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Plats

Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Onsdagen den 16 december 2009, kl 21.10 -22.05 .

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Gunnar Lidell

Paragrafer

317-321

Underskrifter
Sekreterare

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

Maud Rudquist

Ordförande

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

Lars-Göran Ljunggren

Justerande

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

Gunnar Lidell
________________________________________________________________________________

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
2009-12-16

Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande

2009-12-17
2010-01-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsen, Sundsgatan 29, Vänersborg

Underskrift
utdragsbestyrkande

..............................................................................
Maud Rudquist
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Närvarolista
Beslutande
Lars-Göran Ljunggren (S)
Gunnar Lidell (M)
Bo Carlsson (C)
Joakim Sjöling (S)
Marie Dahlin (S)
Lennart Niklasson (S)
Johanna Olsson (S)
Kate Giaever (S)
Ann-Britth Fröjd (C)
Anders Forsström (M)
Astrid Karlsson-Björkman (M)
Lars G Blomgren (FP)
Andreas Vänerlöv (KD)
James Bucci (V)
Lars Rosén (FV)

Tjänstgör för

Madelaine Karlsson (S)

Ersättare
Anne Sophie Aronsson (S)
Henrik Josten (M)
Sven G Johansson (S)
Bengt Larsson (S)
Mikael Andersson (S)
Dan Nyberg (S)
Marianne Karlsson (C)
Kerstin Andersson-Carlsson (M)
Johan Ekström (FP)
Orvar Carlsson (KD)
Lutz Rininsland (V)
Kent O. Nilsson (MP)

Övriga deltagare
Kommunchefen Guy Mahlviker
Kanslichefen Claire Gabrielsson
Byggnadschefen Charlotte Rosborg
Planarkitekten Jan-Irvis Scheynius
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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Ärenden

Sid

§ 317

Information

4

§ 318

Ordförandeinformation

5

§ 319

Beslut att ställa ut tillägg till Översiktsplan 2006, Vindbruksplan
(Dnr KS 2007/270)
Antagande av verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivning för
2010 (Dnr KS 2009/627)
Avslutning

6

§ 320
§ 321

8
9
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§ 317

Information
Byggnadschefen Charlotte Rosborg och planarkitekten Jan-Irvis Scheynius
Vindbruksplan - Tillägg till Översiktsplan 2006 (Dnr KS 2007/270)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen
_________
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§ 318

Ordförandeinformation
-

Processen pågår med att utse ny kommunchef
Uppdatering av det ekonomiska läget
Arbetslöshetssiffror för kommun, län och landet
Den 16 december utdelning av AIL-stipendium till Johanna Ivarsson som
coopstudent vid Högskolan Västs ingenjörsprogram

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen
_________
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Dnr 2007/270

Beslut att ställa ut Vindbruksplan - tillägg till Översiktsplan 2006
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2007-05-30, § 158, att ge kommunchefen och byggnadschefen i uppdrag att upprätta en fördjupad översiktsplan för vindkraft.
Ett inledande samråd om ett förslag till vindbruksplan genomfördes 2008-04-14 –
2008-05-12. Samrådsmöten hölls 2008-04-16 i Vänersborgs kommunhus och 208-04-21
i Åttersruds bygdegård. Förslaget innehöll planeringsförutsättningar och analys.
Samråd om planförslaget har skett 2008-12-22 – 2009-03-04. Ett samrådsmöte hölls
2009-01-13 i Vänersborgs kommunhus.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet 2009-11-25, § 233
Byggnadschefen Charlotte Rosborg och planarkitekten Jan-Irvis Scheynius informerade.
Ordföranden redovisade att då samtliga handlingar i ärendet inte kommit in till dagens
sammanträde kunde inte beslut fattas, dock skulle kommunstyrelsen informeras vid
kommande sammanträde.
Fråga om att ställa ut tillägg till Översiktsplan 2006,vindbruksplan, enligt 4 kap 6 §
plan- och bygglagen kommer att behandlas vid ett extra sammanträde med kommunstyrelsen Detta sammanträde kommer att hållas efter kommunfullmäktiges sammanträde
2009-12-16.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2009-12-02, § 299
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Planarkitekten Jan-Irvis Scheynius informerade.
Kommunstyrelsen beslutade att notera informationen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
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Dnr 2007/270

Byggnadsförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2009-12-08 redovisat att inkomna skrivelser sammanfattats och kommenterats i en samrådsredogörelse daterad 2009-11-30. Samrådsyttrandena i original finns på kommunkansliet och byggnadsförvaltningen. I tjänsteutlåtandet föreslås att vindbruksplanen ska ställas ut enligt 4 kap 6 § plan- och bygglagen.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Byggnadschefen Charlotte Rosborg och planarkitekten Jan-Irvis Scheynius informerade.
James Bucci (V) yrkade återremiss med motiveringen att delen Skogaryd och A1
Kroppefjäll, skulle utgå.
Ordföranden ställde, sedan överläggningarna avslutats, James Buccis (V) yrkande om
återremiss mot avgörande vid dagens sammanträde och fann att kommunstyrelsen
beslutat att ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde.
Härefter ställde ordföranden redovisat förslag till beslut under proposition och fann att
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med detta.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samrådsredogörelse daterad 2009-11-30.
Kommunstyrelsen beslutar vidare att ställa ut vindbruksplan, tillägg till översiktsplan
2006, enligt 4 kap 6 § plan- och bygglagen.
_________

Reservation

James Bucci (V) reserverade sig mot beslutet

Protokollsutdrag:

Byggnadsförvaltningen
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Dnr 2009/627

Antagande av verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivning
2010
Ärendebeskrivning
För verksamheten ”Energi- och klimatrådgivning” kräver Energimyndigheten från och
med 2009 att en årlig verksamhetsplan ska upprättas och antas av ansvarig myndighet.
För Vänersborgs kommun är detta kommunstyrelsen.
En verksamhetsplan daterad 2009-12-04 har upprättats.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta upprättad Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivning för år 2010.
_____________

Protokollsutdrag:

Energimyndigheten
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§ 321

Avslutning
Ordföranden Lars-Göran Ljunggren (S) tackade, genom de närvarande tjänstemännen,
alla som bidrar till arbetet med kommunstyrelsens sammanträden.
Vidare tackade ordföranden ledamöter och ersättare för det gångna arbetsåret där man
tillsammans arbetat för Vänersborgs bästa samt såg fram emot kommande år då det
väntar många intressanta arbetsuppgifter.
Samtliga önskades en skön och avkopplande jul- och nyårshelg.
Kommunstyrelsens förste vice ordförande Gunnar Lidell (M) önskade personal och
ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen en skön helg. Han önskade även ordföranden
Lars-Göran Ljunggren (S) en avkopplande ledighet utan telefonsamtal samt en god jul
och ett gott nytt år.
_________
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