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Plats

Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Onsdagen den 10 oktober 2007, kl 08.30-14.40.

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Paragrafer

Underskrifter
Sekreterare

227-250

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

Gunnel Jende

Ordförande

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

Gunnar Lidell (m)

Anne Sophie Aronsson § 232

§§ 227-231, §§ 233-250
Justerande

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

Lars G Blomgren (fp)
________________________________________________________________________________
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
2007-10-10

Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsen, Sundsgatan 29, Vänersborg

Underskrift
utdragsbestyrkande

..............................................................................
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Närvarolista
Beslutande
Anne Sophie Aronsson (s)
Gunnar Lidell (m)
Mats Andersson (c )
Joakim Sjöling (s)
Bengt Larsson (s)
Sven G Johansson (s)
Madelaine Karlsson (s)
Kate Giaever (s)
Ann-Britth Fröjd (c)
Anders Forsström (m)
Astrid Karlsson-Björkman(m) kl 9.30-12, §228
Tor Wendel(m) kl 8.30-9.30, §§ 227
Kerstin Andersson-Carlsson (m) kl 14.00-14.40
§§229-250
Lars G Blomgren (fp)
Orvar Carlsson (kd)
James Bucci (v) kl 8.30-10.45, §§227-228
Lutz Rininsland (v) kl 10.45-14.40 §§229-250
Lars Rosén (fv)

Tjänstgör för
Lars-Göran Ljunggren (s)
Bo Carlsson (c)
Marie Dahlin (s)
Jenny Brycker (s)

Astrid Karlsson-Björkman(m)
Astrid Karlsson-Björkman (m)

Andreas Vänerlöv (kd)
James Bucci (v)

Ersättare
Johanna Olsson (s)
Dan Nyberg (s)
Johan Ekström (fp)
James Bucci (v) kl 14.00 -14.40
Kent O Nilsson (mp)
Tor Wendel (m) kl 9.30 – 12.00
Kerstin Andersson-Carlsson kl 8.30-12.00
Lutz Rininsland, kl 8.30 – 10.45
Övriga deltagarre
Kanslichefen Claire Gabrielsson
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
Personalchefen Ewa Öqvist
Förvaltningssekreterare Gunnel Jende
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Ärenden
§227

Information

§228

Ordförandeinformation

§229

Avveckling av 3-3 modellen på Lindens äldreboende

§230

Anhållan om medel till Hel-deltidsprojekt

§231

Trafikanalys som stöd för fördjupad översiktsplan (FÖP)

§232

Uppdragsavtal turistbolaget Vänersborg-Trollhättan

§233

Motion om kommunens inköp av varor och tjänster, Vänsterpartiet

§234

Delårsrapporter 2007

§235

Koncernrapport 2007

§236

Anvisningar för boksluts- och årsredovisningsarbetet 2007

§237

Arkivhandlingar rörande Föreningen Vänerland

§238

Gallring av ekonomihandlingar

§239

Bildande av naturreservatet Sjöbotten

§240

Budget 2008

§241

Tilläggsanslag 2007 års löneavtal

§242

Anhållan från socialnämnden om överföring av budgetmedel mellan
anslagsbindningsnivåer

§243

Program för detaljplan norra Korseberg

§244

Anvisningar för arbete och prognos 2008

§245

Antagande av tidplan för budgetarbetet 2009

§246

Ansökan om medel till åtgärder för ungdomar 16-20 år avseende 2008

§247

Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande

§248

Motion om protokoll och pappersförbrukning

§249

Anmälan av delegationsbeslut

§250

Meddelanden
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§ 227

Information
Socialchefen Sture Johansson
- Avveckling av 3-3 modellen på Lindens äldreboende. Dnr 2007/480.
- Överenskommelse om mottagande flyktingar och andra skyddsbehövande (Dnr
2007/528)
Turistchefen Kristina Jornevald
- Antagande av uppdragsavtal turistbolaget Vänersborg-Trollhättan (Dnr 2007/299)
Planarkitekt Jan-Irvis Scheynius
- Program för detaljplan norra Korseberg (Dnr 2007/515)
Arkivarie Ingemar Lundvall
- Fråga om ändrad arkiveringsort för arkivhandlingar rörande föreningen Vänerland
(Dnr 2007/502)
- Gallring av ekonomihandlingar (Dnr 2007/503)
Ekonomichefen Thomas Sannemalm och redovisningschefen Camilla Werngren
- Delårsrapporter augusti 2007 (Dnr 2007/305) och månadsuppföljning t o m
september (dnr 2007/147)
- Koncernrapport 2007 (Dnr 2007/496)
- Anvisningar för arbetet med uppföljning och prognos 2008 (Dnr 2007/517)
- Antagande av tidplan för budgetarbetet 2009 (Dnr 2007/518)
- Tilläggsanslag 2007 års löneavtal (Dnr 2007/513)
- Ansökan om medel till åtgärder för ungdomar 16-20 år avseende 2008 (Dnr
2007/519)
- Anvisningar för boksluts- och årsredovisningsarbetet 2007 (Dnr 2007/507)
Affärsområdeschef Mikael Stjernberg och planeringssekreterare Lars Rudström
- Västtrafik prognos över budget 2007 samt budget inför 2008
Kommunchefen Guy Mahlviker (ej personligen närvarande)
- Kommunchefens skriftliga rapport 071010 (Dnr 2007.2712)
Kanslichefen Claire Gabrielsson
- Namninsamling för folkomröstning Arena Vänersborg (Dnr 2007/542)
- PUL och personuppgifter på kommunens hemsida, Miljö- och
hälsoskyddsnämnden.
PRO Vänersborg
- Föreligger information ang ålderspensionärer och allmänna pensioner i
Vänersborgs kommun, augusti månad 2007.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___________
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§ 228

Ordförandeinformation
6/9

Fyrbodalsdirektionen och delregionalt Ägarråd i Vänersborg samt arbetsgrupp
lokala BRÅ
10/9 Fastighets AB Vänersborg styrgrupp FÖP
11/9 Medaljdelegationen
13/9 BRÅ-info Rotary-lunch och företagarmöte
17/9 Jobbpusslet och Vänersborgs Turist
18,19 och 20/9 EU-utbildning i Bryssel
21/9 Vattenfall-förhandlingar och De Dövas dag i Folkets hus
24/9 Arbetsmarknadsnämnd, taklagskalas i ”Arkivet”, öppet hus IR-teknik och
Suntech, Lokala BRÅ
25/9 Hälsopolitiskt råd
26/9 KSAU och Plangrupp (KF)
27/9 Avtackning Kjell Sjöberg och företagarträff i Vargön
28-29/9 Byggnadsnämndens studieresa till Drammen, Oslo och Fredrikstad
1/10 Ekot och Radio Väst ang Klimatutredningens slutbetänkande
4/10 Fyrbodalsdirektionen och Grensekommittén i Strömstad, Gesällbrevsutdelning
Företagarna i Vänersborg-Trollhättan
6/10 Galapremiär ”Pirret”.
-

Information om stängning av Öxnereds vänthall (Hnr 2007.2713)

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
__________
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Dnr 2007/480

Avveckling av 3-3 modellen på Lindens äldreboende
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2004-01-21 § 21 att anslå 526 Tkr till
finansiering av försöksverksamheten vid Lindens äldreboende. Finansieringen skedde ur
kommunstyrelsens förfogandeanslag. Kommunstyrelsen vid samma sammanträde att ge
personalkontoret i uppdrag att följa och utvärdera projektet i anslutning till programmet
hälsa på arbetsplatsen. Socialnämnden beslutade vid sammanträde 2007-08-30 §169 att
hos kommunstyrelsen anhålla om att avveckla 3-3 modellen vid Lindens äldreboende.
Modellen skulle ersättas med hel/deltidsprojektet i syfte att öka antalet heltidsanställda
inom vård och omsorg.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar, med upphävande av tidigare beslut, att avveckla 3-3
modellen vid Lindens äldreboende Niklasbergsvägen 13, Vänersborg.
__________
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Dnr 2007/283

Anhållan om medel till Hel-deltidsprojekt
Ärendebeskrivning
I kommunens jämställdhetsplan anges som ett långsiktigt mål att arbetet fram till 2015
skall organiseras, så att det i huvudsak bygger på heltidsanställningar. Ett kortsiktigt
mål är att andelen heltidsanställda kvinnor skall öka med 5 % fram till 2007-12-31.
Socialnämnden startade 2006-11-01 det så kallade Heldeltidsprojektet med en
varaktighet på två år. Avsikten var att under projekttiden söka lösningar för att
möjliggöra heltidsanställningar.
Socialnämnden beslutade vid sammanträde 2007-04-26, § 110, anhålla hos kommunstyrelsen om ett tilläggsanslag med 1,8 Mkr för hel-deltidsprojektet i syfte att öka antalet heltidsanställda i förvaltningen under 2007.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2007-09-12 föreslagit att
kommunstyrelsen skulle finansiering 1,0 projektledartjänst (ca 350.0000 kr) för att
fortsätta projektet. Av skrivelsen framgår att medlen skulle tas ur personalkontorets
budget medan övriga kostnader för projektet borde rymmas inom socialnämndens
budgetram.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att för 2007 finansiera 1,0 projektledartjänst (cirka
375.000 kronor) för att fortsätta bedriva hel-deltidsprojektet. Finansiering sker ur
personalkontorets budget. Övriga kostnader för projektet bör rymmas inom
socialnämndens budgetram
____________
Protokollsutdrag:

Socialnämnden
Kommunstyrelseförvaltn.
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Dnr 2007/501

Trafikanalys som stöd för fördjupad översiktsplan (FÖP)
Ärendebeskrivning
Vänersborgs kommun har lagt fast en vision med målsättningen att kommunen år 2030
skulle uppnå en befolkning av 50 000 invånare. Delmålet är 40 000 invånare år 2015.
För att nå målet krävs en kraftig utbyggnad av tätorterna vilket också kommer att ge en
förändrad trafiksituation beroende på vilka områden som byggs ut.
Översiktsplan 2006 för Vänersborgs kommun beslutades av kommunfullmäktige
2006-06-20, § 65. Vid sammanträde 2006-08-23, § 183, beslutade kommunstyrelsen att
påbörja arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Vänersborgs stad och Vargön.
Av skrivelse 2007-09-17 upprättad av förvaltningscheferna vid byggnads- och
samhällsbyggnadsförvaltningarna framgår att, som stöd för arbetet med den fördjupade
översiktsplanen, behöver trafiksystemets uppbyggnad och effekter analyseras. För
analysen krävs att en trafikmodell upprättas i vilken effekten av olika lösningar
studeras. Av skrivelsen framgår också att ledningsgruppen för fördjupad
översiktsplanering anhåller om 250 Tkr för genomförande av föreslagen analys.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen anslår 250 000 kronor till trafikanalys som stöd för fördjupad
översiktsplan. Finansiering sker genom kommunstyrelsens förfogandeanslag.
_____________

Protokollsutdrag:

Samhällsbyggnadsnämnden
Byggnadsnämnden
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Dnr 2007/299

Uppdragsavtal turistbolaget Vänersborg-Trollhättan
Ärendebeskrivning
Styrelserna för de båda turistbolagen, Visit Trollhättan AB och Vänersborgs Turist AB
har vid gemensamma styrelsemöten 2006-08-23 och 2006-11-08 uttryckt intresse för att
undersöka möjligheterna för ett samgående mellan de båda turismbolagen. Syftet skulle
bland annat vara att verka för att öka attraktiviteten för destinationen TrollhättanVänersborg som besöksort.
En arbetsgrupp bestående av Kajsa Ekedahl, Kent Lång, Anders Magnusson, Benny
Ruus och Kristina Jornevald har tagit fram ett förslag till ”En turismorganisation
Trollhättan-Vänersborg 2008” daterat 2007-03-29.
Vid årsmöte 2007-04-18, § 19, med Vänersborgs Ideella Förening för Turismutveckling
beslöts om sammanläggning av turistorganisationerna i Vänersborg och Trollhättan.
Vänersborgs kommun har tillsammans med Trollhättans stad gemensamt arbetat fram ett
uppdragsavtal för det nya turistbolaget.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden Gunnar Lidell anmäler jäv och är ej närvarande vid behandling och beslut i
detta ärende.
Ledamoten Anne-Sophie Aronsson(s) tjänstgör som ordförande.
Ersättaren Dan Nyberg(s)framlägger förslag till beslut, vilket ordföranden därefter yrkar
bifall till: Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att ställa sig bakom
2007-09-24 upprättat förslag till uppdragsavtal, dock ej § 3 om uppdragsersättning.
Kommunfullmäktige delegerar åt kommunstyrelsen att slutligen fastställa ordningen för
uppdragsersättningen.
Ledamoten Lars G Blomgren(fp) föreslår med instämmande av Kate Giaever(s ) och
Anders Forsström(m) att kommunstyrelsen noterar i en protokollsanteckning att
parterna i samtal är överens om att bolagets säte skall vara i Vänersborg.
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§ 232
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom 2007-09-24 upprättat förslag till
uppdragsavtal, dock ej § 3 om uppdragsersättning. Kommunfullmäktige delegerar åt
kommunstyrelsen att slutligen fastställa ordningen för uppdragsersättningen
Kommunstyrelsens beslut för egen del
_____________
Protokollsanteckning
Parterna är i samtal överens om att bolagets säte skall vara i Vänersborg.
___________
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Dnr 2006/202

Motion om kommunens inköp av varor och tjänster
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet genom James Bucci (v) har mot bakgrund av vad som anförs i motionen
yrkat att kommunfullmäktige måtte ge ”i uppdrag att utreda och komma med förslag
inom följande områden.
1. möjligheter att stipulera kollektivavtal vid offentlig upphandling
2. en översyn görs av upphandlings- och inköpspolicy för Vänersborgs kommun.”
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2006-005-16, § 50, att remittera
motionen till kommunstyrelsen.
Ekonomikontoret har i tjänsteskrivelse 2007-08-14 redovisat läget vad gäller gällande
lagar och EU-direktiv. Av skrivelsen framgår även att, med anledning av nya EG
direktiv, skrivs Lagen om Offentlig Upphandling (SOU) om. I samband med att ny lag
träder i kraft kommer en översyn att göras av upphandlings- och inköpspolicyn för
Vänersborgs kommun.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige ställer sig bakom ekonomikontorets tjänsteutlåtande 2007-08-14
och antar detta som sitt eget, varmed motionen anses besvarad och avslutad.
_____________
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Dnr 2007/305

Delårsrapport augusti 2007
Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har sammanställt delårsrapport till och med augusti 2007. Nämndernas
prognoser har kompletterats med prognos över skatteintäkter och de finansiella posterna.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer delårsrapport augusti 2007
_____________
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Dnr 2007/496

Koncernrapport augusti 2007
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2005-10-26, § 227, att en koncernrapport för de bolag som
ingår i koncernen, skulle redovisas till kommunfullmäktige. Handlingen skulle innehålla
resultaträkning och balansräkning med den aktuella ställningen vid augusti månads
utgång samt en prognos för det beräknade årsutfallet. En jämförelse skulle också göras
med motsvarande period föregående år.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer koncernbokslut augusti 2007.
_____________
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Dnr 2007/507

Anvisningar för boksluts- och årsredovisningsarbetet 2007
Ärendebeskrivning
Årsredovisningen delas upp i två dokument. Det ena dokumentet är årsredovisningen
som innehåller kommunens externa bokslut inklusive koncernen med resultat- och
balansräkning. Den innehåller även en kortfattad information om nämndernas
verksamhet. Det andra är nämndernas verksamhetsberättelse som innehåller ytteligare
information om nämndernas arbete under året.
Ekonomikontoret har i skrivelse 2007-09-18 redovisat anvisningar avseende nämndernas
medverkan i den externa årsredovisningen.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar anvisningar för boksluts- och årsredovisningsarbetet 2007
samt redovisad tidsplan i enlighet med ekonomikontorets förslag 2007-09-18.
_____________

Protokollsutdrag:
Ekonomikontoret
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Dnr 2007/502

Arkivhandlingar rörande Föreningen Vänerland
Ärendebeskrivning
Föreningen Vänerland har upphört med sin verksamhet och har begärt att få samla alla
sina arkivhandlingar i Vänermuseet i Lidköping.
Kommunkansliet har i skrivelse 2007-09-18 redovisat vilka handlingar som för Föreningen Vänerland arkiverats i kommunens arkiv. Av skrivelsen framgår även att för att
överföra dessa till Vänermuseet krävs ett beslut av arkivmyndigheten, kommunstyrelsen.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunen arkiverade handlingar rörande
Föreningen Vänerland förs över till Vänermuseet i Lidköping för arkivering
_____________

Protokollsutdrag:

Kommunkansliet
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Dnr 2007/503

Gallring av ekonomihandlingar
Ärendebeskrivning
Enligt tidigare beslut i dokumenthanteringsplan och rekommendationer från Riksarkivet
skulle verifikationer bevaras till och med 1958. Därutöver skulle var tionde årgång, så
kallad typårgång, bevaras.
Riksarkivet har nu föreslagit förändring när det gäller bevarandet av dessa
ekonomihandlingar.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2007-09-18 föreslagit att kommunstyrelsen skulle besluta att gallring kan ske från och med år 1952 för handlingar från
Kommunalnämnden/Kommunstyrelsen i Västra Tunhem, arkivserie G5, volymerna 1183, för tiden 1952 – 1973, dock att här i avlöningshandlingar bevaras. Av skrivelsen
framgår också att detta är en komplettering av kommunstyrelsens beslut 2006-06-07,
§ 167, dnr 2006.217.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att gallring av handlingar från kommunalnämnden/
kommunstyrelsen i Västra Tunhem, skall ske för handlingar, arkivserie G5, volymerna
_____________
1-183,
för tiden 1952-1973. Avlöningshandlingar är undantagna med hänsyn till att
dessa skall bevaras.
___________

Protokollsutdrag:
Kommunkansliet
_________________________________________________________________________________________________
│ Justerandes sign
│ Utdragsbestyrkande
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Dnr 2007/346

Bildande av naturreservatet Sjöbotten
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har upprättat förslag till beslut med föreskrifter och avgränsning samt
förslag till skötselplan för naturreservatet Sjöbotten. Naturreservatet utgör den sydöstra
delen av Kroppefjällsområdet och begränsas i söder av Rådanesjön och i öster av gården
Sjöbotten med dess inägor. Arealen är 166 ha. Förslaget har överlämnats till Vänersborgs
kommun för yttrande.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2007-09-13, § 147, föreslagit att
kommunstyrelsen inte skulle ha någon erinran mot förslaget samt betonat behovet av att
skötselplanerna följs avseende marker som utgör naturreservat.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte ha något att erinra mot bildandet av naturreservatet
Sjöbotten. Kommunstyrelsen betonar behovet av att skötselplanerna följs avseende
marker som utgör naturreservat
_____________

Protokollsutdrag:

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Samhällsbyggnadsnämnden

_________________________________________________________________________________________________
│ Justerandes sign
│ Utdragsbestyrkande
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Dnr 2007/509

Angående budget för Fyrstads Flygplats AB 2008
Ärendebeskrivning
Enligt gällande konsortialavtal för kommunernas samverkan kring Fyrstads Flygplats
AB skall bolaget årligen redovisa budget för nästkommande kalenderår. Bolagets
styrelse behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2007-08-27 och beslutade anta budget
för bolagets verksamhet under 2008.
Föreligger tjänsteutlåtande från ekonomikontoret 207-09-20, med förslag till beslut.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen och konstatera att preliminärt
verksamhetsanslag för 2008 kan utbetalas inom ramen för fastlagd budget.
_____________

Protokollsutdrag:

Fyrstads flytplats AB
Ekonomikontoret

_________________________________________________________________________________________________
│ Justerandes sign
│ Utdragsbestyrkande
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Dnr 2007/513

Tilläggsanslag 2007 års löneavtal
Ärendebeskrivning
Förhandlingar avseende 2007 års löneavtal är nu avslutade. Nämndernas budgetramar
för 2007 är baserade på 2006 års lönekostnadsnivå. Till kommunstyrelsens förfogande
finns i budget 2007 centralt budgeterade lönekostnadsmedel.
Ekonomikontoret redovisar i skrivelse 2007-09-25, baserat på underlag från
personalkontoret, kommande kostnader för nämnderna.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens behandling av ärendet.
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

Nämnd Tkr
Kommunstyrelsen
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Socialnämnden
Kulturnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
_
Gymnasienämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
____________
Byggnadsnämnden
Kommunfullmäktige
Revisionen
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Totalt, nämnderna, Tkr

Löneavtal
under 2007
1 415
169
12 613
187
10 791
3 047
630
320
21
8
10
18
29 229

Löneavtalets
effekt 2008
1 756
225
4 548
247
10 093
3 052
495
423
21
8
10
22
20 900

Finansiering kan ske inom ramen för avsatta medel för löneutvecklingen i 2007 års budget.
Ekonomikontoret ges i uppdrag att justera upp nämndernas budgetramar för 2008 i enlighet
med avtalets effekter.
___________
Protokollsutdrag:
Till resp nämnd
_________________________________________________________________________________________________
│ Justerandes sign
│ Utdragsbestyrkande
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Dnr 2007/514

Anhållan från socialnämnden om överföring av budgetmedel
mellan anslagsbindningsnivåer
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har vid sammanträde 2007-03-29, § 57, redovisat att de av nämnden
antagna budgetramarna på anslagsbindningsnivå inte överensstämmer med de som finns
angivna i mål- och resursplanen samt redovisat anledningen till detta. Vid samma
sammanträde anhålles hos kommunstyrelsen att få flytta medel på anslagsbindningsnivå
enligt tjänsteskrivelse 2007-03-02.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2007-09-20 föreslagit att kommunstyrelsen
skulle medge en omfördelning av budgetmedel mellan anslagsbindningsnivåerna.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen medger omfördelning av budgetmedel för 2007 mellan
anslagsbindningsnivåerna enligt socialnämndens förslag.
__________

Protokollsutdrag:

Socialnämnden
Ekonomikontoret

_________________________________________________________________________________________________
│ Justerandes sign
│ Utdragsbestyrkande
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Dnr 2007/515

Uppdrag att upprätta program för detaljplan norra Korseberg
Ärendebeskrivning
Planområdet ligger cirka 2 km söder om stadskärnan. Det gränsar i väster till Edsvägen,
i nordöst till Nabbensbergsvägen och i sydöst till bebyggelsen vid Korsebergsvägen.
Planområdets areal är cirka 90 000 kvadratmeter och ägs av kommunen.
Byggnadsförvaltningen har upprättat skrivelse 2007-09-26 där det framgår att en privat
exploatör har framfört önskemål att förvärva marken inom området för att uppföra
bostadshus. Av skrivelsen framgår även bland annat gällande planer för området.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt byggnadsförvaltningen att ta fram ett förslag
till program för detaljplan för Norra Korseberg.
_____________

Protokollsutdrag:

Byggnadsnämnden

_________________________________________________________________________________________________
│ Justerandes sign
│ Utdragsbestyrkande
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Dnr 2007/517

Anvisningar för arbetet med uppföljning och prognos 2008
Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har i skrielse 2007-09-18 redovisat förslag till anvisningar för arbetet
med uppföljning och prognos år 2008. Skrivelsen innehåller även tidsplan vad gäller
redovisning av månadsuppföljning, delårsrapport m m.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar anvisningar för arbetet med uppföljning och prognos år
2008 samt redovisad tidsplan i enlighet med ekonomikontorets förslag 2007-09-18.
_____________

Protokollsutdrag:
Ekonomikontoret

_________________________________________________________________________________________________
│ Justerandes sign
│ Utdragsbestyrkande
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Dnr 2007/518

Antagande av tidplan för budgetarbetet 2009
Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har arbetat fram förslag till tidsplan för arbetet med budget, mål- och
resursplan 2009-2011.
I skrivelse 2007-09-26 föreslås kommunstyrelsen fastställa den föreslagna tidsplanen.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer av ekonomikontoret upprättad tidsplan för arbetet
med budget 2009.

_____________

Protokollsutdrag:

Ekonomikontoret

_________________________________________________________________________________________________
│ Justerandes sign
│ Utdragsbestyrkande
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Dnr 2007/519

Ansökan om medel till åtgärder för ungdomar 16-20 år avseende
2008
Ärendebeskrivning
Gymnasienämnden beslutade 2007-05-15, § 54, att ansöka hos kommunstyrelsen om
450 000 kr i bidrag, motsvarande en tjänst för ungdomsvägledning, för att kunna utföra
det kommunala uppföljningsansvaret på ett tillfredsställande sätt.
Kommunstyrelsen beslutade 2007-06-04, § 182, att bevilja gymnasienämnden ett
ettårsanslag med 450 000 kr.
Kommunstyrelsens ordförande redovisar i skrivelse 2007-09-10 att eftersom
tillsättningen av ungdomsvägledare sker strax före årsskiftet kommer nämnden inte att
kunna utnyttja det beviljade anslaget för 2007.
Mot denna bakgrund ansöker gymnasienämnden genom dess ordförande, åter om
450 000 kronor i anslag för 2008.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2007-09-21 ställt sig positiv till ansökan.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar, med ändring av beslut 2007-06-04, § 182, att bevilja
gymnasienämnden ett ettårsanslag om 450 000 kronor under år 2008. anslaget är
riktat till en tjänst för ungdomsvägledning med placering vid Ungdomscentrum.
_____________
Finansiering skall ske genom kommunstyrelsens förfogandeanslag i budget 2008.
Beslutet innebär att kommunstyrelsen inte betalar ut 450 000 kronor under 2007
till gymnasiet.
____________
Protokollsutdrag:
Gymnasienämnden
Ekonomikontoret
_________________________________________________________________________________________________
│ Justerandes sign
│ Utdragsbestyrkande
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Dnr 2007/528

Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra
skyddsbehövande
Ärendebeskrivning
Migrationsverket skall enligt 1 § förordningen (1990:927) om statlig ersättning för
flyktingmottagande m m träffa överenskommelse med kommuner att ta emot
skyddsbehövande och vissa andra utlänningar.
Migrationsverket och länsstyrelsen har i skrivelse efterfrågat kommunens möjligheter
att underteckna en treårig överenskommelse vad gäller mottagande enligt ovan.
Socialnämnden beslutade vid sammanträde 2007-09-27, § 190, föreslå att Vänersborgs
kommun skulle träffa en treårig överenskommelse med staten om flyktingmottagande
på nuvarande nivå det vill säga 85 personer totalt per år 2007-2009.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
___________
Kommunstyrelsen uppdrar åt socialchefen att, i överläggningar med länsstyrelsen,
tydliggöra innehållet i länsstyrelsens förslag till överenskommelse om flyktingmottagande.
Sedan dessa överläggningar avslutats skall överenskommelse träffas med Migrationsverket om mottagande av totalt 85 personer (inklusive EBOs) för åren 2007-2009.
Kommunstyrelsen uppdrar vidare åt sin ordförande Lars-Göran Ljunggren (s) att
underteckna överenskommelsen.

__________
Protokollsutdrag:
Socialnämnden
_________________________________________________________________________________________________
│ Justerandes sign
│ Utdragsbestyrkande
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Dnr 2007/315

Motion om protokoll och pappersförbrukning
Ärendebeskrivning
Kate Giaever (s) och Ann-Christin Lind (kd) har mot bakgrund av vad som anförs i
motionen yrkat att kommunens alla protokoll skall kopieras dubbelsidigt samt med två
sidor på varje sida (såsom KF:s protokoll är). Dessutom föreslogs att kommunen utreder
frågan om att minska pappersvarianten av protokoll till förmån för nätvarianten.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2007-05-23, § 68, att remittera
motionen till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2007-09-21 redovisat dagsläget samt
förslag till förbättringar.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att kommunala protokoll som huvudregel skall kopieras
med två sidor per sida och dubbelsidigt samt att undantag från huvudregeln skall
göras vid begäran från enskild.
Kommunfullmäktige ger nämnderna i uppdrag att gå ut med en förfrågan till
_____________
nuvarande
mottagare av respektive protokoll om de vill läsa protokollen i digital form
framför i pappersformat. Motionen anses härmed besvarad och avslutad.
___________

_________________________________________________________________________________________________
│ Justerandes sign
│ Utdragsbestyrkande
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§ 249

Anmälan av delegationsbeslut.
Kommunstyrelsen godkänner nedanstående personers och utskotts redovisning av
delegationsbeslut för tiden 2007-09-06—2007-10-10. Besluten finns tillgängliga i
protokoll, vilka förvaras hos kommunkansliet.
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens vice ordförande
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens personal- och förhandlingsutskott
Kommunchefen
Kanslichefen
Ekonomichefen
Personalkontoret
Kommunjuristen
Markingenjören
Barn- och ungdomschefen, lönesättningar
Gymnasiechefen, lönesättningar
Samhällsbyggnadschefen, lönesättningar
Socialnämnden.
__________

_________________________________________________________________________________________________
│ Justerandes sign
│ Utdragsbestyrkande
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§ 250

Meddelanden
Kommunkansliet har ingivit förteckning över skrivelser och meddelanden som
inkommit för anmälan vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 oktober 2007.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger förteckningen till handlingarna.
_____________

_________________________________________________________________________________________________
│ Justerandes sign
│ Utdragsbestyrkande
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