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Närvarolista
Beslutande
Marie-Louise Bäckman (KD)
Marie Dahlin (S)
Johan Ekström (FP), tjänstgörande ordförande
Bo Carlsson (C)
James Bucci (V) deltog under del av sammanträdets
informationsdel

Gunnar Lidell (M)

Övriga deltagare
Kommundirektören Ove Thörnkvist
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
Tf kanslichefen Andreas Billock
Personalchefen Ewa Öqvist
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
Information
Fastighetschefen Gunnar Lidell (M) Björklund
Fastighetsingenjören Maria Wagerland
Projektledaren Charlotte Rosborg
Planarkitekten Jasmina Lilja
Planarkitekten Jan-Irvis Scheynius
Beredskapssamordnaren Alexandra Bernhardsson
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Ärenden

Sid

§ 132

Ansökan från samhällsbyggnadsnämnden om tilläggsanslag avseende
vinterväghållning år 2011 (Dnr KS 2011/220)

4

§ 133

Ansökan från gymnasienämnden om tilläggsanslag för inköp av datorer år
2011 (Dnr KS 2011/227)

5

§ 134

Anslag till kommunstyrelsens disposition under kommunfullmäktiges
sommaruppehåll år 2011 (Dnr KS 2011/252)

6

§ 135

Försäljning av fastigheten Hönan 1, Gamla musikskolan
(Dnr KS 2011/219)

7

§ 136

Fastighetsförsäljning av f d Huvudnässkolans C-hus, Cypressen 17
(Dnr KS 2011/259)

9

§ 137

Utseende av ledamot och ersättare i Fyrbodals gymnasiestyrelse samt beslut
om ansvar för uppföljning av gymnasiesamverkansavtalet
(Dnr KS 2011/216)

11

§ 138

Motion om större kommunalt engagemang för ungdomars feriejobb
(Dnr KS 2011/93)

12

§ 139

Godkännande av projektrapport och antagande av prioriteringslista i projekt
Styrel (Dnr KS 2011/64)

14

§ 140

Yttrande över granskning av årsredovisningen 2010 (Dnr KS 2011/213)

16

§ 141

Yttrande över granskningsrapport om kommunens arbete med intern
kontroll (Dnr KS 2011/212)

17

§ 142

Yttrande över granskningsrapport/revisionsrapport om intern kontroll
avseende de anställdas bisysslor (Dnr KS 2011/168)

18

§ 143

Yttrande över samråd om detaljplan för Del av Restad 3:15, Vänersborgs
kommun (Dnr KS 2011/245)

19

§ 144

Yttrande över samråd om detaljplan för Överby Västra, Trollhättans stad
(Dnr KS 2010/196)

20

§ 145

Information om samverkansprojektet, utformning av ett nytt bostadsområde
på Holmängen (Dnr KS 2009/395)

21

§ 146

Förslag till Vänerstipendiat samt inbjudan till Vänerting 2011
(Dnr KS 2011/250)

22

§ 147

Motion om att kommuninvånarna via sina datorer skall få tillgång till
Vänersborgs kommuns diarium (Dnr KS 2011/50)
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Dnr 2011/220

Ansökan från samhällsbyggnadsnämnden om tilläggsanslag
avseende vinterväghållning år 2011
Ärendebeskrivning
År 2011 var snörikt, vilket åsamkat kommunen höga kostnader för vinterväghållning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse 2011-03-30 redovisat behov av
2 500 000 kronor utöver budget för att täcka kostnaderna.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2011-04-14, § 78, beslutat anhålla om
ett engångsbelopp om 2 500 000 kronor för täckande av kostnader för vinterväghållning under 2011.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2011-05-25 redovisat att samhällsbyggnadsnämnden avsatt 3 500 000 kronor i budget 2011 för vinterväghållning och kostnaden
bedöms bli 6 000 000 kronor. Ekonomikontoret konstaterar att om kommunfullmäktige
beslutar tillföra samhällsbyggnadsnämnden ett tilläggsanslag om 2 500 000 kronor, kan
detta finansieras genom att budgeten för skatteintäkter höjs med motsvarande nivå.
Detta mot bakgrund av de prognoser som ekonomikontoret arbetet fram i anslutning till
delårsrapporten.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar tillföra samhällsbyggnadsnämnden ett tilläggsanslag om
2 500 000 kronor för täckande av kostnader för vinterväghållning 2011. Finansiering
kan ske genom att budgeten för skatteintäkter höjs med motsvarande nivå.
_____________
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Dnr 2011/227

Ansökan från gymnasienämnden om tilläggsanslag för inköp av
datorer år 2011
Ärendebeskrivning
Diskussioner har förts om bärbara datorer till elever på Birger Sjöberggymnasiet. Detta
om ett nödvändigt led i utvecklingen. Genom den nya gymnasiereformen sker förändringar bland annat genom att den traditionella datorundervisningen tas bort. I stället
kommer innehållet i den nuvarande kursen datorkunskap att ingå i alla kurser, vilket
kommer att kräva en utökad tillgång till datorer.
Gymnasieförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-04-06 bland annat redovisat
utvecklingen av datoranvändande inom gymnasieskolan samt en bedömning av vad
framtidens samhälle ställer för krav.
Gymnasienämnden har vid sammanträde 2011-04-18, § 40, hänvisat till sin förvaltnings
tjänsteutlåtande samt beslutat att hos kommunstyrelsen ansöka om utökad budgetram
för 2011 med 2 000 0000 kronor för inköp av bärbara datorer. Nämnden begär
motsvarande ramökning i budget 2012.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2011-05-25 konstaterat att om kommunfullmäktige beslutar tillföra gymnasienämnden ett tilläggsanslag om 2 000 000 kronor för
inköp av datorer under 2011, kan detta finansieras genom att budgeten för skatteintäkter
höjs med motsvarande nivå.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar tillföra gymnasienämnden ett tilläggsanslag om 2 000 000
kronor för inköp av datorer under 2011. Finansiering sker genom att budgeten för
skatteintäkter höjs med motsvarande nivå.
_____________
_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 134

Sammanträdesdatum

Sida

2011-05-30

6 (23)

Dnr 2011/252

Anslag till kommunstyrelsens disposition under
kommunfullmäktiges sommaruppehåll år 2011
Ärendebeskrivning
Under kommunfullmäktiges sommaruppehåll kan ärenden, som inte utan olägenhet kan
uppskjutas, uppkomma och medföra kostnader vartill anslag saknas. Kommunstyrelsen
bör därför under fullmäktiges sommaruppehåll kunna disponera ett anslag för sådana
ändamål. Täckning skall ske i samband med anmälan av styrelsens utnyttjande av
bemyndigandet.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att disponera högst
5 000 000 kronor för åtgärder, som inte utan olägenhet kan uppskjutas till fullmäktiges
sammanträde efter sommaruppehållet.
Kommunstyrelsen ska redovisa till kommunfullmäktige om bemyndigandet har
utnyttjats. Vid redovisningen ska framgå att kostnaderna täckts.
_____________
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Dnr 2011/219

Försäljning av fastigheten Hönan 1, Gamla musikskolan
Ärendebeskrivning
Fastigheten Hönan 1, Gamla musikskolan, med adress Belfragegatan 31 A, har lämnats
ut till försäljning. På området finns två byggnader. Fastigheten avses avstyckas i
samband med försäljningen. Arealen som kvarstår, efter avstyckning, blir ca 6 850
kvadratmeter. Gällande detaljplan, före detta stadsplan fastställd 1950-12-08, anger
område för allmänt ändamål.
Skolbyggnaden består av 2,5 plan ovan mark och delvis källare. Ursprungligt
byggnadsår är enligt uppgift 1908. Renovering och ombyggnad har skett vid flera
tillfällen. Den totala uthyrningsbara arean är ca 1 400 kvadratmeter. I byggnaden inryms
utbildningslokaler, kontor, toaletter och personalutrymmen.
Fastighetsenheten redovisar i tjänsteutlåtande 2011-03-22 och 2011-04-19 att fastigheten är värderad till 3 000 000 kronor. Av tjänsteutlåtandena framgår bland annat
också bokfört värde samt driftkostnad. Sedan fastigheten lämnats till försäljning har ett
anbud lämnats på 1 550 000 kronor. Om anbudet antas uppstår ett underskott på
1 057 000 kronor, därtill kommer kostnader för omkoppling av tekniska
försörjningssystem samt fastighetsbildning.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2011-04-14, § 75, föreslagit att
kommunfullmäktige skulle besluta att anta budet om 1 550 000 kronor för del av
Hönan, i enlighet med fastighetsenhetens skrivelse.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Fastighetschefen Gunnar Björklund och fastighetsingenjören Maria Wagerland
informerade.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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Dnr 2011/219

Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens beslut
2011-05-09, § 94, och fastighetsenhetens tjänsteutlåtande 2011-03-22, att anta anbud
om 1 550 000 kronor avseende förvärv av fastigheten del av Hönan 1, gamla
musikskolan.
_____________
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Dnr 2011/259

Fastighetsförsäljning av före detta Huvudnässkolans C-hus,
Cypressen 17
Ärendebeskrivning
Fastigheten Cypressen 17, före detta Huvudnässkolans C-hus, med adress
Drottninggatan 42, Vänersborg, har lämnats ut till försäljning. På fastigheten finns en
skolbyggnad. Tomtarealen är cirka 3 400 kvadratmeter. Den obebyggda delen av tomten
utgörs främst av asfalterade parkerings- och kommunikationsytor. Gällande detaljplan,
före detta stadsplan fastställd 1971-04-22, anger område för allmänt ändamål.
Fastigheten är taxerad som specialenhet, skolbyggnad.
Skolbyggnaden består av 2 plan. Ursprungligt byggnadsår är 1972. Renovering och
ombyggnad har skett vid flera tillfällen dock inte under senare år. Den totala
uthyrningsbara arean är enligt uppgift cirka 2 680 kvadratmeter. I byggnadens
bottenplan inryms bland annat idrottshall, omklädningsrum med duschar och bastu.
Övre plan omfattar bland annat lokaler för trä- och textilslöjd.
Fastighetsenheten redovisar i tjänsteutlåtande 2011-04-26 att fastigheten är värderad till
3 000 000 kronor. Av tjänsteutlåtandet framgår bland annat också bokfört värde samt
driftkostnad. Sedan fastigheten lämnats till försäljning har två anbud lämnats på
2 650 000 kronor respektive 350 000 kronor. Fastighetsenheten föreslår att högsta budet
om 2 650 000 kronor skulle antas.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2011-05-19, § 94, föreslagit att
kommunfullmäktige skulle besluta att anta budet om 2 650 000 kronor fastigheten
Cypressen 17, före detta Huvudnässkolans C-hus.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Fastighetschefen Gunnar Björklund och fastighetsingenjören Maria Wagerland
informerade.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med samhällsbyggnadsnämnden beslut
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Dnr 2011/259

2011-05-19, § 94, och fastighetsenhetens tjänsteutlåtande 2011-04-06 och att anta
anbud om 2 650 000 kronor avseende före detta Huvudnässkolans C-hus, Cypressen 17.
_________
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Dnr 2011/216

Utseende av ledamot och ersättare i Fyrbodals gymnasiestyrelse samt beslut om ansvar för uppföljning av gymnasiesamverkansavtalet
Ärendebeskrivning
Kommunerna i Fyrbodal har sedan 2006-01-01 ett avtal om samverkan inom
gymnasieskolan. Avtalet reglerar det uppdrag som kommunerna vill samordna inom
Fyrbodalssamarbetet. Arbetet ska enligt avtalet ledas av en särskild tillsatt styrelse. Den
styrelse som avslutade sitt uppdrag i och med mandatperiodens slut beslutade på sitt
sista möte att överlämna ansvaret för uppdraget till Fyrbodals direktion. Beslutet togs
efter remiss till kommunerna.
Fyrbodals kommunalförbund redovisar i skrivelse 2011-04-14 att ovan redovisat beslut
innebär att direktionen övertar rollen som styrelse enligt avtalet. För att tydliggöra detta
behövs beslut i respektive kommuns fullmäktigeförsamlingar.
Kommunfullmäktige har tidigare utsett ledamöter i förbundsdirektionen för den nya
mandatperioden. Uppdraget som ledamot i förbundsdirektionen innefattar att tillika
inneha uppdraget som styrelseledamot för gymnasiestyrelsen. Med anledning härav
krävs kompletterande beslut i respektive kommunfullmäktige
Gymnasienämnden har vid sammanträde 2011-05-17, § 52, ställt sig bakom Fyrbodals
kommunalförbunds förslag samt föreslagit att kommunstyrelsens ordförande Gunnar
Lidell (M) skulle utses till ledamot i Fyrbodals gymnasiestyrelse, samt att kommunstyrelsens förste vice ordförande Marie Dahlin (S) skulle utses som ersättare..
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar bemyndiga Fyrbodals kommunalförbund att överta
ansvaret för efterlevnaden av gymnasiesamverkansavtalet.
Kommunfullmäktige beslutar vidare utse kommunstyrelsens ordförande Gunnar Lidell
(M) till ledamot i Fyrbodals gymnasiestyrelse samt utse kommunstyrelsens förste vice
ordförande Marie Dahlin (S) som ersättare.
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_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 138

Sammanträdesdatum

Sida

2011-05-30

12 (23)

Dnr 2011/93

Svar på motion om större kommunalt engagemang för
ungdomars feriejobb
Ärendebeskrivning
James Bucci (V) och Lutz Rininsland (V) har i motion daterad 2011-02-15, mot
bakgrund av vad som anges i motionen, yrkat att kommunstyrelsen beslutar att
omgående undersöka möjligheter att mera aktivt bidra till sysselsättning för sommarlovslediga ungdomar.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2011-02-16 att remittera ärendet till sitt
arbetsutskott att behandlas av utskottet vid sammanträde 2011-02-21.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott. Vid detta sammanträde yrkade
Marie Dahlin (S) följande tillägg till redovisat beslutsförslag: Att kommundirektören
utökar motionens intentioner att även omfatta elever/studenter inom komvux och
svenska för invandrare, SFI.
Marie Dahlins (S) förslag ställdes under proposition och ordföranden fann att
beslutsförslaget skulle kompletteras med detta yrkande.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2011-03-02, § 51
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Marie Dahlin (S) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutade uppdra åt kommundirektören att i samråd och samarbete
med näringsliv och andra intressenter arbeta för att motionens intentioner beaktas samt
utökas att även omfatta elever/studenter inom komvux och svenska för invandrare, SFI.
Återrapportering av planerade och vidtagna åtgärder ska ske vid kommunstyrelsens
sammanträde 2011-06-08.
Komplettering med anledning av kommunstyrelsens ovan angivna beslut
Kommundirektören har i tjänsteutlåtande 2011-05-23 redovisat inom kommunen
vidtagna åtgärder samt visat på kostnader om antalet platser för sommararbetande
ungdomar skulle utökas till 250. Av tjänsteutlåtandet framgår också hur kommunens
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Forts § 138

Dnr 2011/93

näringslivsfunktion sökt lösningar och diskuterat med näringsidkare. Slutligen redovisas
att ny rapport kommer att lämnas inför sommaren 2012.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet vid dagens
sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen och noterar att ny rapport ska lämnas inför
sommaren 2012. Därmed anses motionen besvarad och avslutad för kommunstyrelsens
del.
_____________
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Dnr 2011/64

Godkännande av projektrapport och antagande av prioriteringslista i projekt Styrel
Ärendebeskrivning
Regeringen har uppdragit till Energimyndigheten, länsstyrelserna och landets
kommuner att genomföra projekt Styrel – styrning av el till prioriterade användare vid
bristsituationer. Kommunernas roll i projektet är att ansvara för analys av vilka viktiga
el-användare som finns inom respektive kommuns geografiska område och att ta fram
förslag till prioriteringsordning för dessa. Ett förslag ska lämnas till länsstyrelsen senast
2011-07-01.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-05-23 redovisat att projektet
genomförts i samverkan och tillsammans med bred representation av förvaltningar som
socialförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunstyrelseförvaltningen
samt miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Övriga förvaltningar har vid behov
rådfrågats.
Prioriteringslistan har översänts till Vattenfall AB för yttrande.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2011-02-16, § 36, beslutades att kommunfullmäktige skulle fatta beslut i ärendet 2011-06-22. Eftersom ärendet inte är av sådan
principiell beskaffenhet som först syntes vara fallet, föreslås ändring av kommunstyrelsens ovan angivna beslut i angivet del.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Säkerhetssamordnaren Alexandra Bernhardsson informerade.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Marie Dahlin (S) yrkade ett tillägg med följande lydelse, till ordförandens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar vidare att revidering av projektet Styrel fortsättningsvis ska
beslutas i krisledningsnämnden.
Ordföranden ställde tilläggsyrkandet under proposition och fann att arbetsutskottet
beslutat bifalla förslaget.
_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Forts § 139

Sammanträdesdatum

Sida

2011-05-30

15 (23)

Dnr 2011/64

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar, med ändring av sitt beslut 2011-02-16, § 26, rörande
beslutsinstans, att anta slutrapport, Projekt Styrel, samt redovisad prioriteringslista att
överlämnas till länsstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutar vidare att revidering av projektet Styrel fortsättningsvis ska
beslutas av krisledningsnämnden.
_____________

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Sammanträdesdatum

Sida

2011-05-30

16 (23)

Dnr 2011/213

Yttrande över granskning av årsredovisningen 2010
Ärendebeskrivning
PwC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av kommunens
årsredovisning för 2010. Revisionsrapporten, daterad 2011-03-22, har överlämnats till
kommunen för yttrande.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-05-18 yttrat sig över
revisionsrapporten.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande
2011-05-18 och översänder detsamma som svar till kommunens revisorer.
_____________

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Sammanträdesdatum

Sida

2011-05-30

17 (23)

Dnr 2011/212

Yttrande över granskningsrapport om kommunens arbete med
intern kontroll
Ärendebeskrivning
PwC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av kommunens
internkontroll. Revisionsrapporten, daterad 2011-03-29, har överlämnats till kommunen
för yttrande.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-05-19 yttrat sig över
revisionsrapporten.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande
2011-05-19 och översänder detsamma som svar till kommunens revisorer.
_____________

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Sammanträdesdatum

Sida

2011-05-30

18 (23)

Dnr 2011/168

Yttrande över granskningsrapport/revisionsrapport om intern
kontroll avseende de anställdas bisysslor
Ärendebeskrivning
PwC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av kommunens
kontroll avseende de anstäldas bisysslor. Revisionsrapporten, daterad 2011-03-07. har
överlämnats till kommunen för yttrande.
Personalkontoret har i tjänsteutlåtande 2011-05-19 yttrat sig över revisionsrapporten.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Personalchefen Ewa Öqvist informerade.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom personalkontorets tjänsteutlåtande 2011-05-19 och
översänder detsamma som svar till kommunens revisorer.
_____________

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Sammanträdesdatum

Sida

2011-05-30

19 (23)

Dnr 2011/245

Yttrande över samråd om detaljplan för Del av Restad 3:15,
Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Planområdet ligger cirka 5 kilometer sydost om Vänersborgs centrum. I sydost gränsar
området till Göta Älv och i sydväst till naturområdet utmed Karls grav.
Syftet med planen är att kunna utveckla och förändra området Restad Gård till ett
bostadsområde med inslag av ändamål som är förenliga med översiktsplanens
rekommendationer såsom bostäder, kontor, möteslokaler etc samt att skydda den
värdefulla bebyggelsen främst från 1900-talets början.
Detaljplanen har för samråd enligt 5 kap 20 § plan- och bygglagen (1987:10)
överlämnats till kommunstyrelsen för yttrande.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-05-23 redovisat att behovet
av bostäder, i synnerhet flerbostadshus, är stort i kommunen. Av skrivelsen framgår att
området är väl lämpat för bostäder. I skrivelsen poängteras vikten av att kunna förena
den unika miljön med nutidens krav på boende samt att exploateringen medger ändamålsenliga balkonger som utformas på ett sätt som smälter bra in i miljön.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Planarkitekten Jasmina Lilja informerade.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande
2011-05-23 och översänder detta som sitt eget yttrande till byggnadsnämnden.
_____________

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Sammanträdesdatum

Sida

2011-05-30

20 (23)

Dnr 2010/196

Yttrande över samråd om detaljplan för Överby Västra,
Trollhättans stad
Ärendebeskrivning
Planområdet ligger nordväst om den befintliga handelsplatsen vid Överby. Det gränsar i
sydöst till Överbyvägen och i nordöst till väg 44-E45. Syftet med planförslaget är att
pröva en utbyggnad med 65 000 kvadratmeter bruttoarea för volymhandel och verksamhet
Kommunstyrelsen har 2010-04-28, § 136, yttrat sig över ett program för detaljplan för
Överby västra. I yttrandet poängterades vikten av att tillgängligheten ökas genom ett
större utbud av lokala linjer samt att linje 65 även fortsättningsvis blir ett snabbt
alternativ att ta sig mellan de båda kommunerna. I övrigt hade kommunen inga
synpunkter på at arean för handel utökas vid Överby. Vänersborgs kommun yttrade sig
2007 över fördjupad översiktsplan för Trollhättans kommun och hade då ingen erinran
mot att handelsområdet utökades.
Byggnadsförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-05-19 redovisat att det nu aktuella
förslaget är ett led i en utveckling som Vänersborgs kommun redan godtagit.
Förvaltningen föreslår vidare att Vänersborgs kommun inte skulle ha någon erinran mot
nu aktuellt förslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Planarkitekten Jan-Irvis Scheynius informerade.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte ha någon erinran mot att förslaget till detaljplan för
Överby Västra, Överby, Trollhättans stad, anger att planområdet ska användas för
volymhandel och verksamhet.
_____________
_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Sammanträdesdatum

Sida

2011-05-30

21 (23)

Dnr 2009/395

Information om samverkansprojektet, utformning av ett nytt
bostadsområde på Holmängen
Ärendebeskrivning
Planområdet ligger centrumnära, cirka 1,5 kilometer öster om torget, vid östra
infartsvägen till centrum. Området är beläget nordöst om Östra vägen och söder om
befintlig bostadsbebyggelse vid Björkholmsgatan. Området är strandnära och sträcker
sig cirka 1 kilometer längs Göta älv.
Området är idag jordbruks- och ängsmarker. Inom området finns natur- och
kulturvärden samt sociala värden. Strandområdet längs Göta älv är ett värdefullt
strövområde för boende i Vänersborg. Byggnadsförvaltningen har på uppdrag av
kommunstyrelsen upprättat ett program för Holmängen. Programmet har godkänts av
kommunfullmäktige 2008-10-29, § 96. I programmet har redovisats områdets
förutsättningar, nulägesbeskrivning, framtiden, miljöbedömning och konsekvenser.
Kommunstyrelsen beslutade 2009-08-19, § 206, att starta ett samverkansprojekt för
utformning av ett nytt bostadsområde på Holmängen. Inbjudan och det ovan angivna
gestaltningsprogrammet godkändes av kommunstyrelsen.
Byggnadsförvaltningen har i skrivelse 2011-05-16 redovisat en avrapportering av
arbetet.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Projektledaren Charlotte Rosborg informerade.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
_____________

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

Sida

2011-05-30

22 (23)

Dnr 2011/250

Remiss av förslag till Vänerstipendiat samt inbjudan till
Vänerting 2011
Ärendebeskrivning
Melleruds kommun har i skrivelse som kom in till Vänersborgs kommun 2011-05-16
redovisat att 2011 års Vänerting kommer att hållas i Melleruds kommun.
I samband med Vänertinget ska Vänerstipendiet delas ut. Stipendiet tilldelas den person
eller organisation som är boende eller verksam inom det område som omfattas av de 13
kommuner som omger Vänern. Stipendiet ska belöna gärningar som främjar kunskaper
om Vänern. Stipendiedelegationen i Karlstad önskar förslag till stipendiat.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera frågan till Vänersborg & Co som
senast 2011-07-20 ska redovisa förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott.
_____________

Protokollsutdrag:

Vänersborg & Co + handlingar

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

Sida

2011-05-30

23 (23)

Dnr 2011/50

Remiss av motion om att kommuninvånarna via sina datorer
skall få tillgång till Vänersborgs kommuns diarium
Ärendebeskrivning
James Bucci (V) har mot bakgrund vad som anförs i motionen, föreslagit att kommunen
gör det möjligt att kommuninvånare som så önskar ska få tillgång till kommunens
diarium från sina hemdatorer.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2011-02-02, § 18, att remittera
motionen till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera ärendet till demokratiberedningen
som har att senast 2011-11-01 avge yttrande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att yttrandet ska behandla fråga om ökad
demokrati för kommunens invånare vid möjlighet att ta del av kommunens diarium från
sina hemdatorer.
_____________

Protokollsutdrag:

Demokratiberedningen + handlingar

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

