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(Dnr KS 2011/74)
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Dnr 2010/442

Motion om ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning
Ärendebeskrivning
Lutz Rininsland (V) har, mot bakgrund av vad som anförs i motionen, föreslagit kommunfullmäktige att ända kommunfullmäktiges arbetsordning, § 30 och 31, rörande
interpellationer och frågor.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2010-10-20, § 133, att remittera
ärendet till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelseförvaltningen har i yttrande 2011-02-01 gjort en bedömning av
motionens syfte och hur motionens förslag förhåller sig till kommunallagen. Av
skrivelsen framgår att då frågorna är rena politiska instrument i den politiska debatten
görs inget ställningstagande.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
James Bucci (V) redovisade att han har för avsikt att i kommunstyrelsen yrka bifall till
motionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen som därmed är besvarad och avslutad för
kommunfullmäktiges del.
_____________
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Dnr 2011/74

Antagande av reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2005-02-15, § 2, att anta arbetsordning för kommunfullmäktige.
Kommunstyrelseförvaltningen har reviderat kommunfullmäktiges arbetsordning.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2011-02-01 redovisat de ändringar som
gjorts i arbetsordningen samt hur den kommunicerats.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
James Bucci (V) meddelade att han i kommunstyrelsen kommer att redovisa yrkande
innebärande att i § 30 och 31 skulle anges att även ordförande i utskott samt ordförande
i kommunalt styrt bolag skulle kunna interpelleras respektive ställas fråga till.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunfullmäktige beslutar anta reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige.
_____________
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Dnr 2010/340

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, avseende kvartal 3 år 2010
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har vid sammanträde 2010-11-25, § 174, rapporterat ej verkställda
gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) kap 16, § 6 f-h, och lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) 28 f-g §, avseende kvartal 3 för år 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
_____________
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Dnr 2010/578

Yttrande över revisionsrapport - granskning av intern kontroll i
kommunens elektroniska fakturahantering
Ärendebeskrivning
Komrev inom PwC har på kommunens revisorers uppdrag genomfört granskning av
kommunens elektroniska fakturahantering. Revisionsrapporten har överlämnats till
Vänersborgs kommun för yttrande.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-02-14 yttrat sig över
revisionsrapporten och föreslagit att kommunstyrelsen skulle ställa sig bakom
förvaltningens yttrande.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande
2011-02-14 och överlämnar den som sitt eget yttrande till kommunens revisorer.
_____________
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Dnr 2011/73

Tillgång från bostaden till kommunens diarium för
förtroendevalda
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige gav vid sammanträde 2007-05-23, § 58, kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna för, samt kostnaderna för, att bereda förtroendevalda och anställda tillgång till kommunens diarium hemifrån.

Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-02-01 redovisat att utredningen fullföljdes och avslutades med ett beslut i kommunstyrelsen att kommunstyrelsen
skulle låta sina ledamöter och ersättare pröva att ha tillgång till kommunens diarium
hemifrån under ett år. Några ledamöter och ersättare har prövat systemet och det har
fungerat bra. Av skrivelsen framgår bland annat att kommunstyrelsen föreslås besluta
att, tills vidare, låta de ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, som så önskar, få
tillgång till diariet hemifrån.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare låta de ledamöter/ersättare i kommunstyrelsen
som så önskar få tillgång till diariet hemifrån genom VPN-teknik.
Önskemål om användaridentitet för kommunstyrelsens ledamöter/ersättare, samt de
ledamöter/ersättare i kommunfullmäktige som inte innehar nämndsuppdrag, lämnas till
kommunkansliet som hanterar beställningen gentemot IT-avdelningen.
_____________
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Dnr 2011/83

Godkännande av reviderad finanspolicy för Fastighets AB
Vänersborg
Ärendebeskrivning
Styrelsen med Fastighets AB Vänersborg har vid sammanträde 2011-02-02, § 7,
beslutat revidera sin finanspolicy. Enligt gällande ägardirektiv ska beslutet underställas
kommunstyrelsen.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2011-02-14 tillstyrkt styrelsens förslag .
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna reviderad finanspolicy för Fastighets AB
Vänersborg, enligt beslut i bolagets styrelse 2011-02-02.
_____________
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Dnr 2011/70

Fördelning av tillfälligt anslag för fastighetsunderhåll under
2011 från samhällsbyggnadsnämnden till förhyrande nämnder
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-15, § 171, att tillfälligt utöka samhällsbyggnadsnämndens anslag till fastighetsunderhåll med 5 000 Tkr under 2011. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att omfördela budgeten till förhyrande nämnder.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2011-01-27, § 5, beslutat anhålla hos
kommunstyrelsen om omfördelning av 5 000 Tkr i medel för tillfälligt fastighetsunderhåll under 2011. Av beslutet framgår fördelningen på nämnder.
Barn- och ungdomsnämnden
Byggnadsnämnden
Gymnasienämnden
Kommunstyrelsen
Kulturnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Överförmyndarnämnden
Totalt

2 387 Tkr
32 Tkr
1 040 Tkr
290 Tkr
110 Tkr
18 Tkr
427 Tkr
692 Tkr
4 Tkr
5 000 Tkr

Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2011-02-08 redovisat att kontoret inte har något
att erinra mot nämndens förslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
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Dnr 2011/70

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att omfördela det tillfälliga anslaget om 5 000 Tkr till
fastighetsunderhåll, från samhällsbyggnadsnämnden till förhyrande nämnder, i enlighet
med samhällsbyggnadsnämndens förslag:
Barn- och ungdomsnämnden
Byggnadsnämnden
Gymnasienämnden
Kommunstyrelsen
Kulturnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Överförmyndarnämnden
Totalt
_____________

2 387 Tkr
32 Tkr
1 040 Tkr
290 Tkr
110 Tkr
18 Tkr
427 Tkr
692 Tkr
4 Tkr
5 000 Tkr
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Dnr 2011/76

Verksamhetsplan Fairtrade City 2011
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-02-03 redovisat upprättad
verksamhetsplan för Fairtrade City 2011. Verksamhetsplanen ska redovisas för
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisad verksamhetsplan för Fairtrade City
2011.
_____________
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Dnr 2011/75

Justering av anslagsbindningsnivån inom socialnämndens
budget 2011
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2010-12-15, § 171, att fastställa Måloch resursplan 2011-2013. Där framgår nämndernas anslagsbindningsnivåer.
Socialnämnden har vid sammanträde 2011-01-27, § 15, föreslagit att nämndens anslagsbindningsnivåer omfördelas och överlämnat förslaget till kommunstyrelsen för fastställande.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2011-02-14 redovisat att kontoret inte har något
att erinra mot förslaget.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med socialnämndens beslut 2011-01-27 att
nämndens anslagsbindningsnivåer omfördelas enligt följande:
Nämnd och administration
Vård och omsorg
Omsorg om funktionshindrade
Individ- och familjeomsorg
_____________

20 479 Tkr
370 490 Tkr
178 450 Tkr
101 243 Tkr
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Dnr 2008/273

Beslut om utställande av fördjupad översiktsplan för
Dalslandskusten
Ärendebeskrivning
Planområdet ligger norr om Vänersborgs stad och omfattar ett 1-3 kilometer brett
område i kustzonen frånstaden till gränsen mot Mellerud. Utefter kusten ligger grupper
av tät fritidshusbebyggelse från Stigsberget i söder till Loberg i norr.
Kommunstyrelsen beslutade 2008-06-04, § 165, att uppdra åt byggnadsförvaltningen att
ta fram ett förslag till fördjupad översiktsplan för Dalslandskusten.
Ett förslag till fördjupad översiktsplan har varit ute på samråd enligt 4 kap 3 § plan- och
bygglagen under tiden 2010-01-07 – 2010-03-12. Synpunkter som kommit in under
samrådet har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse.
Ett bearbetat planförslag har upprättats i februari 2011.
Byggnadsförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-02-10 föreslagit att upprättad
samrådsredogörelse skulle godkännas samt aktuell plan skulle ställas ut enligt 4 kap 6 §
plan- och bygglagen.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättad samrådsredogörelse för fördjupad
översiktsplan för Dalslandskusten. Kommunstyrelsen beslutar vidare att ställa ut
fördjupad översiktsplan för Dalslandskusten enligt 4 kap 6 § plan- och bygglagen.
_____________
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Dnr 2011/78

Yttrande över samråd om enkelt planförfarande, ändring av
detaljplan för Krögaren 1, Korseberg i Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Planområdet omfattar fastigheten Krögaren 1 som ligger i närheten av Edsvägen i
nordväst och Karls grav i nordöst. På fastigheten ligger Quality Hotel. Planområdets
areal är cirka 17 640 kvadratmeter. Syftet med ändringen av detaljplanen är bland annat
att öka den största tillåtna byggnadsarean för en del av området för hotell och idrott, ta
bort bestämmelsen ”marken får inte bebyggas” m m.
Byggnadsförvaltningen har i skrivelse 2011-02-03 redovisat att detaljplanen är ute på
samråd, enkelt planförfarande, enligt 5 kap 28 § plan- och bygglagen. Samrådshandlingarna har överlämnats till kommunstyrelsen för tillfälle till yttrande.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-02-11 föreslagit att
kommunstyrelsen skulle ställa sig positiv till upprättat förslag till ändring av detaljplan
för kvarteret Krögaren l.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till upprättat förslag till ändring av detaljplan för
kvarteret Krögaren l.
_____________
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Dnr 2008/432

Yttrande över reviderade utställningshandlingar avseende
detaljplan för södra delen av stationsområdet i Frändefors,
Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Planområdet ligger söder om stationshuset i Frändefors. Det gränsar i väster till
kvarteren väster om europaväg 45, i norr till den tidigare stationsparken, i öster till
Norge-Vänerbanan och i söder till gränsen mot Frändefors-Berg 1:34.
Syftet med detaljplanen är att området ska användas för ickestörande industri och för
handel knuten till verksamheten.
Planförslaget har varit utställt för granskning enligt 5 kap 23 § plan- och bygglagen
under tiden 2010-05-20 – 2010-06-17.
Förslaget har reviderats i februari 2011 med anledning av synpunkter från länsstyrelsen
och Trafikverket. Lokalgatan har flyttats från den södra plangränsen till korsningen med
Ringaregatan. Norr om korsningen har området för allmän plats, genomfart blivit
bredare för att ge plats för vänstersvängfält.
Ärendet har överlämnats till kommunstyrelsen för möjlighet till yttrande.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande daterat 2011-02-07 föreslagit att
kommunstyrelsen skulle ställa sig positiv till reviderat förslag till ändring av detaljplan
för södra delen av stationsområdet i Frändefors, Vänersborgs kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
kommunstyrelsen ställer sig positiv till reviderat förslag till ändring av detaljplan för
södra delen av stationsområdet i Frändefors, Vänersborgs kommun.
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Dnr 2010/597

Yttrande över Västtrafik verksamhetsplan 2012-2014
Ärendebeskrivning
Västtrafik har upprättat verksamhetsplan 2012-2014. Verksamhetsplanen har
överlämnats till Vänersborgs kommun för möjlighet till yttrande.
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat yttrande daterat 2011-02-17.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2011-02-17 över
Västtrafiks verksamhetsplan 2012-2013, som sitt eget att överlämnas till Västtrafik AB
_____________
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Dnr 2010/182

Beslut om genomförande av gemensam struktur för de
frivilliga skolformerna i Trollhättan och Vänersborg
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fattade vid sammanträde 2010-12-15, § 173, beslut i syfte att
skapa en gemensam struktur för de frivilliga skolformerna i de båda kommunerna. De
frivilliga skolformerna omfattar gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen. Kommunfullmäktige i Trollhättans stad har fattat likalydande beslut.
Det av fullmäktigeförsamlingarna i Trollhättan och Vänersborg likalydande fattade
beslutet innebar att dels Trollhättan och Vänersborg tecknat ett samverkansavtal om
gemensamt utbud och fritt sök för eleverna att gälla under 2011, dels att utveckla en
gemensam struktur för utbildningarna och som ska vara i drift 2011-01-01. Avsikten är
att bilda ett kommunalförbund.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-02-17 redovisat att i enlighet
med kommunfullmäktiges ovan angivna beslut har ett projekt startat 2011-01-01 som
har till uppdrag att genomföra förändringen och ta fram erforderliga beslutsunderlag. En
genomförandeplan ska upprättas. Av skrivelsen framgår att en beskrivning av projektet
för genomförandet har upprättats och att beskrivningen fogats till tjänsteutlåtandet.
I beskrivningen återfinns projektorganisation samt roller och ansvar. Projektorganisationen bemannas av berörda funktioner och personer på dessa funktioner i de båda
kommunerna. Som projektledare anlitas oberoende, extern resurs för att säkerställa
förtroendet och tilliten under projekttiden. Kostnaden för projektledare och omkostnader
för genomförandeprojektet uppskattas till 350 000 kronor. Eftersom utredningsuppdraget
belastar båda kommunerna lika, fördelas kostnaden på samma sätt. Nästa steg är att
styrgruppen fastställer projektdirektiv, det vill säga genomförandeplan.
Den ordinarie organisationen har startat sitt gemensamma arbete i enlighet med
samverkansavtalet.
Samarbetskommittén Trollhättan/Vänersborg har beslutat i ärendet vid sammanträde
2011-01-31.
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Dnr 2010/182

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. att godkänna projektbeskrivningen
2. att styrgrupp för genomförandeprojektet utgörs av kommunstyrelsens och
gymnasienämndens presidier
3. att Vänersborgs kommun deltar med finansiering om 175.000 kronor, som ska
belasta kommunstyrelsens förfogandeanslag.
_____________
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Dnr 2011/77

Yttrande över ansökan från NU-sjukvården om tillstånd till
övervakningskamera vid rättspsykiatrisk vårdavdelning på
Prebendevägen, Vänersborg
Ärendebeskrivning
NU-sjukvården har ansökt hos länsstyrelsen om tillstånd att använda kameraövervakning vid rättspsykiatrisk vårdavdelning på Prebendevägen, 462 54 Vänersborg.
Vänersborgs kommun har av länsstyrelsen beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.
Kommunkansliet har i yttrande 2011-02-07 föreslagit att kommunstyrelsens
arbetsutskott inte skulle ha något att erinra mot ovan redovisad ansökan.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar meddela länsstyrelsen att Vänersborgs
kommun inte har något att erinra mot ansökan från NU-sjukvården om kameraövervakning vid rättspsykiatrisk vårdavdelning på Prebendevägen, 462 54 Vänersborg.
_____________

Protokollsutdrag:

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
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Dnr 2011/84

Utseende av representanter vid årsmöte 2011 med Stiftelsen
Bergagården
Ärendebeskrivning
Stiftelsen Bergagården har kallat till årsmöte 2011-03-31 kl 11.00-12.00 på
Bergagården.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar utse Gunnar Lidell (M) till kommunens
representant vid stämman. Till ersättare utses Marie Dahlin (S).
_____________

Protokollsutdrag:

Stiftelsen Bergagården
Utsedda representanter
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Dnr 2011/97

Årsstämma/bolagsstämma för Leader Dalsland och Årjäng 2011
Ärendebeskrivning
Leader Dalsland och Årjäng har i skrivelse förvarnat om att årsmöte kommer att hållas
2011-03-24. Vänersborgs kommun ska utse ombud vid årsmötet. Av skrivelsen framgår
också att Vänersborgs kommun har att till valberedningen för Leader Dalsland och
Årjäng har att föreslå en ledamot i styrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå valberedningen för Leader Dalsland
och Årjäng att Johan Ekström (FP) utses till ledamot i styrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar vidare utse James Bucci (V) till ombud vid
årsstämman för Leader Dalsland Årjäng.
_____________

Protokollsutdrag:

Leader Dalsland och Årjäng
Johan Ekström (FP)
James Bucci (V)
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Dnr 2009/550

Angående skrivelse från Europeiska Kommissionen om förvärv
av anläggningar från Chips AB
Ärendebeskrivning
Europeiska Kommissionen har genom skrivelse 2010-10-27 informerat Sverige om att
kommissionen har beslutat att inleda en formell undersökning av ärendet om Vänersborgs kommuns föregivna försäljning av offentlig egendom under marknadspris.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2010-12-07, § 334 yttrat sig i ärendet. Vid
sammanträdet redovisades att Fastighets AB Vänersborg tidigare yttrat sig i ärendet.
Vänersborgs kommun erhöll 2011-02-02 från regeringskansliet en skrivelse från
Europeiska Kommissionen. I skrivelsen ges Vänersborgs kommun möjlighet att yttra
sig över vissa handlingar. Handlingarna som bifogas skrivelsen från Kommissionen är
ett yttrande, med bilagda handlingar, som författats av Hammar Nordic Pluggs juridiska
ombud, advokat Ulf Öberg, Advokatfirman Öberg & Associés AB.
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande 2011-02-09 redogjort för bakgrund till ärendet
samt redovisat sin bedömning av detsamma. Av tjänsteutlåtandet framgår att kommunstyrelsen föreslås att inte yttra sig över inkomna handlingar eftersom det inte anses ha
framkommit några nya omständigheter i sak som medför att ett nytt yttrande från
kommunen kan anses behövligt.
Det noteras till protokollet att ärendet, på grund av tidsbrist, inte beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2011-02-16, § 41, beslutades att delegera ärendet
till kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut om eventuellt yttrande till Europeiska
Kommissionen. Kommunstyrelsens arbetsutskott skulle behandla ärendet vid sammanträde 2011-02-21.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut innebärande att Vänersborgs kommun, i
enlighet med kommunkansliets tjänsteutlåtande 2011-02-09, inte skulle avge yttrande
till Europeiska Kommissionen.
Under överläggningarna yrkade James Bucci (V) att kommunen skulle avge yttrande till
Europeiska Kommissionen.
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Dnr 2009/550

Gunnar Lidell (M), Marie Dahlin (S), Lennart Niklasson (S) och Johan Ekström (FP)
yrkde bifall till ordförandens förslag.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden sitt ovan redovisade förslag mot
James Buccis (V) ovan redovisade yrkande och fann att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutat i enlighet med ordförandens förslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar, med stöd av kommunstyrelsens delegation
vid sammanträde 2011-02-16, § 41, och i enlighet med kommunkansliets tjänsteutlåtande 2011-02-09, att inte avge yttrande till Europeiska Kommissionen.
_____________

Reservation:

James Bucci (V) reserverade sig mot beslutet i enlighet med bilaga 1
Bilaga

James Buccis (V) reservation bilaga 1

Protokollsutdrag:

Regeringskansliet
Anmäls till kommunstyrelsen
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Dnr 2011/93

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.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Marie Dahlin (S) yrkade 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 arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar 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.
_____________
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Dnr 2011/99

SERN:s årsmöte i Bertinoro, Italien 2011
Ärendebeskrivning
Sweden Emilia Romagna Network, SERN, har kallat till årsmöte 2011-04-14 –
2011-04-16 i Bertinoro i Italien.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar utse Marie Dahlin (S) till kommunens
representant vid Sweden Emilia Romagna Networks, årsmöte i Bertinoro, Italien.
Till ersättare för ombudet utses Anders Fridén. Finansiering sker inom avsatta medel för
internationella kontakter.
_____________

Protokollsutdrag:

De valda
Ekonomikontoret
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Dnr 2010/590

Motion om förändrad Demokratiberedning
Ärendebeskrivning

Kate Giaever (S) har, mot bakgrund av vad som anförs i motionen, föreslagit att
kommunfullmäktige att ”Antalet ledamöter och ersättare i Demokratiberedningen ska
vara lika med antalet partier i Kommunfullmäktige Demokratiberedningen ska lyda
under Kommunfullmäktige”. Motionen har antagits av den socialdemokratiska
fullmäktigegruppen.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2010-12-15, § 181, att remittera
ärendet till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelseförvaltningen har i yttrande 2011-02-18 påpekat att ärendet är helt
politiskt men har ändå visat på praktiska konsekvenser av förslaget.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen i nedanstående avseenden nämligen
att demokratiberedningen
1.
ska vara en beredning till kommunfullmäktige
2.
ska bestå av lika många ledamöter som partier i kommunfullmäktige där varje
parti äger rätt att utse en ledamot.
Kommunfullmäktige har att utse ledamöter i demokratiberedningen i enlighet med
partiernas förslag liksom utse ordförande samt förste och andre vice ordförande.
Kommunfullmäktige beslutar slutligen att arvoden utgår enligt kommunens reglemente
för förtroendevalda.
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen i den del som avser att till ledamöterna i
demokratiberedningen skulle utses lika många ersättare.
Med ovanstående anses motionen besvarad och avslutad för kommunfullmäktiges del.
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