommun har begärt att Länsstyrelsen fastställer ett av Uddevalla kommun
framtaget förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Köperödssjöarnas
ytvattentäkt med tillhörande vattenflöden enligt karta (projekt 1310502.300 med datum
2006-11-10).
Skyddsområdet med tillhörande skyddsföreskrifter kommer att berörda den sydvästra
delen av Vänersborgs kommun. Skyddsföreskrifterna kommer att innebära vissa
verksamhetsbegränsningar i markanvändningen för de fastighetsägare som bor inom
skyddsområdet.
Vattenskyddsområdet har indelats i primärzon, sekundärzon och tertiärzon. Varje zon
har sina skyddsföreskrifter.
I förslaget till vattenskyddsområdet kommer Vänersborgs kommun att beröras av alla tre
skyddszonerna.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2008-04-10, § 59, beslutat att som
yttrande överlämna samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2008-04-03.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i ovan angiven skrivelse redovisat synpunkter på
förslag till verksamhetsområdets storlek, föreslagna skyddsföreskrifter, vattentäktszoner
m m.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har vid sammanträde 2008-04-14 § 59, beslutat att som
yttrande överlämna samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2008-04-03.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i ovan angiven skrivelse redovisat synpunkter på
förslag till verksamhetsområdets storlek, föreslagna skyddsföreskrifter, vattentäktszoner
m m.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har vid sammanträde 2008-04-14, § 47, redovisat
synpunkter på förslaget och under förutsättning av att nämndens synpunkter beaktas,
tillstyrkt detsamma.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.,
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Dnr 2008/42

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Bo Carlsson (c) yrkade bifall till samhällsbyggnadsnämndens skrivning att den av
Uddevalla kommun föreslagna lösningen av vattenbehovet är kortsiktig och tveksam.
I yrkandet instämde Gunnar Lidell (m)

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom samhällsbyggnadsnämndens beslut 2008-04-10,
§ 59, och dess förvaltnings skrivelse daterad 2008-04-03 samt miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2008-04-14, § 47, och låter dessa utgöra kommunens yttrande att
överlämnas till Uddevalla kommun.
_____________

Protokollsutdrag:
Uddevalla kommun + samhällsbyggnadsnämndens beslut 2008-04-10, § 59, samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse 2008-04-03 och miljö- och hälsoskyddsnämndens
beslut 2008-04-14, § 47
Trollhättans stad
Lilla Edets kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
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Dnr 2008/199

Kallelse till bolagsstämma 2008 - Hunnebergs Kungajakt- och
viltmuseum
Ärendebeskrivning
Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum AB har kallat till bolagsstämma 2008-04-30
Kommunstyrelsen informerades vid bolagsdag i samband med kommunstyrelsens
sammanträde 2008-03-26, § 86.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (s) till
kommunens ombud vid stämma med Hunnebergs Kungajakt- och viltmuseum AB
2. Till ersättare för ombudet utses kommunstyrelsens förste vice ordförande Gunnar
Lidell (m)
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt ombudet att
- rösta för fastställelse av resultaträkning och balansräkning enligt styrelsens förslag
- rösta för disposition av bolagets resultat enligt styrelsens förslag
- rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören enligt
revisorernas förslag
- rösta för uppräkning av arvoden till styrelse och lekmannarevisorer i enlighet med
personal- och förhandlingsutskottets beslut 2007-12-19, § 91.
- rösta för antagande av, av kommunfullmäktige antagna ägardirektiv
Årsredovisningshandlingarna skall delges kommunfullmäktige
____________
Jäv
Lennart Niklasson (s) och Astrid Karlsson Björkman (m) anmälde att de inte deltog i
handläggningen eller beslutet i detta ärende på grund av jäv.
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Dnr 2008/199

Protokollsutdrag:

Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum AB
Lars-Göran Ljunggren
Gunnar Lidell (m)

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 124

Sammanträdesdatum

Sida

2008-04-23

34 (41)

Dnr 2008/198

Kallelse till bolagsstämma 2008 - Fastighets AB Vänersborg
Ärendebeskrivning
Fastighets AB Vänersborg har kallat till bolagsstämma 2008-04-30.
Kommunstyrelsen informerades vid bolagsdag i samband med kommunstyrelsens
sammanträde 2008-03-26, § 86.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Noteras att kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (s) anmälde jäv och
deltog därmed inte i handläggning eller beslut i detta ärende. På grund härav utsågs
AnneSophie Aronsson (s) till ordförande under denna paragraf.

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen utser Dan Nyberg (s) till kommunens ombud vid stämma med
Fastighets AB Vänersborg
2. Till ersättare för ombudet utses Astrid Karlsson Björkman (m)
Kommunstyrelsen uppdrar åt ombudet att
- rösta för fastställelse av resultaträkning och balansräkning enligt styrelsens
förslag
- rösta för disposition av bolagets resultat enligt styrelsens förslag
- rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören enligt
revisorernas förslag
- rösta för uppräkning av arvoden till styrelse, revisor och lekmannarevisor med ersättare i enlighet med personal- och förhandlingsutskottets beslut 2007-12-19, § 91.
- rösta för antagande av, av kommunfullmäktige antagna ägardirektiv
Årsredovisningshandlingarna skall delges kommunfullmäktig
_____________
Jäv
Lars-Göran Ljunggren (s), Gunnar Lidell (m), Bo Carlsson (c) och Marie Dahlin (s)
anmälde att de inte deltog i handläggningen eller beslutet i detta ärende på grund av jäv.
Noteras att ersättaren Johan Ekström (fp) var jävig.
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Dnr 2008/198

Protokollsutdrag:

Fastighets AB Vänersborg
Dan Nyberg
Astrid Karlsson Björkman
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Dnr 2008/197

Kallelse till bolagsstämma 2008 - AB Vänersborgsbostäder
Ärendebeskrivning
AB Vänersborgsbostäder har kallat till bolagsstämma 2008-04-30.
Kommunstyrelsen informerades vid bolagsdag i samband med kommunstyrelsens
sammanträde 2008-03-26, § 86.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (s) till
kommunens ombud vid stämma med AB Vänersborgsbostäder.
2. Till ersättare för ombudet utses kommunstyrelsens förste vice ordförande Gunnar
Lidell (m)
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt ombudet att
- rösta för fastställelse av resultaträkning och balansräkning enligt styrelsens förslag
- rösta för disposition av bolagets resultat enligt styrelsens förslag
- rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören enligt
revisorernas förslag
- rösta för uppräkning av arvoden till styrelse och lekmannarevisorer i enlighet med
personal- och förhandlingsutskottets beslut 2007-12-19, § 91.
- rösta för antagande av, av kommunfullmäktige antagna ägardirektiv
Årsredovisningshandlingarna skall delges kommunfullmäktige
_____________
Jäv
Lennart Niklasson (s) och Anders Forsström (m) anmälde att de inte deltog i
handläggningen eller beslutet i detta ärende på grund av jäv.
Noteras att ersättarna Orvar Carlsson (kd) och Johan Ekström (fp) var jäviga
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Dnr 2008/197

Protokollsutdrag:

AB Vänersborgsbostäder
Lars-Göran Ljunggren
Gunnar Lidell
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Dnr 2008/63

Kallelse till bolagsstämma 2008 Vattenpalatset Vänerparken AB
Ärendebeskrivning
Vattenpalatset Vänerparken AB har kallat till bolagsstämma 2008-04-30
Kommunstyrelsen informerades vid bolagsdag i samband med kommunstyrelsens
sammanträde 2008-03-26, § 86
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Noteras att Lars G Blomgren (fp) anmälde att han inte deltog i handläggningen eller
beslutet i detta ärende på grund av jäv. Till följd härav utsågs Gunnar Lidell (m) till
justeringsperson under denna paragraf.

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (s) till
kommunens ombud vid stämma med Vattenpalatset Vänerparken AB
2. Till ersättare för ombudet utses kommunstyrelsens förste vice ordförande Gunnar
Lidell (m)
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt ombudet att
- rösta för fastställelse av resultaträkning och balansräkning enligt styrelsens förslag
- rösta för disposition av bolagets resultat enligt styrelsens förslag
- rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören enligt
revisorernas förslag
- rösta för uppräkning av arvoden till styrelse och lekmannarevisorer i enlighet med
personal- och förhandlingsutskottets beslut 2007-12-19, § 91.
Årsredovisningshandlingarna skall delges kommunfullmäktige
_____________
Jäv
Lennart Niklasson (s), Lars G Blomgren (fp) och Marie Dahlin (s) anmälde att de inte
deltog i handläggningen eller beslutet i detta ärende på grund av jäv.
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Dnr 2008/63

Protokollsutdrag:

Vattenpalatset Vänerparken AB
Lars-Göran Ljunggren
Gunnar Lidell
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§ 127

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen godkänner nedanstående personers och utskotts redovisning av
delegationsbeslut för tiden 2008-03-26- 2008-04-22. Besluten finns tillgängliga i
protokoll, vilka förvaras hos kommunkansliet.
kommunstyrelsens ordförande
kommunstyrelsens vice ordförande
kommunstyrelsens arbetsutskott
kommunstyrelsens förhandlingsutskott
kommunchefen
kanslichefen
ekonomichefen
personalkontoret
kommunjuristen
markingenjören
barn- och ungdomschefen, lönesättningar
gymnasiechefen, lönesättning
samhällsbyggnadschefen, lönesättningar
socialnämnden
_______
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§ 128

Meddelanden
Kommunkansliet har ingivit förteckning över skrivelser och meddelanden som inkommit
för anmälan vid kommunstyrelsens sammanträde den 23 april 2008.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger förteckningen till handlingarna.
_______
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