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Plats

Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Onsdagen den 13 februari 2008, kl 08.30-15.55.

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2-3

Ärendelista

Sid 4-5

Utsedd att justera

Ann-Britth Fröjd

Paragrafer

31- 55

Underskrifter
Sekreterare

............................................................................................

Maud Rudquist

Ordförande

.............................................................................................

Lars-Göran Ljunggren

Justerande

.............................................................................................

Ann-Britth Fröjd
________________________________________________________________________________

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

Kommunstyrelsen
2008-02-13

Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande

2008-022008-03-

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsen, Sundsgatan 29, Vänersborg

Underskrift
utdragsbestyrkande
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Maud Rudquist
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Närvarolista
Beslutande
Lars-Göran Ljunggren (s)
Gunnar Lidell (m)
Bo Carlsson (c)
Joakim Sjöling (s)
Marie Dahlin (s)
Jenny Brycker (s)
Madelaine Karlsson (s)
Dan Nyberg (s)
Ann-Britth Fröjd (c)
Anders Forsström (m)
Astrid Karlsson-Björkman (m)
Lars G Blomgren (fp)
Johan Ekström (fp)
Andreas Vänerlöv (kd)
Lutz Rininsland (v)
Lars Rosén (fv)
Ersättare
AnneSophie Aronsson (s)
Henrik Josten (m)
Sven G Johansson (s)
Bengt Larsson (s)
Lennart Niklasson (s)
Johanna Olsson (s)
Kerstin Andersson Karlsson (m)
Orvar Carlsson (kd)
Kent O. Nilsson (mp)
Johan Ekström (fp)

Tjänstgör för

Kate Giaever (s)

§31-43
§44-55

Lars G Blomgren (fp)
James Bucci (v)

del av §33-43

Deltagare § 31-33
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
Redovisningschefen Camilla Werngren
Budgetekonomen Ewa Lundqvist
Praktikanten Anders Ljunggren
Personalchefen Ewa Öqvist
Utredningssekreteraren Lars Rudström
Planarkitekten Karin Wolff
Utredningssekreteraren S Anders Larsson
Kanslisekreteraren Eva Johansson
Kansliassistenten Victoria Almén

§ 33
§ 33
§ 33
§ 33
§ 33
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Övriga deltagare
Kommunchefen Guy Mahlviker
Kanslichefen Claire Gabrielsson
Kommunsekreteraren Maud Rudqusit
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Ärenden

Sid

§31

Fråga om närvarorätt

6

§32

Årsmöte för Leader Dalsland och Årjäng (Dnr 2008/57 KS)

7

§33

Information

8

§34

Ordförandeinformation

10

§35

Revidering/ändring av Vänersborgs kommun säkerhetspolicy
(Dnr 2008/41 KS)

11

§36

Grundskola 6-9 alternativt 7-9 i centrala Vänersborg
(Dnr 2007/178 KS)

12

§37

Köpeavtal av fastigheten Rånnum 4:1, Vargön (Dnr 2008/68 KS)

17

§38

Svar på motion angående "Landsbygdspengar" till småskolorna på Dal 18
(Dnr 2007/525 KS)

§39

Svar på motion om träning och friskvård för kommunanställda
(Dnr 2007/678 KS)

20

§40

Svar på motion angående inköp av närproducerad mat
(Dnr 2006/115 KS)

21

§41

Svar på motion om att upphandla närproducerade livsmedel till de
kommunala köken (Dnr 2007/245 KS)

22

§42

Utökat investeringsbudget för utbyggnad av brandstation i Brålanda,
Källeberg 10:8 (Dnr 2007/666 KS)

23

§43

Svar på motion om "Seniorboende" (Dnr 2006/56 KS)

24

§44

Riskhanteringsgruppens arbete 2007 (Dnr 2008/37 KS)

25

§45

Revisionsrapport av intern kontroll och säkerhet vid elektronisk
handläggning av bl a skannade leverantörsfakturor (Dnr 2008/44 KS)

26

§46

Auktoriserad revisor för förvaltade donationsstiftelser
(Dnr 2008/36 KS)

27

§47

Semestervikariat/feriepraktikanter 2008 i Vänersborgs kommun
(Dnr 2008/35 KS)

28

§48

Detaljplan för Kilen 6 m m, Holmängen Vänersborgs kommun
(Dnr 2008/62 KS)

30

§49

Anhållan om förlängt anslag för fördjupad översiktsplan för
vindkraftverk i Vänersborgs kommun (Dnr 2007/270 KS)

31
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§50

Samhällsbyggnadsnämnden med anhållan om utökad underhållsbudget 2008 för åtgärder vid Sikhall och Sanden
(Dnr 2007/670 och 2008/9 KS)

32

§51

Extra bolagsstämma med Vattenpalatset Vänerparken AB
(Dnr 2008/63 KS)

33

§52

Yttrande över Länsstyrelsens reviderade förslag till områden av
riksintresse för vindbruk (Dnr 2007/694 KS)

34

§53

Aktieägaravtal avseende Västtrafik AB (Dnr 2008/46 KS)

35

§54

Delegationsbeslut

36

§55

Meddelanden

37

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2008-02-13

6 (37)

§31

Fråga om närvarorätt
Ärendebeskrivning
Praktikanten Anders Ljunggren skall under tio veckor arbeta vid kommunens
ekonomikontor.
Ordföranden tillfrågade kommunstyrelsens ledamöter om Anders Ljunggren kunde
tillåtas delta vid dagens sammanträde.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Anders Ljunggren tillåtas delta vid dagens sammanträde
_______
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Dnr 2008/57

Årsmöte för Leader Dalsland och Årjäng
Ärendebeskrivning
Kallelse till konstituerande årsmöte 2008-02-13 i Håverud för Leader Dalsland Årjäng.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen utser Lars-Göran Ljunggren (s) till kommunens ombud vid
konstituerande årsmöte för Leader Dalsland Årjäng. Till ersättare för ombudet utses
Gunnar Lidell (m).
Kommunstyrelsen uppdrar åt ombudet att rösta för
-

Fastställande av stadgar
Fastställande av årsavgift för innevarande år
beslut om arvode och ersättningar för styrelsen
val av ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande
val av styrelseledamöter enligt valberedningens förslag innebärande att
Bo Carlsson (c) utses till ledamot i styrelsen
- val av revisorer jämte ersättare enligt valberedningens förslag
- val av valberedning enligt framlagt förslag
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_______

Protokollsutdrag:

Lars-Göran Ljunggren
Gunnar Lidell
Leader Dalsland Årjäng
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§33

Information
Redovisningschefen Camilla Werngren
Preliminär bokslutsrapport december 2007 (Dnr 2007/305 KS)
Ekonomichefen Thomas Sannemalm och budgetekonomen Ewa Lundqvist
Anvisningar budget 2009, ekonomisk plan 2010-2011 (Dnr 2008/91 KS)
Budget 2009 – underlag inför ramsättningen januari 2008
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
Revisionsrapport av intern kontroll och säkerhet vid elektronisk handläggning av bl a
skannade leverantörsfakturor (Dnr 2008/44 KS)
Utredningssekreteraren Lars Rudström
Aktieägaravtal avseende Västtrafik AB (Dnr 2008/46 KS)
Planarkitekten Karin Wolff
Yttrande över Länsstyrelsens reviderade förslag till områden av riksintresse för vindbruk
(Dnr 2007/694 KS)
Personalchefen Ewa Öqvist
Semestervikariat/feriepraktikanter 2008 i Vänersborgs kommun (Dnr 2008/35 KS)
Kanslichefen Claire Gabrielsson
Revidering/ändring av Vänersborgs kommun säkerhetspolicy (Dnr 2008/41 KS)
Kommunchefen Guy Mahlviker
Grundskola 6-9 alternativt 7-9 i centrala Vänersborg (Dnr 2007/178 KS)
Redovisades kommunchefens rapport
- Alla med på ”Vatten och samhälle”
- EU-ansökan för förstudie musik- och dansutbyte
- Regionen 250-100 tkr + 100 från Rikskonserter för dans
- dansföreställning för årskurs 7-9 och esteterna på gymnasiet
- överenskommelse om centrum för dans på gång
- seminarium om äldreomsorgen i framtiden som skall leda till utbildning för
yrkesverksamma
- telefoniupphandling klar; 1 mkr i årlig besparing
- Centrumutvecklingsprogram 1,3 mkr varav kommunen står för 650 tkr
- Gemensam centrumutvecklare – centrumhandel och fastighetsägare
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Forts §33
-

Utvecklingstjänster – projekt med lyckat resultat
Anders Fridén internationell samordnare
Chefsprogram 2008 – intern chefsrekrytering
Rekrytering av gymnasiechef påbörjad

Kanslisekreteraren Eva Johansson och kansliassistenten Victoria Almén
presenterades för kommunstyrelsen
Utredningssekreteraren S Anders Larsson
Avrapporterades arbetet med projektet Arena Vänersborg (Dnr 2006/551 KS)
Kommunstyrelsens förste vice ordförande Gunnar Lidell (m)
Den 22 januari ägarmöte med Norra Älvsborgs Räddnignstjänstförbund NÄRF
Den 23 januari informationsbesök vid Frändefors järnvägstation
Den 28 januari sammanträde med ”lilla BRÅ”
Den 7 februari arbetsmöte angående Hästefjords-området
Dem 12 februari studiebesök vid ”stallar och ridhus”

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen
_______
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§34

Ordförandeinformation
Den 18 januari konferens på Quality Hotel om Vänern
Den 21 januari företagsbesök
Den 21 januari ”Det politiska demokratiska uppdraget och de förtroendevaldas ansvar i
kommunfullmäktige”
Den 22 januari Hälsopolitiska rådets arbetsutskott
Den 22 januari överläggningar med Vänersborg & Co
Den 22 januari styrelsemöte med Visit Trollhättan Vänersborg
Den 24 januari 11-kaffe med de hantverkare som renoverar kommunhuset
Den 24 januari Fyrbodals arbetsutskott
Den 24 januari Företagsträff i Trollhättan
Den 25 januari Tillväxtalliansen
Den 28 januari överläggningar med gymnasienämnden angående lokalfrågor m m
Den 28 januari sammanträde med Fastighetsbolaget
Den 29 januari hälsopolitiska rådet
Den 30 januari introduktion för nyanställda
Den 30 januari överlämnande av diplom till ”Mönsterarbetsplatsen” köket vid Brålanda
sjukhem
Den 31 januari styrelsemöte m m för leader Dalsland och Årjäng
Den 31 januari näringslivsråd
Den 2 februari Öppet Hus när Vänersborgs kommun fyller 364 år
Den 2 februari invigning av "Anteckningar från Namibia" på Vänersborgs museum
Den 2 februari invigning av gymmixhallen vid Idrottscentrum
Den 6 februari styrgruppen för planfrågor
Den 7 februari Fyrbodals direktionsmöte i Uddevalla
Den 8 februari invigning Solängen
Den 11 februari styrgruppen för fördjupad översiktsplanering
Den 11 februari deltog vid fullmäktigesammanträde i Trollhättan
Den 12 februari beredningsgruppen för regional utveckling
Budgetberedningens arbete pågår med bland annat sammanträden med nämnderna
Under löfte om sekretess informerades om kommunens, genom Fastighets AB,
planerade inköp av Topps lokaler i Brålanda. Ett nytt företag är berett att driva
livsmedelsproduktion i lokalerna.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen
_______
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Dnr 2008/41

Revidering/ändring av Vänersborgs kommun säkerhetspolicy
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställde 1999-02-02, § 1, en säkerhetspolicy för Vänersborgs
kommun. Policyn har därefter inte reviderats.
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i skrivelse 2008-01-23 att säkerhetspolicyn nu
reviderats och att den största förändringen är att policyns användningsområde utökas
eftersom kommunens ansvar på området också utökats genom de nya lagarna, lagen om
skydd mot olyckor (SFS 2003:778) samt lagen om kommuners och landstings åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (SFS 2006:544).
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Kanslichefen Claire Gabrielsson informerade kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar reviderad säkerhetspolicy för Vänersborgs kommun.
Tidigare säkerhetspolicy upphör därmed att gälla.
_____________
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Dnr 2007/178

Grundskola 6-9 alternativt 7-9 i centrala Vänersborg
Ärendebeskrivning
I Vision Vänersborg slås fast att kommunen ska ha ett rikt utbildningsutbud, samt att
kvalitetsarbetet i grundskolan leder till goda resultat. För att nå dit krävs funktionella och
attraktiva lokaler som är anpassade till dagens sätt att undervisa.
Kommunfullmäktige har avsatt 120 Mkr under 2008-2009 för att lösa skollokalsfrågan.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-04-13, § 99
Beslutades, efter information av kommunchefen Guy Mahlviker, att ärendet skulle gå
vidare till kommunfullmäktige för beslut.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 2007-04-25, § 36
Beslutades att ärendet skulle återremitteras med motiveringen att en grundligare utredning av Vänerparksalternativet skulle göras när det gäller möjlighet och lämplighet att där
förlägga en skola för elever i årskurs 7-9 samt att utredning skulle göras av det ekonomiska underlaget och elevunderlaget som lades på kommunstyrelsens bord 2007-04-13
samt föräldraföreningens motsvarande skrivelse och ekonomiska analys.
Kommunchefen har i tjänsteutlåtande 2007-09-24 föreslagit ett inriktningsbeslut om
placering och dimensionering.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-11-28, § 275
Information av kommunchefen Guy Mahlviker.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-12-12, § 304
Beslutades att återremittera ärendet.
Vänerparken Property Investment KB har i skrivelse 2008-01-24 redovisat att företaget
efter övervägande och diskussioner meddelar ”att det inte är förenligt med de framtidsplaner som finns för närvarande att inrymma en skola för årskurs 7-9.”
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Protokollsutdrag från Centrala samverkansgruppens sammanträde 2008-02-12, § 13,
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Dnr 2007/178

redovisades. Av protokollet framgår att det anses angeläget att frågan snarast kommer till
beslut.
Kommunchefen Guy Mahlviker informerade kommunstyrelsen.
Yrkanden
Dan Nyberg (s)
• Beslutsförslagets punkt 1 skulle ordet ”eventuellt” sättas in före ”i Hagaparken”
• Till beslutsförslaget skulle fogas en punkt 5, med följande lydelse: Kommunstyrelsen
noterar att i beredningen har Vänerparksalternativet, det ekonomiska underlaget samt
elevunderlaget utretts i enlighet med fullmäktiges beslut
I första delyrkandet instämde Andreas Vänerlöv (kd)
Gunnar Lidell (m) se bilaga 1
Huvudnässkolan byggs om till en för elever, lärare och all personal attraktiv högstadieskola. Vid utformandet av skolan skall stor hänsyn tas till kulturaxelns estetiska miljö.
I yrkandet instämde Anders Forsström (m), Astrid Karlsson Björkman (m) och Lars G
Blomgren (fp).
Andreas Vänerlöv (kd) – se bilaga 2
• I beslutsförslagets punkt 1 skulle följande ord tas bort: ”6-9 alternativt”
• Till beslutsförslaget skulle fogas en punkt 4, med följande lydelse: uppdra åt
gymnasienämnden att utreda vilka program som bäst kan inrymmas på Vänerparken
I första delyrkandet instämde Dan Nyberg (s).
I andra delyrkandet instämde Anders Forsström (m), Astrid Karlsson Björkman (m),
Gunnar Lidell (m) och Lars G Blomgren (fp), Lars-Göran Ljunggren (s) och Dan Nyberg
(s).
Lars Rosén (fv) – se bilaga 3
Att frågan bordläggs tills folkomröstning i frågan om Huvudnässkolan har prövats av
kommunfullmäktige
Lutz Rininsland (v) se bilaga 4
• Huvudnässkolan byggs om till en för elever, lärare och all personal attraktiv högstadieskola. Vid utformandet av skolan skall stor hänsyn tas till kulturaxelns estetiska
miljö.
• Avslag till Dan Nybergs (s) andra delyrkande
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Dnr 2007/178

Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden följande propositionsordning
som godkändes av kommunstyrelsen. Först ställs frågan om avgörande vid dagens
sammanträde mot Lars Roséns (fv) yrkande om bordläggning.
Ordföranden ställde proposition på om ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde
mot Lars Roséns (fv) yrkande om bordläggning och fann att kommunstyrelsen beslutat att
ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde.
Ordföranden ställde härefter arbetsutskottets grundförslag mot Gunnar Lidells (m) m fl
samt mot Lutz Rininslands (v) respektive yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärdes
Ordföranden utsåg arbetsutskottets förslag till huvudförslag och föreslog följande
omröstningsordning som godkändes av kommunstyrelsen. Gunnar Lidells (m) m fl
yrkande ställs mot Lutz Rininslands (v) respektive yrkande för att få fram motförslag till
huvudförslaget.
Den som stödjer Gunnar Lidells (m) yrkande, röstar ja, och den som stödjer Lutz
Rininslands (v) yrkande, röstar nej.
Omröstning
5 ja-röster
Gunnar Lidell (m)
Anders Forsström (m)
Astrid Karlsson Björkman (m)
Lars G Blomgren (fp)
Lars Rosén (fv)

2 nej-röster
Dan Nyberg (s)
Lutz Rininsland (s)

8 avstår
Bo Carlsson (c)
Joakim Sjöling (s)
Marie Dahlin (s)
Jenny Brycker (s)
Madelaine Karlsson (s)
Ann-Britth Fröjd (c)
Andreas Vänerlöv (kd)
Lars-Göran Ljunggren (s)

Kommunstyrelsen hade därmed utsett Gunnar Lidells (m) yrkande till motförslag.
Härefter ställde ordföranden arbetsutskottets förslag mot Gunnar Lidells (m) yrkande och
fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärdes.
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Dnr 2007/178

Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av kommunstyrelsen.
Den som stödjer arbetsutskottets förslag röstar ja, och den som stödjer Gunnar Lidells
(m) yrkande, röstar nej.
Omröstning
9 ja-röster
Bo Carlsson (c)
Joakim Sjöling (s)
Marie Dahlin (s)
Jenny Brycker (s)
Madelaine Karlsson (s)
Dan Nyberg (s)
Ann-Britth Fröjd (c)
Lars-Göran Ljunggren (s)

5 nej-röster
1 avstår
Gunnar Lidell (m)
Lutz Rininsland (v)
Anders Forsström (m)
Astrid Karlsson Björkman (m)
Lars G Blomgren (fp)
Lars Rosén fv)

Kommunstyrelsen hade därmed beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Reservation
Mot denna del av beslutet reserverade sig Lutz Rininsland enligt bilaga 5 samt
Gunnar Lidell (m), Astrid Karlsson Björkman (m), Anders Forsström (m) och Lars G
Blomgren (fp) enligt bilaga 6.
Ordföranden ställde härefter Andreas Vänerlövs (kd) i första punkten, ovan redovisade,
ändringsyrkande under proposition och fann att kommunstyrelsen bifallit detta.
Ordföranden ställde härefter Dan Nybergs (s) m fl i första punkten, ovan redovisade,
ändringsyrkande under proposition och fann att kommunstyrelsen bifallit detta.
Ordföranden ställde härefter Andreas Vänerlövs (kd) m fl i andra punkten, ovan
redovisade, tilläggsyrkande under proposition och fann att kommunstyrelsen bifallit
detta.
Ordföranden ställde slutligen Dan Nybergs (s) i andra punkten, ovan redovisade
tilläggsyrkande mot Lutz Rininslands (v) avslagsyrkande och fann att kommunstyrelsen
bifallit tilläggsyrkandet.
Omröstning begärdes
Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av kommunstyrelsen.
Den som stödjer Dan Nybergs (s) m fl tilläggsyrkande röstar ja och den som stödjer Lutz
Rininslands (v) avslagsyrkande, röstar nej.
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Omröstning
8 ja-röster
Bo Carlsson (c)
Joakim Sjöling (s)
Marie Dahlin (s)
Jenny Brycker (s)
Madelaine Karlsson (s)
Dan Nyberg (s)
Ann-Britth Fröjd (c)
Lars-Göran Ljunggren (s)
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Dnr 2007/178

1 nej-röster
Lutz Rininsland (v)

6 avstår
Gunnar Lidell (m)
Anders Forsström (m)
Astrid Karlsson Björkman (m)
Lars G Blomgren (fp)
Andreas Vänerlöv (kd)
Lars Rosén (fv)

Kommunstyrelsen hade därmed beslutat i enlighet med Dan Nybergs (s) m fl
tilläggsyrkande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att
1. för elever i årskurs 7-9 ska Torpaskolan, Tärnan och en ny skola eventuellt i
Hagaparken användas
2. återföra frågan om skolor i centrala Vänersborg till barn- och ungdomsnämnden
3. uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden och kulturnämnden att utreda hur man kan
använda byggnader och mark på Huvudnäs
4. uppdra åt gymnasienämnden att utreda vilka program som bäst kan inrymmas på
Vänerparken
5. Kommunstyrelsen noterar att i beredningen har Vänerparksalternativet, det ekonomiska underlaget samt elevunderlaget utretts i enlighet med fullmäktiges beslut
_____________
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Dnr 2008/68

Köpeavtal av fastigheten Rånnum 4:1, Vargön
Ärendebeskrivning
I samband med Vänerborgs kommuns planer på en ny hamn i Vargön har fastighetsenheten upprättat ett köpeavtal, där kommunen köper del av fastigheten Rånnum 4:1.
Området är beläget inom en kommande detaljplan för hamnområde och är idag
privatägd jordbruksmark.
Fastighetsenheten har 2008-01-02 upprättat en skrivelse i ärendet. Även köpeavtal
daterat 2007-12-20 har upprättats avseende köp av del av fastigheten Rånnum 4:1 till en
köpeskilling av 1 250 000 kronor.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2008-01-24, § 10, föreslagit att
kommunfullmäktige skulle godkänna fastighetsenhetens upprättade köpeavtal avseende
del av fastigheten Rånnum 4:1, till en köpeskilling av 1 250 000 kronor.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner av fastighetsenheten upprättade köpeavtal avseende del
av fastigheten Rånnum 4:1 till en köpeskilling av 1 250 000 kronor.
_____________
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Dnr 2007/525

Svar på motion ang "Landsbygdspengar" till småskolorna på
Dal
Ärendebeskrivning
Stefan Kärvling (v) har, mot bakgrund av vad som anförs i motionen, föreslagit ”att
Kommunfullmäktige ger ett speciellt landsbygdsanslag till Barn- och ungdomsnämnden
för att nämnden ska kunna behålla skolorna i Rössebo, Sundals Ryr och Skerrud.
Summan bör uppgå till det som det kostar extra att driva dessa skolor jämfört med att
lägga ner dem. Hur stort detta belopp är får en utredning visa.”
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2007-09-26, § 104, remitterat motionen till
kommunstyrelsen och barn- och ungdomsnämnden.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2007-12-17, § 173, beslutat ställa sig
bakom barn- och ungdomsförvaltningens bedömning 2007-12-03 med förslag till
remissvar.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2008-01-23 bland annat redovisat
sammanträden under budgetarbetet 2007 och 2008 mellan budgetberedningen och barnoch ungdomsnämndens presidium vad gäller skolsituationen på Dal. I skrivelsen
redovisas även att kommunen beslutat ingå i två Leaderprojekt vilkas syfte är att
förstärka landsbygden med fler boende och företag. Av skrivelsen framgår också att
”Frågan om hur kommunen åstadkommer en mer levande landsbygd är strategisk och
bör diskuteras i samband med andra satsningar på utvecklingen av Vänersborg. Var och
hur den diskussionen ska föras är en fråga för kommunens politiska ledning.”
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Under överläggningarna yrkade Lutz Rininsland (v) att kommunstyrelsen skulle föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Gunnar Lidell (m) yrkade avslag till motionen med motiveringen att frågan måtte
utredas i ett större perspektiv.
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Dnr 2007/525

Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på arbetsutskottets
förslag mot ovan redovisade yrkanden från Lutz Rininsland (v) respektive Gunnar Lidell
(m) och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till barn- och ungdomsnämndens
remissvar 2007-12-17och kommunstyrelseförvaltningens bedömning i skrivelse 200801-23, att avslå motionen. Motionen anses därmed besvarad och avslutad.
_____________
Reservation
Lutz Rininsland (v) reserverade sig mot beslutet i enlighet med bilaga 7
Gunnar Lidell (m), Anders Forsström (m), Astrid Karlsson Björkman (m) och Lars G
Bomgren (fp) reserverade sig till förmån för eget yrkande.
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Dnr 2007/678

Svar på motion om träning och friskvård för kommunanställda
Ärendebeskrivning
Carmen Lundgren (mp) har mot bakgrund av vad som anförs i motionen föreslagit
kommunfullmäktige att
Vänersborgs kommun tillåter träning på arbetstid med förslagsvis en timme per vecka
där arbetets art och lokalisering så tillåter
Vänersborgs kommun stimulerar och uppmuntrar till träning genom någon form av
träningskort och någon form av belöning efter ett visst antal utförda träningspass
Vänersborgs kommun undersöker möjligheten att schemalägga motion/träning/avslappningsövningar för grupper som riskerar förslitningsskador i sitt arbete.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2007-12-19, § 154, att remittera
motionen till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelseförvaltningen har i yttrande 2008-01-29 bland annat redovisat
personalkontorets kommunövergripande arbete med förankring i verksamheten samt
tillgången till stödpersoner med specialistkunskap som stöttar förvaltningarnas
hälsoarbete. Av yttrandet framgår att kommunens hälsoarbete resulterat i att
sjukfrånvaron minskat. I yttrandet redovisas även överväganden som gjorts vad gäller
träning på arbetstid samt de riktade insatser som görs utifrån behov. Härutöver
informeras om friskvårdsinsatser som görs för att stimulera och uppmuntra till träning.
Personal- och förhandlingsutskottet har vid sammanträde 2008-02-06, § 5, beslutat ställa
sig bakom ovan redovisat tjänsteutlåtande. Av protokollet framgår vidare att, beträffande
politikerna, åligger det varje enskild person att ta ansvar för sin friskvård.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige ställer sig bakom Personal- och förhandlingsutskottets beslut 200802-06, § 5, och kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2008-01-29 och beslutar att
dessa får utgöra svar på motionen som därmed anses besvarad och avslutad.
____________
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Dnr 2006/115

Svar på motion angående inköp av närproducerad mat
Ärendebeskrivning
Centerpartiet och socialdemokraterna har genom Bo Carlsson (c), mot bakgrund av vad
som anförs i motionen yrkat att kommunfullmäktige måtte ge utredningsuppdrag och
komma med förslag inom följande områden
”1. möjligheter att köpa närproducerade livsmedel.
2.
vid upphandling skall kvalité och miljömässiga grunder vara avgörande.
3.
en översyn görs av upphandlings- och inköpspolicy för Vänersborgs kommun.”
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2006-03-21, § 26, att remittera ärendet
till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2008-01-31 redovisat att kommunfullmäktige vid sammanträde 2008-02-06, § 6, antog ny livsmedelspolicy för Vänersborgs
kommun. I arbetet med denna har hänsyn tagits till motionens innehåll.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar, med hänsyn till att ny livsmedelspolicy, där hänsyn tagits
till motionens innehåll, antagits av fullmäktige, anses att motionen därmed är besvarad
och avslutad.
_____________
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Dnr 2007/245

Svar på motion om att upphandla närproducerade livsmedel till
de kommunala köken
Ärendebeskrivning
Bo Carlsson (c) och Sven G Johansson (s) och fullmäktigegruppen för socialdemokraterna och centerpartiet har mot bakgrund av vad som anförs i motionen yrkat att
för samtliga livsmedel som upphandlas till kommunala köket skall ställas grundläggande
lagstiftningskrav på livsmedelsproducenterna som säkerställer att hög livsmedelskvalitet
erhålls, att miljöstörningar begränsas sam att djur i livsmedelsproduktion behandlas väl
och skyddas mot lidande.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2007-04-25, § 44, att remittera
motionen till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2007-09-13, § 145, beslutat att vid
upprättande av kostpolitiskt program beakta de krav som framställs i motionen.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2008-01-31 redovisat att kommunfullmäktige vid sammanträde 2008-02-06, § 6, antog en ny livsmedelspolicy för Vänersborgs kommun. I arbetet med denna har hänsyn tagits till motionens innehåll.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar, med hänsyn till att ny livsmedelspolicy, där hänsyn tagits
till motionens innehåll, antagits av fullmäktige, anse att motionen därmed är besvarad
och avslutad.
_______
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Dnr 2007/666

Utökad investeringsbudget för utbyggnad av brandstation i
Brålanda, Källeberg 10:8
Ärendebeskrivning
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har hos Vänersborgs kommun anhållit att få
lokalerna vid brandstationen i Brålanda kompletterande så att plats skapas för fysisk
träning och avskild förvaring av larmkläder.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2008-01-24, § 9, föreslagit att 1,6
Mkr av investeringsmedel får tas i anspråk för genomförandet av en tillbyggnad av
brandstationen i Brålanda i enlighet med en av fastighetsenheten 2007-12-28 upprättad
skrivelse.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2008-02-01 föreslagit att samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget för år 2008 skulle utökas med 1,5 Mkr i enlighet med
nämndens begäran. Finansieringen kunde ske genom minskad amortering.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar tillföra samhällsbyggnadsnämnden 1,5 Mkr i utökad
investeringsbudget för år 2008 för ombyggnaden av brandstationen i Brålanda.
Finansiering kan ske genom minskad amortering.
_____________
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Dnr 2006/56

Svar på motion om "Seniorboende"
Ärendebeskrivning
Gunnar Lidell (m) med flera har mot bakgrund av vad de anför i motionen föreslagit
kommunfullmäktige att besluta om att ge samhällsbyggnadsnämnden och byggnadsnämnden i uppdrag att i samverkan med privata fastighetsägare i Vänersborg inventera
och komma med förslag till tomter och lämpliga fastigheter där seniorboende kan vara
intressant.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2006-02-14, § 14, att remittera
motionen till kommunstyrelsen
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2008-01-31 redogjort för den arbetsgrupp
som har i uppdrag att inventera områden för boende och verksamheter. Till gruppen har
lagts ett uppdra ”att i samverkan med entreprenörer och fastighetsägare inventera
möjligheterna till och behovet av seniorboende i kommunen. Samråd bör ske med
pensionärsföreningarna och socialförvaltningen”.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Gunnar Lidell (m) yrkade bifall till motionen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens
skrivelse 2008-01-31 att motionen därmed är besvarad och avslutad.
_____________
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Dnr 2008/37

Riskhanteringsgruppens arbete 2007
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog vid sammanträde 1999-02-02, § 1, säkerhetspolicy för
kommunen. Av policyn framgår att samordningsgruppen, numera riskhanteringsgruppen, årligen skall rapportera sitt arbete till kommunstyrelsen.
I riskhanteringsgruppen ingår sexton personer som representerar samtliga förvaltningar,
Vänersborgsbostäder samt räddningstjänsten. Gruppen leds av säkerhetssamordnaren.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2008-01-22 redovisat riskhanteringsgruppens arbete för år 2007.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar redovisningen och lägger densamma till handlingarna
_____________

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 45

Sammanträdesdatum

Sida

2008-02-13

26 (37)

Dnr 2008/44

Revisionsrapport av intern kontroll och säkerhet vid elektronisk
handläggning av bl a skannade leverantörsfakturor
Ärendebeskrivning
Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av kommunens revisorer upprättat en
revisionsrapport. Rapporten med titeln ”Intern kontroll och säkerhet vid elektronisk
handläggning av skannade leverantörsfakturor, intern fakturering samt elektronisk handel”.
Rapporten som är daterad 2008-01-17 har överlämnats till kommunen för yttrande.
Kommunstyrelseförvaltningen har 2008-01-30 yttrat sig över rapporten.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutksott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunstyrelseförvaltningen yttrande 2008-01-30
och översänder detsamma som svar till kommunens revisorer
_______

Protokollsutdrag:

Kommunens revisorer
Öhrlings PricewaterhouseCoopers
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Dnr 2008/36

Auktoriserad revisor för förvaltade donationsstiftelser
Ärendebeskrivning
Den auktoriserade revisorn för de av Vänersborgs kommun förvaltade donationsstiftelserna, Bo Johansson vid Öhrlings PriceWaterhousCoopers, har övergått till annan
verksamhet.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i skrivelse 2008-01-22 att Gunnar Hjalmarsson
vid samma revisionsbyrå, utses till ny auktoriserad revisor för de av Vänersborgs
kommun förvaltade donationsstiftelserna.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utse Gunnar Hjalmarsson vid Öhrlings PriceWaterhousCoopers till ny auktoriserad revisor för de av Vänersborgs kommun förvaltade
donationsstiftelserna.
_____________

Protokollsutdrag:

Kommunens revisorer
Öhrlings PriceWaterhousCoopers
Gunnar Hjalmarsson, Öhrlings PriceWaterhousCoopers
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Dnr 2008/35

Semestervikariat/feriepraktikanter 2008 i Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Vänersborgs kommun har under de senaste åren berett elever som slutat årskurs nio
möjlighet till feriepraktik. Dessa platser har i sin helhet finansierats av kommunstyrelsen. Medel från länsarbetsnämnd/arbetsförmedling till kommunen slopades under 2007
för gymnasieelever som beretts semestervikariat, därför finansieras nu även dessa helt
genom anslag från kommunstyrelsen.
Feriepraktiken för grundskoleelever har administrerats av arbetsmarknadsenheten inom
gymnasieförvaltningen och semestervikarier av socialförvaltningen.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i skrivelse 2008-01-11 att Vänersborgs kommun
för sommaren 2008 skulle erbjuda 80 grundskoleelever feriepraktik med en timlön av
60 kronor under sex timmar per dag i fyra veckor. Kommunen skulle också erbjuda 15
gymnasieungdomar sommarvikariat med avtalsenlig lön. Av skrivelsen framgår att
platsantalet inte ryms inom befintligt anslag. Den överskjutande delen, dock högst
150 000 kronor föreslås i skrivelsen därför tillföras från personalkontorets anslag.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Personalchefen Ewa Öqvist informerade kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inför sommaren 2008 erbjuda 80 grundskoleelever
feriepraktik med en timlön av 60 kronor under sex timmar per dag i fyra veckor.
Kommunstyrelsen beslutar vidare att erbjuda 15 gymnasieungdomar sommarvikariat
med avtalsenlig lön.
Finansiering sker inom befintligt anslag samt ytterligare högst 150 000 kronor ur
personalkontorets anslag.
_____________
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Dnr 2008/35

Protokollsutdrag:

Personalkontoret
Ekonomikontoret
Gymnasienämnden
Socialnämnden
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Dnr 2008/62

Detaljplan för Kilen 6 m m, Holmängen Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Planområdet ligger två kilometer sydöst om stadskärnan. Det gränsar i nordöst till Östra
vägen, i sydöst 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 fastheten Kilen 6 och en del av fastigheten Holmängen 1:1.
Syftet med detaljplanen är att större delen av planområdet skall användas för handel.
Vid Östra vägen skall finnas gång- och cykelväg samt en park.
Fastigheten Kilen 6 är privatägd, övrig mark ägs av kommunen. Planen arbetas fram på
uppdrag av kommunstyrelsen.
Detaljplanen har enligt 5 kap, 10 plan- och bygglagen överlämnats till kommunstyrelsen för samrådsyttrande.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i yttrande 2008-01-31 att kommunstyrelsen
skulle tillstyrka ovan redovisad detaljplan.
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

§ 49

Sammanträdesdatum

Sida

2008-02-13

31 (37)

Dnr 2007/270

Anhållan om förlängt anslag för fördjupad översiktsplan för
vindkraftverk i Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2007-06-04, § 184, att reservera 280 00 kronor ur sitt
förfogandeanslag för 2007, till att upprätta en fördjupad översiktsplan för vindkraftverk
i Vänersborgs kommun.
Byggnadsförvaltningen konstaterar i skrivelse 2008-01-17, att det återstår 80 000 kronor
i bokslut 2007 och förslår att kommunstyrelsen skulle avsätta motsvarande belopp 2008,
för att slutföra uppdraget.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2008-02-01 redovisat att man inte har något att
erinra mot förslaget.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar reservera 80 000 kronor ur förfogandeanslaget 2008 för att
slutföra arbetet med den fördjupade översiktplanen för vindkraftverk i Vänersborgs
kommun.
_____________

Protokollsutdrag:

Byggnadsnämnden
Ekonomikontoret
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Dnr 2007/670 och 2008/9

Samhällsbyggnadsnämnden med anhållan om utökad
underhållsbudget 2008 för åtgärder vid Sikhall och Sanden
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2007-11-21, § 133, godkänt köpeavtal avseende fastigheterna
Sikhall 1:4 och 1:6 samt Sörbo 1:4 innebärande att Vänersborgs kommun kommer att
äga delar av Sikhall 1:4 samt Sörbo 1:4. På Sikhall 1:4 finns brygganläggning, sjösättningsramp och övriga anläggningar med stort behov av underhåll och upprustning.
Vänersborgs Segelsällskap har i skrivelse 2007-12-12, påtalat behov av underhållsåtgärder på bryggor m m samt förbättring av trafiksituationen vid Sanden i centrala
Vänersborg.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2008-01-24, § 14, beslutat anhålla hos
kommunstyrelsen om utökad underhållsbudget för 2008 med 2,5 Mkr för att förbättra
förhållandena i Sikhall och vid Sanden.
Ekonomikontoret har i skrivelse 2008-02-01 föreslagit att samhällsbyggnadsnämnden
tillförs 2 500 Tkr som en tillfällig utökning av underhållsbudgeten under 2008.
Finansiering sker ur kommunstyrelsens förfogandeanslag.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att samhällsbyggnadsnämnden tillförs 2 500 Tkr som en tillfällig utökning av underhållsbudgeten under 2008. Finansiering sker ur kommunstyrelsens förfogandeanslag.
_____________

Protokollsutdrag:

Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomikontoret
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Dnr 2008/63

Extra bolagsstämma med Vattenpalatset Vänerparken AB
Ärendebeskrivning
Vattenpalatset Vänerparken AB har kallat till extra bolagsstämma 2008-02-18.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen utser Lars-Göran Ljunggren (s) till ombud vid extra bolagsstämma
med Vattenpalatset Vänerparken AB. Till ersättare för ombudet utses Gunnar Lidell (m)
Kommunstyrelsen uppdrar åt ombudet att rösta för att Håkan Sahlin utses att vara
styrelseledamot representerande NCC Fastigheter AB
_____________

Protokollsutdrag:

Lars-Göran Ljunggren
Gunnar Lidell
Vattenpalatset Vänerparken AB
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Dnr 2007/694

Yttrande över Länsstyrelsens reviderade förslag till områden av
riksintresse för vindbruk
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har fått Energimyndighetens uppdrag att se över
och ta fram förslag till nya områden lämpliga som riksintresse för vindbruk enligt 3 kap
8 § Miljöbalken.
Ärendet överlämnades till Vänersborgs kommun som yttrade sig 2007-07-12.
Länsstyrelsen har därefter 2007-12-20 överlämnat ”Länsstyrelsens reviderade förslag
till områden av riksintresse för vindbruk” till Vänersborgs kommun för samrådsyttande.
Byggnadsförvaltningen har i tjänsteyttrande 2008-01-02 och kompletterande yttrande
2008-02-05 redovisat att det nu överlämnade, reviderade förslaget är helt enligt de
önskemål kommunen framställde i sitt tidigare yttrande.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Planarkitekten Karin Wolff informerade kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom byggnadsförvaltningens båda yttranden och antar
dessa som egna yttranden att överlämnas till länsstyrelsen.
_____________

Protokollsutdrag:

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Byggnadsförvaltningen
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Dnr 2008/46

Aktieägaravtalet avseende Västtrafik AB
Ärendebeskrivning
Aktieägaravtalet mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen
trädde i kraft 2004-01-01 och gäller till och med år 2008.
Ägarna skrev före 2007-12-31 under en ändring av avtalet som innebär att avtalet
förlängs med två år till och med 2010-12-31. Därefter förlängs avtalet med fyra år åt
gången om part inte säger upp det senast ett år före avtalstidens utgång.
Det regionala ägarrådet föreslog i skrivelse juni 2007 att ägarna skulle besluta att
aktieägaravtalet inklusive bilaga 3 skulle förlängas med två år i stället för fyra år. Under
denna tid skulle en översyn göras av de delar av aktieägaravtalet som handlar om
ägarsamverkan och bilaga 13 och dess tillämpning.
Ägarrådet har till ägarkommunerna överlämnat handlingar för information.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Utredningssekreteraren Lars Rudström informerade kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen
_____________
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§ 54

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen godkänner nedanstående personers och utskotts redovisning av
delegationsbeslut för tiden 2008-01-16- 2008-02-12. 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
_______

Protokollsanteckning
Lutz Rininsland (v) efterfrågade delegationsbeslut avseende
- lönesättningar från gymnasiechefen
- personal- och förhandlingsutskottet
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§ 55

Meddelanden
Kommunkansliet har ingivit förteckning över skrivelser och meddelanden som inkommit
för anmälan vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 februari 2008

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger förteckningen till handlingarna.
_______
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