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Plats

Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Måndagen den 18 april 2011, kl 13.00 – 16.45.

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3-4

Utsedd att justera

Marie Dahlin (S), James Bucci (V)
och Johan Ekström (FP)

Paragrafer

84-112

Underskrifter
Sekreterare

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

Maud Rudquist
Ordförande

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

Gunnar Lidell ej § 89, 93
.............................................................................................

Johan Ekström, § 89, 93
Justerande

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

Marie Dahlin, ej § 93, 96, 103
.............................................................................................

James Bucci, § 93
............................................................................................

Johan Ekström, § 96, 103
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Närvarolista
Beslutande
Gunnar Lidell (M)
Marie Dahlin (S)
Johan Ekström (FP)
Bo Carlsson (C)
James Bucci (V)

ej § 89 och 93
ej § 93, 96, 103
ej § 93

Övriga deltagare
Kommundirektören Ove Thörnkvist
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
Personalchefen Ewa Öqvist
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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Ärenden

Sid

§ 84

Svar på motion om tillgänglighet friluftsbad i Vänersborgs kommun
(Dnr KS 2010/419)

5

§ 85

Svar på motion om användning av befintlig utrustning vid voteringar
(Dnr KS 2010/538)

6

§ 86

Nämndernas verksamhetsberättelser för 2010 (Dnr KS 2011/8)

7

§ 87

Svar på motion om upprättande av cykelvägsplan för Vänersborg
(Dnr KS 2011/68)

8

§ 88

Antagande av energieffektiviseringsstrategi för Vänersborgs kommun
(Dnr KS 2011/183)

9

§ 89

Fråga om ansvarsfrihet för 2010 års förvaltning avseende Fyrbodals
kommunalförbund (Dnr KS 2011/192)

10

§ 90

Fråga om ansvarsfrihet för 2010 års förvaltning avseende
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud (Dnr KS 2011/193)

11

§ 91

Yttrande över betänkandet Den framtida gymnasiesärskolan - en likvärdig
utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning (SoU 2011:8)
(Dnr KS 2011/124)

12

§ 92

Yttrande över Västtrafik AB förslag till preliminär Trafikförsörjningsplan
2012 (Dnr KS 2010/486)

13

§ 93

Kallelse till bolagsstämma/årsstämma 2011 med Fastighets AB Vänersborg
(Dnr KS 2011/160)

14

§ 94

Kallelse till årsstämma/bolagsstämma 2011 för Hunnebergs Kungajakt- och
viltmuseum AB (Dnr KS 2011/170)

15

§ 95

Kallelse till årsstämma/bolagsstämma med AB Vänersborgsbostäder 2011
(Dnr KS 2011/189)

16

§ 96

Kallelse till årsstämma/bolagsstämma med Vattenpalatset Vänerparken AB
2011 (Dnr KS 2011/190)

17

§ 97

Uppdrag att "Hjärtsäkra Vänersborg" avseende kommunanställda
(Dnr KS 2009/537)

18

§ 98

Plan för granskning av den ekonomiska interna kontrollen 2011
(Dnr KS 2011/19)

19

§ 99

Byggnadsnämnden med anhållan om medel till ej avslutad utredning
avseende program för detaljplaner rörande Sanden söder om Dalbobron
i Vänersborgs kommun (Dnr KS 2008/435)

20
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§100

Gallring av ekonomihandlingar (Dnr KS 2011/155)

21

§101

Redaktionella revideringar av kommunstyrelsens arkivbeskrivning och
dokumenthanteringsplaner (Dnr KS 2011/156)

22

§ 102

Fastställande av arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplaner för
kommunstyrelsens förvaltningar (Dnr KS 2011/157)

23

§ 103

Grön integration - eventuell medfinansiering av underskott
(Dnr KS 2011/175)

24

§ 104

Utveckling av Holmen-området, Vargön (Dnr KS 2011/207)

25

§ 105

Yttrande över fråga om gemensam revisor för kommunerna och Västra
Götalandsregionen i Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud
(Dnr KS 2011/54)

26

§ 106

Yttrande över ansökan om tillstånd till övervakningskamera inom vid
Vattenpalatset Vänerparken i Vänersborg (Dnr KS 2011/204)

27

§ 107

Kompletterande val avseende kallelse till West Swedens
Årsstämma/Bolagsstämma 2011 (Dnr KS 2011/162)

28

§ 108

Riktlinjer för medborgardialog (Dnr KS 2009/87)

29

§ 109

Ansökan om bidrag till projektet KASAM - föreningen socialt företagande
(Dnr KS 2011/208)

30

§ 110

Ansökan om att certifiera Vänersborgs kommun som Millenniekommun
(Dnr KS 2010/333)

31

§ 111

Kompletterande förslag till valberedning för Visit Trollhättan-Vänersborg
AB (Dnr KS 2011/136)

32

§ 112

Kallelse till årsmöte med Dalbergså/Holmsåns vattenvårdsförbund och
Dalbergså/Holmsåns vattenråd (Dnr KS 2011/215)

33
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Dnr 2010/419

Svar på motion om tillgänglighet friluftsbad i Vänersborgs
kommun
Ärendebeskrivning
Tove af Geijerstam (FP), Marie-Louise Bäckman (KD) och Kerstin Andersson-Carlsson
(FP) har, mot bakgrund av vad som anförs i motionen, föreslagit att kommunfullmäktige
skulle besluta att uppdra åt berörda förvaltningar att påbörja arbetet med att göra
kommunens badplatser tillgängliga för alla.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2010-09-01, § 123, att remittera
ärendet till kommunstyrelsen.
Under hösten 2010 fullgjordes barn- och ungdomsnämndens uppgifter av ett barn- och
ungdomsutskott med organisatorisk tillhörighet under kommunstyrelsen.
Barn- och ungdomsförvaltningen har upprättat tjänsteutlåtande daterat 2010-09-21 med
förslag till beslut.
Barn- och ungdomsutskottet har vid sammanträde 2010-10-18, § 37, beslutat ge sin
förvaltning i uppdrag att se över tillgängligheten vid kommunens friluftsbad och senast
2011-03-30 lämna förslag till åtgärder inklusive kostnadsberäkning för att göra badplatserna mer tillgängliga för alla. Barn- och ungdomsutskottet beslutade vidare att
överlämna utskottets ovan angivna beslut till kommunstyrelsen som yttrande över
motionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till barn- och ungdomsutskottets beslut,
att motionen är besvarad och avslutad för kommunfullmäktiges del
_____________
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Dnr 2010/538

Svar på motion om användning av befintlig utrustning vid
voteringar
Ärendebeskrivning
Lutz Rininsland (V) har, mot bakgrund av vad som anförs i motionen, föreslagit att
”kommunfullmäktige snarast skulle övergå till att använda utrustningen vid alla
voteringar som begärs vid våra sammanträden.”
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2010-11-17, § 165, att remittera
motionen till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse 2011-03-29 redovisat det administrativa
handhavandet av omröstningsanläggning samt kostnaden för detta.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2011-03-24, § 57, beslutat överlämna
sin förvaltnings yttrande som svar på motionen.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-02-23 gjort en bedömning
bland annat ur juridisk, praktisk och ekonomisk synpunkt samt föreslagit att frågan
skulle överlämnas till kommunfullmäktiges ordförande att besluta om användande av
befintlig omröstningsutrustning ska underställas kommunfullmäktige eller inte.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
James Bucci (V) informerade om att han vid kommunstyrelsens sammanträde kommer
att redovisa ett alternativt beslutsförslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar överlämna till kommunfullmäktiges ordförande att besluta
om användande av befintlig omröstningsutrustning ska underställas kommunfullmäktige
eller inte. Motionen anses därmed besvarad och avslutad för kommunfullmäktiges del.
_____________
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Dnr 2011/8

Nämndernas verksamhetsberättelser för 2010
Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har sammanställt nämndernas verksamhetsberättelser
för 2010.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar informationen som lämnas i nämndernas verksamhetsberättelser för år 2010.
_____________
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Dnr 2011/68

Svar på motion om upprättande av cykelvägsplan för
Vänersborg
Ärendebeskrivning
Göran Larsson (MP) har mot bakgrund vad som anförs i motionen, föreslagit att
kommunfullmäktige beslutar att en inventering görs av behoven av cykelvägar samt att
en cykelvägsplan upprättas.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2011-02-02, § 20, att remittera
motionen till samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse 2011-03-02 redovisat förvaltningens
målsättning att en cykelvägsplan upprättas under år 2011.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2011-03-24, § 60, beslutat besvara
motionen med hänvisning till sin förvaltnings skrivelse 2011-03-02.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige bifaller motionen som därmed är besvarad och avslutad för
kommunfullmäktiges del.
_____________
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Dnr 2011/183

Antagande av energieffektiviseringsstrategi för Vänersborgs
kommun
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en energieffektiviseringsstrategi för
Vänersborgs kommun daterad 2011-02-15.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse 2011-03-02 föreslagit att energieffektiviseringsstrategi för Vänersborgs kommun skulle antas av samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 201-03-24, § 52, beslutat föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta energieffektiviseringsstrategi för
Vänersborgs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta energieffektiviseringsstrategi för Vänersborgs
kommun
_____________
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Dnr 2011/192

Fråga om ansvarsfrihet för 2010 års förvaltning avseende
Fyrbodals kommunalförbund
Ärendebeskrivning
Fyrbodals Kommunalförbund har överlämnat årsredovisning och förvaltningsrevision
avseende verksamhetsåret 2010.
Revisorerna tillstyrker i sin revisionsberättelse 2011-02-04 att årsredovisningen godkänns samt att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Då ordföranden Gunnar Lidell (M) anmält jäv utsågs Johan Ekström (FP) till ordförande
under denna paragraf.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar bevilja förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.
_____________
Jäv:

Ordföranden Gunnar Lidell (M) och ledamoten Bo Carlsson (C) anmälde att de inte
deltog i handläggningen eller beslutet av detta ärende på grund av jäv.
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Dnr 2011/193

Fråga om ansvarsfrihet för 2010 års förvaltning avseende
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud
Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har överlämnat årsredovisning,
granskningsrapport och revisionsberättelse.
Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelse 2011-03-21 att den upprättade årsredovisningen godkänns samt att förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2010.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. bevilja ansvarsfrihet för ledamöter i styrelsen för samordningsförbundet Vänersborg
och Mellerud avseende 2010 års verksamhet
2. godkänna upprättad årsredovisning för år 2010 avseende samordningsförbundet
Vänersborg och Mellerud.
_____________
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Dnr 2011/124

Yttrande över betänkandet Den framtida gymnasiesärskolan en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning
(SoU 2011:8)
Ärendebeskrivning
Utbildningsdepartementet har upprättat betänkandet ”Den framtida gymnasiesärskolan –
en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning”. Vänersborgs kommun
har bjudits in att yttra sig över betänkandet.
Betänkandet har 2011-03-02 överlämnats till gymnasienämnden för yttrande.
Gymnasienämndens ordförande har i delegationsbeslut 2011-04-13 redovisat att
gymnasienämnden beslutat att inte avge yttrande över betänkandet.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att inte avge yttrande över betänkandet ”Den
framtida gymnasiesärskolan – en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning”.
_____________

Reservation:

James Bucci (V) reserverade sig mot beslutet enligt bilaga 1

Bilaga

James Buccis (V) reservation bilaga 1
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Dnr 2010/486

Yttrande över Västtrafik AB förslag till preliminär Trafikförsörjningsplan 2012
Ärendebeskrivning
Västtrafik AB, Affärsområde Fyrbodal, har upprättat en preliminär trafikförsörjningsplan (TFP) för år 2012 daterad 2011-03-21.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-04-04 yttrat sig över den
preliminära trafikförsörjningsplanen 2012.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-04-04
som sitt eget att överlämnas till Västtrafik AB som yttrande över preliminär
trafikförsörjningsplan 2012.
_____________
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Dnr 2011/160

Kallelse till bolagsstämma/årsstämma 2011 med Fastighets AB
Vänersborg
Ärendebeskrivning
Fastighets AB Vänersborg har kallat till bolagsstämma 2011-05-09.
Kommunstyrelsen informerades vid bolagsdag i samband med kommunstyrelsens
sammanträde 2011-04-06, § 91.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Noteras att ordföranden Gunnar Lidell (M) samt ledamöterna Marie Dahlin (S) och Bo
Carlsson (C) anmälde att de inte deltog i handläggningen eller beslutet i detta ärende på
grund av jäv.
Då ordföranden Gunnar Lidell (M) anmält att han inte deltog i handläggningen eller
beslutet i detta ärende på grund av jäv utsågs Johan Ekström (FP) till ordförande under
denna paragraf.
Då ledmoten Marie Dahlin (S), som utsetts till justerare, anmält att hon inte deltog i
handläggningen eller beslutet i detta ärende på grund av jäv, utsågs James Bucci (V) till
justerare under denna paragraf.
På grund av ovanstående konstateras att arbetsutskottet inte är beslutför, varför ärendet
överlämnas till kommunstyrelsen utan beslutsförslag.
_____________

Jäv:

Ordföranden Gunnar Lidell (M) samt ledamöterna Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson
(C) anmälde att de inte deltog i handläggningen eller beslutet i detta ärende på grund av
jäv.
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Dnr 2011/170

Kallelse till årsstämma/bolagsstämma 2011 för Hunnebergs
Kungajakt- och viltmuseum AB
Ärendebeskrivning
Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum AB har kallat till årsstämma 2011-04-28.
Kommunstyrelsen informerades vid bolagsdag i samband med kommunstyrelsens
sammanträde 2011-04-06, § 91.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen utser Anders Forsström (M) till kommunens ombud vid stämman
med Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum AB
2. Till ersättare för ombudet utses Annica Larson Lindlöf (S)
Kommunstyrelsen uppdrar åt ombudet att
- rösta för fastställelse av resultaträkning och balansräkning
- rösta för disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
- rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
- rösta för arvoden till styrelse och lekmannarevisorer i enlighet med personal- och
förhandlingsutskottets beslut
- rösta för fastställande av, av kommunfullmäktige antagna ägardirektiv
Årsredovisningshandlingarna skall delges kommunfullmäktige
_____________
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Dnr 2011/189

Kallelse till årsstämma/bolagsstämma med AB Vänersborgsbostäder 2011
Ärendebeskrivning
AB Vänersborgsbostäder har kallat till årsstämma 2011-05-04.
Kommunstyrelsen informerades vid bolagsdag i samband med kommunstyrelsens
sammanträde 2011-04-06, § 91.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen utser Kerstin Andersson (FP) till kommunens ombud vid stämma
med AB Vänersborgsbostäder.
2. Till ersättare för ombudet utses Annica Larson Lindlöf (S).
Kommunstyrelsen uppdrar åt ombudet att
- rösta för fastställelse av resultaträkning och balansräkning
- rösta för disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
- rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
- rösta för arvoden till styrelse och lekmannarevisorer i enlighet med
personal- och förhandlingsutskottets beslut.
Årsredovisningshandlingarna skall delges kommunfullmäktige
_____________

Jäv:

Johan Ekström (FP) meddelade att han inte deltog i handläggningen eller beslutet i detta
ärende på grund av jäv.
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Dnr 2011/190

Kallelse till årsstämma/bolagsstämma med Vattenpalatset
Vänerparken AB 2011
Ärendebeskrivning
Vattenpalatset Vänerparken AB har kallat till bolagsstämma 2011-04-19..
Kommunstyrelsen informerades vid bolagsdag i samband med kommunstyrelsens
sammanträde 2011-04-06, § 91.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Noteras att Marie Dahlin (S) anmälde att hon inte deltog i handläggningen eller beslutet
i detta ärende på grund av jäv.
På grund av ovanstående utsågs Johan Ekström (FP) till justerare under denna paragraf.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar utse Anders Forsström (M) till kommunens ombud vid
stämman med Vattenpalatset Vänerparken AB
2. Till ersättare för ombudet utses Annica Larson Lindlöf (S)
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt ombudet att
- rösta för fastställelse av resultaträkning och balansräkning
- rösta för disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
- rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
- rösta för arvoden till styrelse och lekmannarevisorer i enlighet med
personal- och förhandlingsutskottets beslut
Årsredovisningshandlingarna skall delges kommunfullmäktig
_____________
Jäv:
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Marie Dahlin (S) anmälde att hon inte deltog i handläggningen eller beslutet i detta
ärende på grund av jäv.
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Dnr 2009/537

Uppdrag att "Hjärtsäkra Vänersborg" avseende
kommunanställda
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2009-10-21, § 118, uppdra åt kommunstyrelsen att utreda fråga om att hjärtsäkra Vänersborg. Frågan var föranledd av en
motion från Socialdemokraterna och Centerpartiet.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2010-06-02, § 167, bland annat att
uppdra åt personalkontoret att med utbildning höja kunskapen i HLR (hjärt-lungräddning) bland kommunens anställda genom mer organiserade utbildningsinsatser.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-02-24 redovisat förslag till
utbildningsinsatser samt kostnaden för detta.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Arbetsmiljöutvecklaren Ingrid Rylander informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att hjärt-lung-räddning ska genomföras för alla medarbetare
i Vänersborgs kommun. Kommunstyrelsen beslutar vidare uppdra åt personalkontoret
att genomföra utbildningsinsatserna samt att förvaltningarna deltar i projektet och att
kostnader som uppstår regleras på sätt som föreslås i kommunstyrelseförvaltningens
tjänsteutlåtande 2011-02-24 med tillägg att kostnaderna ska rymmas inom befintlig ram.
_____________
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Dnr 2011/19

Plan för granskning av den ekonomiska interna kontrollen 2011
Ärendebeskrivning
Enligt reglementet för ekonomisk intern kontroll antaget av kommunfullmäktige 200003-14, § 19, ska varje nämnd årligen anta en plan för granskning och uppföljning av den
interna kontrollen.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2011-04-06 redovisat bland annat innebörden av
intern kontroll, avgränsning samt risk- och väsentlighetsanalys.
Med ledning av genomförd risk och väsentlighetsanalys både för kommunen och
kommunstyrelsen har ekonomikontoret föreslagit följande granskningsområden för
kommunstyrelsen år 2011:
1.
Fakturering av elev- och kursavgifter samt övriga avgifter
2.
Bidrag föreningar och stiftelser
3.
Verksamhetsmässig granskning
4.
Uppföljning av 2010 års granskning
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta plan för granskning av ekonomisk intern kontroll för
kommunstyrelsen år 2011 inom områdena
1.
Fakturering av elev- och kursavgifter samt övriga avgifter
2.
Bidrag föreningar och stiftelser
3.
Verksamhetsmässig granskning
4.
Uppföljning av 2010 års granskning
_____________
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Dnr 2008/435

Byggnadsnämnden med anhållan om medel till ej avslutad
utredning avseende program för detaljplaner rörande Sanden
söder om Dalbobron i Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2010-06-02, § 160, att avsätta 500.000
kronor till utredningar vad gäller program för detaljplanen för Sanden söder om Dalbobron.
Byggnadsförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-02-04 redovisat att byggnadsförvaltningen hösten 2010 beställt en kompletterande geoteknisk utredning och en kompletterande utredning om markföroreningar. Av tjänsteutlåtandet framgår att av de av
kommunstyrelsen avsatta medlen återstod cirka 440.000 kronor som förfallit vid 2010
års utgång.
Förvaltningen anhåller att samma summa skulle reserveras ur kommunstyrelsens förfogandeanslag för år 2011 för att slutföra arbetet med program för detaljplaner för
Sanden söder om Dalbobron i Vänersborgs kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att 440.000 kronor avsätts under kommundirektören för att
slutföra arbetet med program för detaljplaner för Sanden söder om Dalbobron i Vänersborgs kommun. Ekonomisk reglering mot byggnadsförvaltningen ska ske via internfakturering. Finansieringen sker via kommunstyrelsens förfogandeanslag.
_____________
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Dnr 2011/155

Gallring av ekonomihandlingar
Ärendebeskrivning
Enligt tidigare beslut i dokumenthanteringsplan och rekommendationer från Riksarkivet
skulle verifikationer till och med 1958, bevaras. Därutöver skulle var tionde årgång, så
kallad typårgång, bevaras.
Rekommendationen rörande typårgångar finns inte kvar i rekommendationer från
Samrådsgruppen i arkivfrågor inom Sveriges Kommuner och Landsting.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-03-14, med hänvisning till
ovanstående, redovisat förslag till gallring av handlingar.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att gallring ska, enligt kommunstyrelseförvaltningens
tjänsteutlåtande 2011-03-14, ske för kommunstyrelsens ekonomihandlingar årgången
2000 samt för Trestadsregionens Avfalls AB (TRAAB) ekonomihandlingar årgångarna
1980, 1990 och 2000.
_____________
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Dnr 2011/156

Redaktionella revideringar av kommunstyrelsens
arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplaner
Ärendebeskrivning
I kommunstyrelsens arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplaner finns namngivna
tjänstemän för att tydligt säkerställa vem som är arkivansvarig och arkivredogörare. I
undantagsfall kan även andra personnamn förekomma.
Av kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-03-16 framgår att arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplaner blivit inaktuella när nya personer får uppgift
som arkivansvarig m m varför det föreslås att kommunstyrelsen ger kommunarkivarien
i uppdrag att löpande uppdatera dessa dokument.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt kommunarkivarien att löpande uppdatera
kommunstyrelsens arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan så att namnuppgifter
på arkivansvarig och arkivredogörare, samt eventuellt övriga namngivna funktioner, är
aktuella. Revidering får först ske efter samråd med kanslichefen.
_____________
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Dnr 2011/157

Fastställande av arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplaner för kommunstyrelsens förvaltningar
Ärendebeskrivning
Enligt gällande reglemente för kommunens arkiv ska för varje myndighet upprättas
arkivbeskrinning och dokumenthanteringsplan.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-03-14 redovisat att en
översyn gjorts av arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplaner. I skrivelsen föreslås
kommunstyrelsen fastställa dessa.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa reviderade arkivbeskrivning och
dokumenthanteringsplaner för samtliga avdelningar/enheter inom kommunstyrelsens
förvaltning. Kommunstyrelsen beslutar vidare att detta beslut ersätter tidigare beslut om
arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplaner för kommunstyrelseförvaltningen.
_____________
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Dnr 2011/175

Grön integration - eventuell medfinansiering av underskott
Ärendebeskrivning
Hushållningssällskapet har i skrivelse 2011-04-12 redovisat projektet ”Grön integration
– nya möjligheter för utrikesfödda och landsbygd”. Projektet har delvis bedrivitgs inom
ramen för ett ESF-projekt. Vänersborgs kommun har medfinansierat projektet.
Av skrivelsen ovan framgår att deltagarna i projektet bland annat genom såväl praktik
som teori får lära sig mer om svensk landsbygd, odling, eget företagande, svenska,
inriktad mot de gröna näringarna samt grundläggande datorkunskap.
Projektet som är inne på sitt sista år, visar ett underskott om 199.684,50 kronor. Av
skrivelsen framgår att styrgruppen för projektet föreslagit att underskottet skulle
presenteras för de i projektet ingående medfinansiärerna för eventuellt ytterligare
tillskott.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning av att övriga medfinansiärer beslutar
delta i täckande av uppkommet underskott, att anslå 54.000 kronor ur kommunstyrelsens förfogandeanslag för att delvis täcka uppkommet underskott i projektet Grön
integration
_____________

Jäv
Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C) meddelade att de inte deltog i handläggningen
eller beslutet i detta ärende på grund av jäv.
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Dnr 2011/207

Utveckling av Holmenområdet i Vargön
Ärendebeskrivning
I augusti 2008 fattade Holmen beslut om att lägga ner pappersbruket i Vargön. Kort tid
därefter bildades en framtidsgrupp som skulle bidra till att finna lösningar för de personer som direkt berördes av nedläggningsbeslutet samt analysera de möjligheter som
finns i den nya situationen.
I yttrande 2011-04-01 har kommundirektören och näringslivschefen redovisat att framtidsgruppens och Vänersborgs kommuns uppfattning är att de bästa förutsättningarna
för framtiden ligger i att en enda part får i uppdrag att utveckla området med inriktning
mot energi- och miljöteknik. Detta gäller hela området med undantag för den del som
omfattas av en långsiktig etablering av en ny hamn. I skrivelsen redovisas bakgrund till
kommunens förvärv av Holmenfastigheten, möjliga etableringar inom området, vilken
kompetens som behövs för en långsiktig utveckling av nytt näringsliv på Holmenområdet samt förslag att bilda ett utvecklingsbolag.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att se positivt på att sälja hela eller delar av ”Holmenfastigheten” med undantag av
den del kommunen behåller för att bygga hamn
att uppdra åt kommundirektören att ta fram priser och en tidsplan för exploatering
av området
att uppdra åt kommundirektören att förbereda beslutsunderlag så att ett eventuellt
utvecklingsbolag, senast fjärde kvartalet 2011, kan arbeta med området för att
säkerställa arbetstillfällen
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Dnr 2011/54

Yttrande över fråga om gemensam revisor för kommunerna och
Västra Götalandsregionen i Samordningsförbundet Vänersborg/
Mellerud
Ärendebeskrivning
Fråga har uppkommit om utseende av revisor i samordningsförbundet Vänersborg/
Mellerud. Genom lagändring kan kommuner och landsting träffa överenskommelse om
att utse en eller flera gemensamma revisorer i samordningsförbunden.
Revisorskollegiet i Västra Götalandsregionen har vid sammanträde 2010-10-12, § 43,
ställt sig positivt till att gemensam revisor för Västra Götalandsregionen och berörda
kommuner utses i samtliga berörda förbund, där en av huvudmännen utser revisorerna
för en mandatperiod och att ansvaret nästkommande mandatperiod övergår till den
andra huvudmannen.
Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen har vid sammanträde 2010-11-16, § 282,
rekommenderat regionens revisorer att utse gemensam revisor för de samordningsförbund där detta är möjligt för mandatperioden 2011-2014.
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud förordar att gemensam revisor utses
mellan parterna Region och kommun och har överlämnat ärendet till berörda kommuner
för ställningstagande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2011-02-07, § 10, att
remittera ärendet till kommunens revisorer.
Kommunens revisorer har i yttrande 2011-03-29 redovisat att ”kommunen bör
tillförsäkra sig insyn genom att utse en revisor som ersättare”.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Vänersborgs revisorers yttrande
2011-03-29 och överlämnar detta till Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud som
svar på remiss om gemensam revisor för kommunerna och Västra Götalandsregionen i
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud
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Dnr 2011/204

Yttrande över ansökan om tillstånd till övervakningskamera
inom vid Vattenpalatset Vänerparken i Vänersborg
Ärendebeskrivning
Vattenpalatset Vänerparken AB har hos länsstyrelsen i Västra Götalands län ansökt om
tillstånd till allmän kameraövervakning vid anläggningens utebassäng med adress
Vänerparken 1.
Länsstyrelsen har överlämnat ansökan till Vänersborgs kommun för yttrande.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte ha någon erinran mot ansökan från
Vattenpalatset Vänerparken AB om tillstånd till övervakningskamera vid bolagets
anläggning vid Vänerparken 1, Vänersborg.
_____________

Protokollsutdrag:

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Vattenpalatset Vänerparken AB
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Dnr 2011/162

Kompletterande val avseende kallelse till West Swedens
Årsstämma/Bolagsstämma 2011
Ärendebeskrivning
West Sweden har kallat till årsstämma 2011-05-20 i Sunne.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2011-03-28, § 75, att utse
Sven-Ingvar Eriksson (M) till kommunens ombud vid årsstämma med West Sweden.
Till ersättare för ombudet utsågs Lars-Göran Ljunggren (S).
Kommunen har uppmärksammats på att kommunstyrelsens arbetsutskott har att utse två
ombud med ersättare.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar, med ändring av sitt beslut 2011-03-18, § 75,
att utse Sven-Ingvar Eriksson (M) och Lars-Göran Ljunggren (S) till kommunens ombud
vid årsstämma med West Sweden. Till ersättare för Eriksson utses Anders Forsström
(M) och till ersättare för Ljunggren utses Annica Larson Lindlöf (S).
_____________

Protokollsutdrag:

West Sweden
De valda
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Dnr 2009/87

Riktlinjer för medborgardialog
Ärendebeskrivning
Demokratiberedningen har, på uppdrag av kommunstyrelsen, tagit fram ”Riktlinjer för
medborgardialog”. Riktlinjerna behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott vid
sammanträde 2009-09-02, § 159, då arbetsutskottet beslutade återremittera riktlinjerna
till demokratiberedningen för ytterligare beredning.
Riktlinjer för medborgardialog har reviderats och demokratiberedningen har i missiv
2009-12-16 föreslagit att kommunfullmäktige skulle anta dessa.
Riktlinjerna har vid presidieöverläggningar föreslagits få en partipolitisk bedömning.
Några synpunkter har emellertid inte kommit in.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2011-03-30, § 27, att demokratiberedningen skulle bestå av lika många ledamöter och ersättare som partier i kommunfullmäktige.
Vid presidieöverläggning 2011-04-07 föreslogs, med hänvisning till att demokratiberedningen fått en bredare förankring i partierna, att demokratiberedningen skulle ges
möjlighet att åter behandla Riktlinjer för medborgardialog.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ”Riktlinjer för medborgardialog”
till demokratiberedningen för att ge möjlighet att åter behandla ärendet.
_____________
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Demokratiberedningen
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Dnr 2011/208

Ansökan om bidrag till KASAM - föreningen socialt företagande
Ärendebeskrivning
Hans Mazolagi har för KASAM - föreningen socialt företagande, i skrivelse 2011-04-15
ansökt om bidrag för social verksamhet i Huvudnässkolans lokaler. Ansökt bidrag avser
lokalkostnader under 4-6 månader.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera ärendet till kommunstyrelsens
presidium för inhämtande av yttrande från socialförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen.
_____________
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Kommunstyrelsens presidium
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Dnr 2010/333

Ansökan om att certifiera Vänersborgs kommun som
Millenniekommun
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2010-06-09, § 215, att uppdra åt
kommundirektören att tillsätta en arbetsgrupp för att analysera pågående verksamheters
bidrag till uppfyllande av millenniemålen och hur kommunikationen kring dessa kan
utvecklas.
En arbetsgrupp inom kommunen har tillsammans med Sveriges Kommuner och
Landsting SKL International redovisat inom kommunen pågående projekt varefter
rapporten analyserats av SKL International.
En analys av redovisningen visar att Vänersborgs kommun i sina verksamheter för
hållbar utveckling bidrar till det svenska åtagandet för Millenniemålen. För att förbättra
den internt och externt syftande informationen har ett förslag till gemensam kommunikations plan tagits fram.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för ytterligare beredning.
_____________
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Kommunstyrelseförvaltningen
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Dnr 2011/136

Kompletterande förslag till valberedning för Visit TrollhättanVänersborg AB
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2011-03-23, § 88, under förutsättning av
ändring av bolagsordning, föreslå att Anders Forsström (M) skulle utses till ledamot i
styrelsen för Visit Trollhättan Vänersborg AB. Kommunstyrelsen beslutade vidare
föreslå att Lave Thorell (MP) skulle utses till revisor.
Vänersborgs kommun har uppmärksammats på att kommunen, förutom ovanstående,
ska föreslå en revisorsersättare för Lave Thorell (MP).
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar, som ett tillägg till sitt beslut 2011-03-23, § 88, föreslå Eva
Jonsson (C) till revisorsersättare för Lave Thorell (MP) i styrelsen för Visit Trollhättan
Vänersborg AB.
_____________
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Dnr 2011/215

Kallelse till årsmöte med Dalbergså/Holmsåns vattenvårdsförbund och Dalbergså/Holmsåns vattenråd
Ärendebeskrivning
Dalbergså/Holmsåns vattenvårdsförbund och Dalbergså/Holmsåns vattenråd har kallat
till årsmöte 2011-05-26.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utse James Bucci (V) till ombud vid ovan angivna årsmöten.
Kommunstyrelsen beslutar vidare uppdra åt ombudet att rösta för att
1. Helene Larsson (C) väljs till ledamot i styrelsen för Dalbergså/Holmsåns
vattenvårdsförbund.
2. Bo Carlsson (C) utses till ersättare i samma styrelse.
3. Helene Larsson (C) utses till ledamot i styrelsen för Dalbergså/Holmsåns vattenråd
4. Bo Carlsson (C) utses till ersättare i samma styrelse
_____________
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