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Plats

Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Onsdagen den 2 maj 2007, kl 08.30-15.35.

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Jenny Brycker

Paragrafer

101 - 133

Underskrifter
Sekreterare

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

Maud Rudquist

Ordförande

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

Lars-Göran Ljunggren ej § 103 och 129
.............................................................................................

Bo Carlsson § 103 och 129
Justerande

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

Jenny Brycker
________________________________________________________________________________
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Närvarolista
Beslutande
Lars-Göran Ljunggren (s)
Tor Wendel (m), del av § 101
Gunnar Lidell (m), del av § 101-133
Bo Carlsson (c)
Joakim Sjöling (s)
Marie Dahlin (s)
Jenny Brycker (s)
Madelaine Karlsson (s)
Kate Giaever (s)
Ann-Britth Fröjd (c)
Anders Forsström (m)
Johan Ekström (fp), del av § 101
Astrid Karlsson-Björkman (m), del av § 101-133
Lars G Blomgren (fp), del av § 101
Johan Ekström (fp), del av § 101-133
Andreas Vänerlöv (kd)
James Bucci (v), del av § 101
Lutz Rininsland (v), del av § 101-133
Lars Rosén (fv)

Tjänstgör för
Gunnar Lidell (m)

Astrid Karlsson-Björkman (m)

Lars G Blomgren (fp)

James Bucci (v)

Ersättare
Anne Sophie Aronsson (s)
Sven G Johansson (s)
Bengt Larsson (s)
Lennart Niklasson (s), del av § 101
Johanna Olsson (s)
Dan Nyberg (s)
Marianne Karlsson (c)
Tor Wendel (m), del av § 101-133
Johan Ekström (fp), del av § 101
Orvar Carlsson (kd) § 101
Lutz Rininsland (v), del av § 101
Kent O Nilsson (mp)
Övriga deltagare
Kommunchefen Guy Mahlviker
Kanslichefen Claire Gabrielsson
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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Information § 101
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
Personalchefen Sten Selander
Kommunalrådssekreteraren Monica Larsson
Personalekonomen Annette Andeling Malmberg
Utvecklingsledaren Ronny Irekvist
Miljösamordnaren Ann Olsson
Utvecklingssekreteraren S Anders Larsson
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Ärenden

Sid

§ 101

Information

6

§ 102

Ordförandeinformation

8

§ 103

Fråga om ansvarsfrihet för Fyrbodals Kommunalförbund avseende

9

verksamhetsåret 2006 Dnr 2007.169
§ 104

Fråga om ansvarsfrihet för Samordningsförbundet

10

Vänersborg/Mellerud avseende verksamhetsåret 2006 Dnr 2007.188
§ 105

Personalekonomisk redovisning – Hälsobokslut 2006 Dnr 2007.170

11

§ 106

Nämndernas verksamhetsberättelse 2006 Dnr 2007.152

12

§ 107

Utökad investeringsram avseende samhällsbyggnadsnämnden till

13

förskolan i Dalaborgsparken Dnr 2007.73
§ 108

Resultatöverföring mellan 2005-2006 för vissa verksamheter Dnr

15

2007.214
§ 109

Överföring av investeringsmedel mellan år 2006 och år 2007 Dnr

16

2007.132
§ 110

Motion om valfrihet inom barnomsorgen (vårdnadsbidrag) Dnr

17

2007.70
§ 111

Motion om förtroendevaldas tillgång till dokument i Vänersborgs

18

kommuns diarium Dnr 2006.536
§ 112

Antagande av reviderad bolagsordning för AB Vänersborgsbostäder

19

Dnr 2007.227
§ 113

Antagande av reviderad bolagsordning samt ägardirektiv för

20

Hunnebergs Kungajakt- och viltmuseum AB Dnr 2007.191
§ 114

Antagande av reviderad bolagsordning för Vattenpalatset Vänerparken

21

AB
Dnr 2007.226
§ 115

Fastställande av reviderad förbundsordning för Norra Älvsborgs

22

Räddningstjänstförbund Dnr 2007.42
§ 116

Fastställande av reviderat revisionsreglemente för Norra Älvsborgs

23
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Räddningstjänstförbund Dnr 2007.43
§ 117

Arena Vänersborg – delrapportering av uppdrag att utreda Dnr

24

2006.551
§ 118

Rapport från Kvalitetsnätverk Västkust om gymnasieskolans

25

individuella program och grundskolan Dnr 2007.32
§ 119

Rapport om servicemätning via telefon och e-post Dnr 2007.118d

26

§ 120

Projekteringssteg för Brålanda Biogas Dnr 2005.233

27

§ 121

Lokala miljömål Dnr 2004.4

28

§ 122

Yttrande över revisionens granskningsrapport avseende inköp Dnr

29

2007.195
§ 123

Plan för granskning av den ekonomiska interna kontrollen 2007

30

Dnr 2007.213
§ 124

Mottagande av ensamkommande barn Dnr 2007.153

31

§ 125

Samråd om detaljplan Botered Norra Dnr 2007.207

32

§ 126

Årsstämma med Vattenpalatset Vänerparken AB Dnr 2007.181

33

§ 127

Årsstämma med AB Vänersborgsbostäder Dnr 2007.183

34

§ 128

Årsstämma med Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum AB Dnr

35

2007.175
§ 129

Årsstämma med Fyrstads Flygplats AB Dnr 2007.228

36

§ 130

Årsstämma med Vänerhamn AB Dnr 2007.238

38

§ 131

Vattenfall Eldistribution AB med ansökan om nätkoncession i Vargön

39

Dnr 2007.143
§ 132

Delegationsbeslut

40

§ 133

Meddelanden

41
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§ 101

Information
Kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren
- Presentation av Monica Larsson som ny kommunalrådssekreterare
Personalekonomen Annette Andeling Malmberg
- Personalekonomisk redovisning Dnr 2007.170
Utvecklingsledaren Ronny Irekvist
- Kvalitetsnätverket gymnasieskolans individuella program Dnr 2007.32
- Rapport om servicemätning via telefon och e-post Dnr 2007.118
Miljösamordnaren Ann Olsson och utvecklingssekreteraren S Anders Larsson
- Projekteringssteg för Brålanda Biogas Dnr 2005.233
Miljösamordnaren Ann Olsson
- Lokala miljömål Dnr 2004.4
Kommunchefen Guy Mahlviker och utvecklingssekreteraren S Anders Larsson
- Arena Vänersborg Dnr 2006.551
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
- Nämndernas verksamhetsberättelser Dnr 2005.152
- Utökad investeringsram för förskolan i Dalaborgsparken Dnr 2007.73
- Resultatöverföring mellan 2006 och 2007 Dnr 2007.2007.214
- Överföring av investeringsmedel mellan år 2006 och 2007 Dnr 2007.132
- Plan ekonomisk internkontroll Dnr 2007.213
Kanslichefen Claire Gabrielsson
- Reviderad bolagsordning för de helägda kommunala bolagen
Dnr 2007. 227, 191 och 226
Kommunchefen Guy Mahlviker
- Översyn av IT-organisationen
- Avrapportering av utbyggnaden av bredband inom kommunen
- Uppdrag att se över ny typ av telefoni
- Arbetet med konserthuset pågår
- Fortsatt arbete med ledningssystemet
- Personalchefen Sten Selander mottagning den 11 maj med anledning av sin
pensionering
- Ekonomisk rapport avseende högskolecentrum
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Forts § 101
Kommunstyrelsens förste vice ordförande Gunnar Lidell
- Avrapportering från arbetet med att på nytt starta upp brottsförebyggande rådet

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen
_____
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§ 102

Ordförandeinformation
Den 16 april Fyrstads Flygplats AB
Den 17 april lunch med Arena för tillväxt
Den 17 april Tillväxtalliansen Trollhättan Vänersborg
Den 18 april kommunstyrelsens arbetsutskott
Den 18 april lunchmöte med företrädare för Vänerparken Property
Den 18 april avslutning av försäljningen av Trestadsregionens Avfallsaktiebolag
TRAAB
Den 18 april årsmöte med Vänersborgs Turist AB
Den 19 april utbildning i planfrågor
Den 19 april bolagsstämma med Dalslands Turist AB
Den 20 april deltog vid "Dialog om Vård 2010" NU-sjukvården, Vårdsamverkan,
Den 20 april samtal kring Arena Vänersborg
Den 26 april möte angående SERN-samarbetet inför generalförsamlingens möte
Den 26 april kommundialog om bl a krisledningsnämnd
Den 26 april invigning av Rambölls lokaler på Trenova Center
Budgetöverläggningar pågår
Redovisades arbetslöshetssiffror för kommunen, länet och landet
Diskuterades frågan om från kommunfullmäktige återremitterat ärende rörande skolor
i centrala Vänersborg

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen
_____

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 103

Sammanträdesdatum

Sida

2007-05-02

9 (41)

Dnr 2007.169

Fråga om ansvarsfrihet för Fyrbodals Kommunalförbund avseende
verksamhetsåret 2006
Ärendebeskrivning
Fyrbodals Kommunalförbund har överlämnat årsredovisning, granskningsrapport och
revisionsberättelse.
Revisorerna tillstyrker i sin revisionsberättelse 2007-03-19 att förbundsdirektionen
beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden Lars-Göran Ljunggren (s) och förste vice ordföranden Gunnar Lidell (m)
anmälde att de inte deltog i handläggningen eller beslutet av detta ärende på grund av
jäv. På grund av ovanstående utsågs kommunstyrelsens andres vice ordförande Bo
Carlsson (c) till ordförande under denna paragraf.
Tjänstgörande ordföranden Bo Carlsson (c) redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm fanns tillänglig för att bevara frågor.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner upprättad årsredovisning för år 2006 samt beviljar
förbundsdirektionen ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag.
_____
Jäv
Noteras att ovan redovisats att Lars-Göran Ljunggren (s) och Gunnar Lidell (m) anmälde
att de inte deltog i handläggningen eller beslutet av detta ärende på grund av jäv.
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Dnr 2007.188

Fråga om ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Vänersborg/
Mellerud avseende verksamhetsåret 2006
Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har överlämnat årsredovisning,
granskningsrapport och revisionsberättelse.
Revisorerna tillstyrker i sin revisionsberättelse 2007-03-27 att styrelsens ledamöter
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006..
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm fanns tillänglig för att bevara frågor.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner upprättad årsredovisning för år 2006 samt beviljar
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag.
_____
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Dnr 2007.170

Personalekonomisk redovisning – Hälsobokslut 2006
Ärendebeskrivning
Personalkontoret har sammanställt 2006 års personalekonomiska redovisning med
hälsobokslut.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Personalekonomen Annette Andeling Malmberg informerade.

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 2007.152

Nämndernas verksamhetsberättelse 2006
Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har sammanställt nämndernas verksamhetsberättelser
för 2006.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar informationen som lämnas i nämndernas Verksamhetsberättelser för år 2006.
_____
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Dnr 2007.73

Utökad investeringsram avseende samhällsbyggnadsnämnden till
förskolan i Dalaborgsparken
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2006-11-01, § N 9, att tillföra barn- och ungdomsnämnden 4 000 Tkr i investeringsmedel för att etablera en förskola i Dalaborgsparken.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2007-01-29, § 10, anhållit om att
investeringsramen utökas med ytterligare 1 500 Tkr till förskolan i Dalaborgsparken
Kommunstyrelsens arbetsutskott och barn- och ungdomsnämndens presidium har haft
överläggningar i ärendet.
Ekonomikontoret redovisar i tjänsteskrivelse 2007-03-28 att det tidigare tilläggsanslaget
om 4 000 Tkr har handlagts inom samhällsbyggnadsnämnden. Av skrivelsen framgår att
det därför vore praktiskt om det ytterligare tilläggsanslaget, 1 500 Tkr, fördelas till samhällsbyggnadsnämnden. Den kapitalkostnad som följer av investeringen skulle däremot
belasta barn- och ungdomsnämnden. Mot denna bakgrund har ekonomikontoret inget att
erinra mot att samhällsbyggnadsnämnden tillförs ytterligare 1 500 Tkr i utökad investeringsram.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade.
Under överläggningarna framförde Astrid Karlsson Björkman (m) önskemål att få en
protokollsanteckning förd till protokollet, vilket ordföranden medgav.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar tillföra samhällsbyggnadsnämnden en utökad investeringsram på 1 500 Tkr till förskolan i Dalaborgsparken. Finansiering sker via en
minskning av kommunens rörelsekapital
_____
Protokollsanteckning
”Vi anser det anmärkningsvärt med den stora fördyringen av förskolesatsningen i
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Dnr 2007.73

Dalaborgsparken. Kostnaderna som nu redovisas borde ha varit med när beslutet om
förskoleverksamhetens förläggning till Dalaborgsparken togs.
Astrid Karlsson Björkman (m)
Johan Ekström (fp)
Gunnar Lidell (m)

Anders Forsström (m)
Lars Rosén (fv)
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§ 108

Dnr 2007.214

Resultatöverföring mellan 2005-2006 för vissa verksamheter
Ärendebeskrivning
Kommunen har fastställt ett regelsystem för resultatöverföring mellan åren.
Ekonomikontoret har i skrivelse 2007-04-10 redovisat dessa regler samt ett underlag
för överföring av resultatet enligt 2006 års bokslut.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar, baserat på gällande resultatregleringsprinciper att
nämndernas ackumulerade utgående fondmedel fastställs i 2006 års bokslut enligt
följande
________________________________________
Nämnd/verksamhet
Tkr
Samhällsbyggnadsnämnden
- Renhållningsverk
- VA-verksamhet
- Gator och vägar mm
- Fastighetsenheten
- Städ-/Kost-/Serviceenheterna
Gymnasienämnden
- Komvux uppdragsutbildning
Summa

2 403
12 120
-56
-2 915
1 000
1 000
13 552

_____
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Dnr 2007.132

Överföring av investeringsmedel mellan år 2006 och år 2007
Ärendebeskrivning
Utifrån 2006 års bokslut har nämnderna till ekonomikontoret kommit in med förslag
om överföring av investeringsmedel mellan 2006 och 2007.
Ekonomikontoret redovisar i skrivelse 2007-04-04, med tillstyrkan, nämndernas
förslag om överförande av investeringsmedel.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att nämnderna får investeringsanslag överföra till 2007
enligt följande.
Tkr
Kulturnämnden
76
Byggnadsnämnden
553
Samhällsbyggnadsnämnden
58 854
Socialnämnden
2 775
Barn- och ungdomsnämnden
2 560
Gymnasienämnden
1 397
________________________________
Totalt

66 215

______________________________________

Tillkommande kapitalkostnader skall rymmas inom befintliga ramar.
_____
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Dnr 2007.70

Motion om valfrihet inom barnomsorgen (vårdnadsbidrag)
Ärendebeskrivning
Anita Karlsson (fv) har mot bakgrund av vad som anförs i motionen yrkat att
Vänersborgs kommun måtte införa vårdnads bidrag.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2007-02-07, § 14 att remittera
motionen till kommunstyrelsen och barn- och ungdomsnämnden.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2007-02-26, § 48, beslutat uttala att
eftersom regering och riksdag inte behandlat aktuell fråga har nämnden ännu inte kunnat
behandla motionen.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad och därmed avslutad med
hänvisning till barn- och ungdomsnämndens yttrande 2007-02-26, § 48.
_____

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 111

Sammanträdesdatum

Sida

2007-05-02

18 (41)

Dnr 2006.536

Motion om förtroendevaldas tillgång till dokument i Vänersborgs
kommuns diarium
Ärendebeskrivning
Lutz Rininsland (v) har mot bakgrund av vad som anförs i motionen yrkat
att kommunen gör det möjligt att förtroendevalda som så önskar skall få tillgång till
kommunens diarium från sina datorer i bostaden
att kommunen självfallet först försäkrar sig om en teknisk lösning som möjliggör
ovanstående utifrån krav på teknisk säkerhet och med beaktande av lagar och
förordningar.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2006-12-19, § N 47, att remittera
motionen till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelseförvaltningen har i yttrande 2007-04-03 lämnat en lägesrapport över
tillgängligheten samt bl a föreslagit att en utredning görs för att utröna kostnaderna för
att göra kommunens diarier tillgängliga från bostaden.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda kostnaderna för att
göra kommunens diarier tillgängliga hemifrån för såväl förtroendevalda som anställda.
Därmed anses motionen besvarad och avslutad.
_____
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Dnr 2007.227

Antagande av reviderad bolagsordning för AB Vänersborgsbostäder
Ärendebeskrivning
Reviderad bolagsordning för AB Vänersborgsbostäder antogs av kommunfullmäktige
senast 1999-11-02, § 151.
Ny aktiebolagslag (SFS 2005:551) föreskriver att det i bolagsordningen skall anges
antalet aktier, i stället för nominellt värde som tidigare angetts. Med anledning härav
skall bolagsordningen revideras. I bolagsordningen har även gjorts redaktionella
ändringar.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Kanslichefen Claire Gabrielsson informerade.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner ändring i bolagsordningen för AB Vänersborgsbostäder
_____

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 113

Sammanträdesdatum

Sida

2007-05-02

20 (41)

Dnr 2007.191

Antagande av reviderad bolagsordning samt ägardirektiv för
Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum AB
Ärendebeskrivning
Bolagsordning och ägardirektiv för Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum AB
antogs av kommunfullmäktige 2002-09-17, § 74. Reviderade ägardirektiv antogs
senast av kommunfullmäktige 2003-05-20, § 45.
Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum AB har för godkännande överlämnat
reviderad bolagsordning. Revideringen innebär bland annat ändring av § 4-9.
Ändringen i § 6 föranleds av ny aktiebolagslag (SFS 2005:551) som föreskriver att det
i bolagsordningen skall anges antalet aktier, i stället för nominellt värde som tidigare
angetts. I bolagsordningen har även gjorts redaktionella ändringar.
Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum AB har även för godkännande överlämnat
reviderade ägardirektiv innebärande att punkterna 4-6 ändrats. I ägardirektiven har
även gjorts redaktionella ändringar.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Kanslichefen Claire Gabrielsson informerade.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner ändring i bolagsordningen och förslag till ändrade
ägardirektiv för Hunnebergs Kungajakt- och viltmuseum AB
_____
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Dnr 2007.226

Antagande av reviderad bolagsordning för Vattenpalatset
Vänerparken AB
Ärendebeskrivning
Reviderad bolagsordning för Vattenpalatset Vänerparken AB antogs av
kommunfullmäktige senast 2004-09-21, § 62.
Ny aktiebolagslag (SFS 2005:551) föreskriver att det i bolagsordningen skall anges
antalet aktier, i stället för nominellt värde som tidigare angetts. Med anledning härav
skall bolagsordningen revideras. I bolagsordningen har även gjorts redaktionella
ändringar.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Kanslichefen Claire Gabrielsson informerade.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner ändring i bolagsordningen för Vattenpalatset Vänerparken AB
_____
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Dnr 2007.42

Fastställande av reviderad förbundsordning för Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund
Ärendebeskrivning
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har för fastställande överlämnat reviderad
förbundsordning innebärande att § 7 ändras på sätt att revisorsersättare inte längre
skall utses.
Ändringen träder i kraft när samtliga medlemskommuner fastställt den reviderade
förbundsordningen.
Direktionen har vid sammanträde 2006-12-08, § 49, antagit förslaget till reviderad
förbundsordning.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner reviderad förbundsordning för Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund
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Dnr 2007.43

Fastställande av reviderat revisionsreglemente för Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund
Ärendebeskrivning
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har för fastställande överlämnat reviderat
revisionsreglemente innebärande att § 1 ändras på sätt att förbundet skall ha fyra
revisorer, en från respektive förbundsmedlem. Revisorerna skall för varje
mandatperiod utses av Trollhättans Stads kommunfullmäktige på förslag av
förbundsmedlemmarna.
Ändringen träder i kraft när samtliga medlemskommuner fastställt det reviderade
revisionsreglementet.
Direktionen har vid sammanträde 2006-12-08, § 48, antagit förslaget till reviderat
revisionsreglemente.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner reviderat revisionsreglemente för Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund
_____
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Dnr 2006.551

Arena Vänersborg – delrapportering av uppdrag att utreda
Ärendebeskrivning
Sportcentrums status och behov av utveckling har diskuterats under flera år. Kommunfullmäktige har anslagit medel för renovering av anläggningen och kommunstyrelsen
har utrett möjligheter till hur området skulle kunna förbättras.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2007-01-17, § 22, beslutades bland annat att ge
barn- och ungdomsnämndens och kommunstyrelsens presidium gemensamt i uppdrag
att utreda och föreslå hur en ny inomhusarena och Vänersvallen skulle utformas och
utrustas inom en kostnadsram på 90 Mkr. Samverkan med byggnadsnämnd och samhällsbyggnadsnämnd skulle ske i styrgruppen för planfrågor och på tjänstemannanivå
förutsattes att företrädare för de berörda förvaltningar skulle delta i utredningsarbetet
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2007-02-28, § 55, (Dnr 2007.69) att ge
byggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för del av kvarteret Vidar,
Arena Vänersborg.
Utredningsuppdraget har återkommande avrapporterats i kommunstyrelsen av
kommunchefen Guy Mahlviker.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens presidium.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Kommunchefen Guy Mahlviker och utvecklingssekreteraren S Anders Larsson
informerade.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen
_____
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Dnr 2007.32

Rapport från Kvalitetsnätverk Västkust om gymnasieskolans
individuella program och grundskolan
Ärendebeskrivning
Kvalitetsnätverk Västkust som består av kommunerna Ale, Falkenberg, Kungälv,
Partille, Stenungsund, Uddevalla och Vänersborg samt Trollhättans stad har redovisat
rapporten ”Kvalitets- och kostnadsjämförelse om gymnasieskolans individuella
program”.
Sveriges Kommuner och Landsting har 2007-01-09 överlämnat rapporten till nätverkets
kommuner.
Kommunstyrelseförvaltningen har avgivit tjänstutlåtande daterat 2007-01-15.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2007-01-31, § 5 att rapporten skulle överlämnas till gymnasienämnden och barn- och ungdomsnämnden för yttrande.
Gymnasienämnden har vid sammanträde 2007-03-20, § 27, yttrat sig i enlighet med
tjänsteutlåtande 2007-03-06 där kommentarer till rapporten samt förslag till förbättringsområden anges.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2007-04-16, § 64, ställt sig bakom
tjänsteutlåtande 2007-03-26 i vilket redovisas pågående förbättringsåtgärder samt förslag
till åtgärder.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens presidium.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Utvecklingsledaren Ronny Irekvist informerade

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen
_____
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Dnr 2007.118

Rapport om servicemätning via telefon och e-post
Ärendebeskrivning
Vänersborgs kommun genomförde i maj 2005 mätning av servicenivån i teleservicen i
teleservicen och e-posthanteringen. En ny mätning har utförts under tiden 2006-12-11 –
2006-12-20. Syftet med denna undersökning var att se hur åtgärder påverkat servicenivån sedan tidigare mätning. Den nu redovisade rapporten har överlämnats till samtliga
förvaltningar.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens presidium.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Utvecklingsledaren Ronny Irekvist informerade

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen
_____
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Dnr 2005.233

Projekteringssteg för Brålanda Biogas
Ärendebeskrivning
En slutrapport har upprättats som en redovisning av arbetet med studien ”Planering av
projektsteget för Brålanda Biogas”. Projektsteget är ett led i uppbyggnaden av miljö- och
näringslivssatsningen ”Biogas Brålanda”. Studien har pågått under tiden 2006-08-15 –
2007-01-31 och syftat har varit att ta fram förslag och grundorganisation för
projekteringsfasen i utvecklingen av småskalig produktion och försörjning av biogas.
Förarbetet till de frågeställningar som har bearbetats finns i en tidigare genomförd
förstudie; Småskalig biogas och etanol. Geografiskt hör projektet till Dalboslätten med
Brålanda som centrum men den färdiga modellen ska kunna kopieras på valfritt
geografiskt landsbygdsområde i Sverige.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Miljösamordnaren Ann Olsson och utvecklingssekreteraren S Anders Larsson
informerade.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen
_____
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§ 121

Dnr 2004.4

Lokala miljömål
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog vid sammanträde 2006-11-01, § N 12,”Lokala miljömål för
Vänersborg år 2006-2008”. Dessa är en revidering av det av kommunfullmäktige 1997
antagna dokumentet Agenda 21 miljödelen – Mål och visioner.
Under 2008 kommer en avstämning att ske av hur de lokala målen uppfyllts samt en
revidering av dokumentet göras och en ny giltighetsperiod bestämmas.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Miljösamordnaren Ann Olsson informerade.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen
_____
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Dnr 2007.195

Yttrande över revisionens granskningsrapport avseende inköp
Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer har givit Ernst & Young i uppdrag att granska kommunens inköp.
Syftet med granskningen har varit att kontrollera att inköp sker med affärsmässighet,
konkurrens, objektivitet och likabehandling samt följer de lagar och regler som gäller.
Kommunens revisorer har 2007-03-29 överlämnat granskningsrapporten till
kommunstyrelsen. Ekonomikontoret har 2007-04-16 redovisat sin bedömning av
rapporten.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens presidium.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom ekonomikontorets skrivelse och beslutar att denna
får utgöra svar till kommunens revisorer
_____
Protokollsutdrag

Kommunens revisorer + ekonomikontorets skrivelse 2007-04-16
Ekonomikontoret
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Dnr 2007.213

Plan för granskning av den ekonomiska interna kontrollen 2007
Ärendebeskrivning
Varje nämnd har ansvar för att den egna interna kontrollen i verksamheten är tillräcklig.
Enligt reglementet för ekonomisk intern kontroll skall varje nämnd årligen anta en plan
för och genomföra granskning och uppföljning a 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 skall vägas mot risker som kan finnas.
I slutet av år 2006 infördes en helt ny rutin för samtliga förvaltningar avseende
fakturahantering med skanning av leverantörsfakturor.
Ekonomikontoret har i skrivelse 2007-04-11 föreslagit att för kommunstyrelsens verksamhet skulle granskning av den ekonomiska interna kontrollen 2007 ske av den nu
införda elektroniska fakturahanteringen. Av skrivelsen framgår vilka kontrollmål
granskningen skulle ha.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens presidium.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar för kommunstyrelsens verksamhet år 2007, om interna
kontroll avseende den nu införda elektroniska fakturahanteringen enligt följande
kontrollmål
• Fakturor som skannas har tillräcklig läsbarhet och tolkas rätt
• Tillräckliga specifikationer och övrigt underlag till fakturorna finns
• Mottagnings- och beslutsattestanter attesterar enligt antaget regelverk
• Rutin finns för att hantera inköp av stöldbegärliga inventarier
_____
Protokollsutdrag

Ekonomikontoret
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Dnr 2007.153

Mottagande av ensamkommande barn
Ärendebeskrivning
Antalet asylsökande barn och ungdomar utan legal vårdnadshavare som kommer till
Sverige har ökat kraftigt och det finns ett stort och akut behov av kommunala boenden
för dessa.
Integrationsverket och Migrationsverket samt asyl- och migrationsminister Tobias
Billström m fl har i skrivelser 2007-03-15 redovisat situationen för dessa barn och
ungdomar.
Socialnämnden har vid sammanträde 2007-03-29, § 62, redovisat tjänsteutlåtande daterat
2007-03-23. Nämndens bedömning var att Vänersborgs kommun idag inte kunde
erbjuda ensamkommande barn den trygga uppväxt som de har rätt till. Med en utbyggd
familjeverksamhet kunde emellertid situationen i framtiden komma att se annorlunda ut.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens presidium.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar med hänvisning till socialnämndens yttrande 2007-03-29, §
62, att kommunen idag inte kan erbjuda ensamkommande barn den trygga uppväxt som
de har rätt till. Kommunstyrelsen konstaterar också att med en utbyggd familjeverksamhet kan situationen i framtiden komma att se annorlunda ut.
_____
Protokollsutdrag

Integrationsverket + socialnämndens yttrande 2007-03-29
Migrationsverket + socialnämndens yttrande 2007-03-29
Socialnämnden
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Dnr 2007.207

Samråd om detaljplan Botered Norra
Ärendebeskrivning
Planområdet ligger i västra Vänersborg mellan järnvägen Norge/Vänerbanan och
Öxneredsvägen, norr om Boteredsvägen och väster om kvarteren vid Sekundantvägen.
Områdets areal är ca 8 ha och ägs av kommunen.
Syftet med planförslaget är att området skall bebyggas med friliggande villor och att den
befintliga fotbollsplanen och förskolan skall ingå i planen.
Byggnadsförvaltningen har upprättat en samrådshandling som enligt 5 kap 20 § planoch bygglagen är utställt för samråd under tiden den 10 april – 11 maj 2007.
Samrådshandlingen har överlämnats till kommunstyrelsen för yttrande.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens presidium.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har ingen erinran mot upprättat förslag till detaljplan för Botered
Norra
_____
Protokollsutdrag

Byggnadsförvaltningen
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Dnr 2007.181

Årsstämma med Vattenpalatset Vänerparken AB
Ärendebeskrivning
Vattenpalatset Vänerparken AB har kallat till bolagsstämma 2007-05-04
Kommunstyrelsen informerades vid bolagsdag i samband med kommunstyrelsens
sammanträde 2007-03-28, § 83.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut

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
- under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande, rösta för ändring av
bolagsordning
- 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 skäliga arvoden till styrelse och lekmannarevisorer, bland annat innebärande att kommunens arvodesbestämmelser skall gälla
Årsredovisningshandlingarna skall delges kommunfullmäktige
_____
Protokollsutdrag

Vattenpalatset Vänerparken AB
Ombud och ersättare + handlingar
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Dnr 2007.183

Årsstämma med AB Vänersborgsbostäder
Ärendebeskrivning
AB Vänersborgsbostäder har kallat till bolagsstämma 2007-05-04
Kommunstyrelsen informerades vid bolagsdag i samband med kommunstyrelsens
sammanträde 2007-03-28, § 83.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
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
- under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande, rösta för ändring av
bolagsordning
- 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 skäliga arvoden till styrelse och lekmannarevisorer, bland annat innebärande att kommunens arvodesbestämmelser skall gälla
Årsredovisningshandlingarna skall delges kommunfullmäktige
_____
Protokollsutdrag

AB Vänersborgsbostäder
Ombud och ersättare + handlingar

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 128

Sammanträdesdatum

Sida

2007-05-02

35 (41)

Dnr 2007.175

Årsstämma med Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum AB
Ärendebeskrivning
Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum AB har kallat till bolagsstämma 2007-05-04
Kommunstyrelsen informerades vid bolagsdag i samband med kommunstyrelsens
sammanträde 2007-03-28, § 83.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
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
- under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande, rösta för ändring av
bolagsordning och ägardirektiv
- 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 skäliga arvoden till styrelse och lekmannarevisorer, bland annat
innebärande att kommunens arvodesbestämmelser skall gälla
Årsredovisningshandlingarna skall delges kommunfullmäktige
_____
Protokollsutdrag

Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum AB
Ombud och ersättare + handlingar

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 129

Sammanträdesdatum

Sida

2007-05-02

36 (41)

Dnr 2007.228

Årsstämma med Fyrstads Flygplats AB
Ärendebeskrivning
Fyrstads Flygplats AB har kallat till årsstämma 2007-05-21
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden Lars-Göran Ljunggren (s) och förste vice ordföranden Gunnar Lidell (m)
anmälde att de inte deltog i handläggningen eller beslutet av detta ärende på grund av
jäv. På grund av ovanstående utsågs kommunstyrelsens andres vice ordförande Bo
Carlsson (c) till ordförande under denna paragraf.
Tjänstgörande ordföranden Bo Carlsson (c) redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens andre vice ordförande Bo Carlsson (c)
till kommunens ombud vid årsstämma med Fyrstads Flygplatas AB
2. Till ersättare för ombudet utses kommunfullmäktiges förste vice ordförande Astrid
Karlsson Björkman (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 styrelseledamöter och verkställande direktören enligt
revisorernas förslag
- Rösta för att skäliga styrelse- och revisionsarvoden utgår
- Rösta för att kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (s) väljs till
ledamot i styrelsen och att kommunstyrelsens förste vice ordförande Gunnar Lidell
(m) väljs till ersättare för honom samt att Torsten Gunnarsson (s) väljs till
lekmannarevisorsersättare. I övrigt val av styrelse, revisorer och lekmannarevisorer
enligt valberedningens förslag.
Årsredovisningshandlingarna skall delges fullmäktige
_____
Jäv
Noteras att ovan redovisats att Lars-Göran Ljunggren (s) och Gunnar Lidell (m) anmälde
att de inte deltog i handläggningen eller beslutet av detta ärende på grund av jäv.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Forts § 129

Sammanträdesdatum

Sida

2007-05-02

37 (41)

Dnr 2007.228

Protokollsutdrag

Fyrstads Flygplats AB
Ombud och ersättare + handlingar

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 130

Sammanträdesdatum

Sida

2007-05-02

38 (41)

Dnr 2007.238

Årsstämma med Vänerhamn AB
Ärendebeskrivning
Vänerhamn AB har kallat till årsstämma i Karlstad 2007-05-23.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen utser verkställande direktören Pär Cederqvist till kommunens
ombud vid årsstämma med Vänerhamn AB
2. Till ersättare för ombudet utses kommunfullmäktigeledamoten Johan ekström (fp)
Kommunstyrelsen ger ombudet i uppdrag att
- rösta för fastställelse av resultaträkning och balansräkning enligt styrelsens förslag
- rösta för disposition av bolagets resultat enligt styrelsens förslag
- rösta för ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören enligt
revisorernas förslag.
- rösta för att skäliga styrelse- och revisionsarvoden utgår
- rösta för att Reidar Josefsson (s) väljs till ledamot i styrelsen
Årsredovisningshandlingarna skall delges kommunfullmäktige
_____
Protokollsutdrag

Vänerhamn AB
Ombud och ersättare + handlingar

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 131

Sammanträdesdatum

Sida

2007-05-02

39 (41)

Dnr 2007.143

Vattenfall Eldistribution AB med ansökan om nätkoncession i Vargön
Ärendebeskrivning
Vattenfall Eldistribution AB har ansökt om nätkoncession för linje avseende två nya
parallella 130 kV kraftledningar mellan ställverket OT92 Vargön och Holmen Paper.
Byggnadsförvaltningen redovisar i tjänsteskrivelse 2007-03-29 att ledningarna kommer
att korsa Göta älv samt att sträckningen framgår av en till ärendet hörande karta.
Byggnadsförvaltningen har i samrådsyttranden till Vattenfall 2006-10-17 över det första
förslaget och 2006-12-11 över det slutliga förslaget inte haft någon erinran mot de
föreslagna kraftledningarna och bedömt att ledningarna inte kunde antas medföra en
betydande miljöpåverkan. I tjänsteutlåtandet över nu ingiven ansökan anger byggnadsförvaltningen att de föreslagna kraftledningarna är förenliga med de gällande detaljplanerna och med översiktsplanen.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen bedömer att de föreslagna kraftledningarna är förenliga med de
gällande detaljplanerna och översiktsplanen och har ingen erinran mot ansökan.
_____

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2007-05-02

40 (41)

§ 132

Delegationsbeslut
Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen godkänner nedanstående personers och utskotts redovisning av
delegationsbeslut för tiden 2007-03-28 - 2007-05-02. 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
_______

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2007-05-02

41 (41)

§ 133

Meddelanden
Kommunkansliet har ingivit förteckning över skrivelser och meddelanden som inkommit
för anmälan vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 maj 2007.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger förteckningen till handlingarna.
_______

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

