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Närvarolista
Beslutande
Anders Forsström M)
Bengt Larson (S)
Johan Ekström (FP), tjänstgörande ordf
Bo Carlsson (C)
James Bucci (V)

Tjänstgör för
Gunnar Lidell (M)
Marie Dahlin (S)

Övriga deltagare
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
Utvecklingschefen Ann-Britt Svedberg
Kanslichefen Katrin Siverby
Planarkitekten Jasmina Lilja
Förvaltningschefen vid Byggnadsförvaltningen Sophia Vikström
Barn- och ungdomsnämndens ordförande, Lena Eckerbom Wendel (M)
Förvaltningschefen vid Barn- och ungdomsförvaltningen, Kent Javette
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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Ärenden

Sid

§ 133

Beslut om delårsrapport april 2012 (Dnr KS 2012/12)

4

§ 134

Beslut om mål- och resursplan 2013-2015 (Dnr KS 2012/11)

5

§ 135

Beslut om samlad fastighetsförvaltning (Dnr KS 2009/476)

7

§ 136

Antagande av renhållningsordning med tillhörande föreskrift samt
Avfallsplan 2015 (Dnr KS 2011/466)

9

§ 137

Projekt Wargön, delrapport 2012-05-16 (Dnr KS 2011/207)

11

§ 138

Planbesked för detaljplan avseende Ursands camping m m
(Dnr KS 2012/214)

13

§ 139

Framtidens skola - Grundskolans struktur (Dnr KS 2012/203)

15

§ 140

Uppföljning av uppdrag avseende området/byggnaderna kring förslaget
"kulturaxeln" vid före detta Huvudnässkolan (Dnr KS 2011/383)

18

§ 141

Översvämningsprogram för Vänersborgs kommun (Dnr KS 2012/221)

19

§ 142

Riktlinjer för sociala medier (Dnr KS 2012/220)

20

§ 143

Nämndadministrativ handläggning gällande surfplattor (papperslösa
sammanträden) (Dnr KS 2012/111)

21

§ 144

Inrättande av styrgrupp för internationella frågor (Dnr KS 2011/430)

23

§ 145

Yttrande över ansökan om förlängning av giltighetstiden för nätkoncession för område för högst 20 kV, inom Trollhättan, Vänersborg,
Uddevalla, Grästorp och Lilla Edets kommun (Dnr KS 2012/172)

25

§ 146

Yttrande över "Patientrörlighet i EU - förslag till ny lag" DS 2012:6
(Dnr KS 2012/144)

26

§ 147

Ansökan om förlängd svarstid avseende ansökan om bidrag för att starta
socialt företag E.L.S.A (Dnr KS 2012/80)

27

§ 148

Uppföljning av kommunstyrelsens fattade beslut (Dnr KS 2012/219)

29

§ 149

Yttrande över ansökan om fortsatt tillstånd till övervakningskameror i
bussar (Dnr KS 2012/215)

30

§ 150

Yttrande över ansökan om tillstånd till övervakningskamera, Gym1
(Dnr KS 2012/216)
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Dnr 2012/12

Beslut om delårsrapport april 2012
Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har sammanställt delårsrapport till och med april 2012.
Ärendet har fortlöpande beretts av budgetberedningen som utgörs av ledamöterna i
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar informationen.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att notera att vid hantering av befarade eller
konstaterade budgetavvikelser är facknämnder och enheter skyldiga att vidta de åtgärder
som erfordras för att styra verksamheten, så att de ekonomiska ramarna hålls. Därmed
överlämnas delårsrapporten till kommunfullmäktige.
_________
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Dnr 2012/11

Beslut om mål- och resursplan 2013-2015
Ärendebeskrivning
Förslag till Mål- och resursplan 2013-2015 har upprättats.
Ärendet har fortlöpande beretts av budgetberedningen som utgörs av ledamöterna i
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Förslag till Mål och resursplan 2013-2015 har varit föremål för förhandling enligt 11 §
MBL.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen under 2013 till 22:21 per
skattekrona, vilket är oförändrad nivå jämfört med 2012.
2. Kommunfullmäktige fastställer en taxa, om 100 kronor i avgift för
familjerådgivning per samtal t.o.m. femte samtalet, i enlighet med socialnämndens
förslag.
3. Kommunfullmäktige fastställer nämndernas tillskott av skattemedel, investeringsoch exploateringsplan och övriga direktiv i enlighet med kommunstyrelsens förslag
till mål- och resursplan för 2013-2015.
4. För budgettäckning av löneavtal under 2012 och 2013 avsätts sammanlagt
74,2 Mkr till kommunstyrelsens förfogande.
5. Anslagsbindningen avser för driftbudgeten den verksamhetsnivå som anges på
sidan 18 och för investerings- och exploateringsplanens projektnivå.
Kommunstyrelsen ges delegation att, om nödvändigt under löpande år, justera
anslagsbindningsnivån.
_______________________________________________________________________________________________
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Dnr 2012/11

6. Framställningar till kommunstyrelsen om anslag eller bidrag i budget för år 2013,
för vilka inte uppförts medel i budgetförslaget, eller vilka inte behandlats i särskild
ordning, ska inte föranleda vidare åtgärder.
7. Vid hantering av befarade eller konstaterade budgetavvikelser är facknämnder och
enheter skyldiga att vidta de åtgärder som erfordras för att styra verksamheten, så
att de ekonomiska ramarna hålls.
8. Partistödet, utbildningsdelen, ska om det ej utnyttjas för utbildning, återbetalas till
kommunen.
9. Eventuell långfristig upplåning kan ske inom ramen för fastställd balansbudget
utifrån gällande finanspolicy och delegationsordning.
_____________
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Dnr 2009/476

Beslut om samlad fastighetsförvaltning samt antagande av
reviderade reglementen för Barn- och ungdomsnämnden och
Samhällsbyggnadsnämnden
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2009-09-09, § 97, att uppdra till kommunstyrelsen att
tillsätta en utredning med uppgift att beskriva en samlad fastighetsförvaltning och visa
vilka effekter en sådan har på kommunens organisation och ekonomi.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2010-06-01, § 190, uppdra
åt kommundirektören att ta fram utredningsdirektiv för en samlad ägande- och
fastighetsförvaltning.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2010-12-15, § 175, att godkänna
ändrad tidsram innebärande att en eventuell samlad fastighetsförvaltning skulle
genomföras 2012-01-01.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-08-24 redovisat förslag till
organisationsförändring för en samlad fastighetsförvaltning.
Fastighetsutskottet har vid sammanträde 2011-08-29, § 26, informerats i ärendet.
Kommundirektören har i tjänsteutlåtande 2011-11-08 redovisat förslag till
organisationsplan för kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2011-12-14, § 165, att ärendet skulle
behandlas i kommunfullmäktige senast 2012-06-20 samt att en eventuell samlad
fastighetsförvaltning skulle genomföras 2013-01-01.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2012-05-23 redovisat bakgrund samt
förslag som kommit fram i utredningen.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Utvecklingschefen Ann-Britt Svedberg och kanslichefen Katrin Siverby informerade.
_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Forts § 135

Sammanträdesdatum

Sida

2012-05-28

8 (31)

Dnr 2009/476

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1.
kommunens fritidsfastigheter (enligt bilaga) avseende ägande, utveckling och
förvaltning samlas under samhällsbyggnadsnämnden från 2013-01-01
2.
anta reviderade reglementen för Samhällsbyggnadsnämnden och Barn- och
ungdomsnämnden, enligt bilaga, samt
3.
uppdra åt kommunstyrelsen att verkställa beslutet och föreslå de eventuella
ekonomiska justeringar som kan bli en följd av beslutet.
_____________
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Dnr 2011/466

Återremitterat ärende angående antagande av renhållningsordning med tillhörande föreskrift samt Avfallsplan 2015
Ärendebeskrivning
Alla kommuner är skyldiga att anta en renhållningsordning som ska bestå av föreskrifter
om hantering av avfall en så kallad renhållningsföreskrift och avfallsplan.
Ovan angivna handlingar har upprättats inom Samhällsbyggnadsförvaltningen. Renhållningsordningen har varit utställd för samråd under februari 2011. Inkomna synpunkter
har beaktats. Avfallsplan 2015 har arbetats fram av en projektgrupp och den bygger på
föregående avfallsplan men har anpassats till de bestämmelser som gäller idag.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2011-11-10, § 160, föreslagit att
Kommunfullmäktige skulle anta renhållningsordningen med tillhörande renhållningsföreskrift och avfallsplan för Vänersborgs kommun.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2012-02-01, § 7, att återremittera
ärendet till Samhällsbyggnadsnämnden för revidering i enlighet med mallen för
kommunens styrande dokument.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse 2012-04-12 bland annat redovisat att
renhållningsordningen varit utställd för samråd samt föreslagit att renhållningsordningen med tillhörande föreskrifter samt avfallsplan 2015, skulle godkännas.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2012-04-12, § 51, godkänt den reviderade renhållningsordningen med tillhörande föreskrift samt avfallsplan 2015 och
beslutat överlämna desamma till Kommunfullmäktige för antagande.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
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Dnr 2011/466

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar renhållningsordning med tillhörande föreskrift samt avfallsplan 2015. När dessa träder i kraft upphör renhållningsordningen från 2002-07-01 att
gälla.
_________

Noteras

Noteras att Anders Forsström (M) anmälde att han inte deltog i beslutet i detta ärende.
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Dnr 2011/207

Projekt Wargön, delrapport 2012-05-16
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2011-05-04, § 128, bland annat att se
positivt på att sälja hela eller delar av ”Holmenfastigheten” med undantag av den del
kommunen behåller för att bygga hamn samt att uppdra åt kommundirektören att ta
fram beslutsunderlag så att ett eventuellt utvecklingsbolag skulle kunna arbeta med
området för att säkerställa arbetstillfällen.
Hösten 2011 anlitades konsult för arbetet med att utveckla tidigare Holmenområdet i
Vargön. En delrapport presenterades 2011-12-02 och en slutrapport presenterades vid
Kommunstyrelsens sammanträde 2012-01-18, § 19.
Kommunstyrelsen beslutade vid ovan angivna sammanträde
- att deen övergripande utvecklingsstrategin för Projekt Wargön ska baseras på en
gemensam kärna med inriktning energi, miljö och innovation
- att bilda en projektorganisation, och genomföra de konkreta åtgärder som föreslås i
slutrapporten,
- att uppdra till kommundirektören att föra dialog och träffa överenskommelse med
Innovatum
- att avsätta 2,5 Mkr från Kommunstyrelsens förfogandeanslag
- att söka extern finansiering där det är möjligt.
- att presentation och genomförande av etapp 2 med beslut om etapp 3 skulle ske vid
Kommunstyrelsens sammanträde 2012-06-05.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2012-05-23 redovisat att en delrapport för Etapp 2 har kommit in och rapporten förslår att arbetet drivs vidare under
hösten 2012, då konkreta industriella etableringar kan bli aktuella.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Utvecklingschefen Ann-Britt Svedberg informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
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Dnr 2011/207

Kommunstyrelse beslutar
1. godkänna delrapport Projekt Wargön, 2012-05-16
2. etapp 2, drivs vidare i enlighet med tidigare beslutad inriktning och omfattning
under hösten 2012,
3. förslag om inriktning, driftform, partners, finansiering m m, för Wargön-Innovation
presenteras under 2012
4. stödja de kommuninterna processerna på sådant sätt att konkreta etableringar i linje
med beslutad inriktning, Wargön-energi, miljö och innovation, underlättas.
_____________
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Dnr 2012/214

Planbesked för detaljplan avseende Ursands camping m m
Ärendebeskrivning
Planområdet ligger vid Vänerns strand, cirka fem kilometer norr om Vänersborgs
centrum. Planområdet omfattar huvudsakligen Ursands camping. I söder gränsar
området till Dalbobergens naturreservat och i nordost till Vänern. I väster gränsar
planområdet till skogsmark.
Ursands Resort och Camping AB har till kommunen kommit in med en ansökan om
planbesked. De sökande, som är arrendatorer av Ursands camping sedan 2011-12-13,
har ansökt om detaljplan för området för att möjliggöra utveckling av den befintliga
campingen.
Byggnadsförvaltningen har i skrivelse 2012-05-11 bland annat redovisat dagens och
planerad användning av området. Av skrivelsen framgår bland annat att för området
finns ingen detaljplan. Av skrivelsen framgår också att Kommunfullmäktige beslutade
vid sammanträde 2011-10-26, § 135 att anta fördjupad översiktsplan (FÖP) för Dalslandskusten. I denna är Ursands camping markerat som ”Mark-/vattenområde för turistanläggning/småbåtshamn” och närmsta omgivningen som ”Område för fritluftsliv/
rekreation”.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Planarkitekten Jasmina Lilja och förvaltningschefen vid Byggnadsförvaltningen Sophia
Vikström, informerade. Vid informationen redovisades förslag till beslut innebärande:
1. Kommunstyrelsen beslutar att meddela positivt planbesked för detaljplan för
Ursands camping m m.
2. Kommunstyrelsen beslutar att ge uppdrag åt byggnadsförvaltningen att ta fram ett
förslag till planprogram för Ursand, som ett första steg i planarbetet. Syftet med
planprogrammet är att komma med förslag på lämplig mark- och vattenanvändning
inom området.
3. Kommunstyresen bedömer, under förutsättning att ett planprogram tas fram, att en
efterföljande detaljplan kan antas i december 2013.
Ordföranden redovisade förslag till beslut. Ordföranden konstaterade att beslutet kan
komma att kompletteras när plan- och styrgruppen haft sitt sammanträde tisdagen den
29 maj.
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Dnr 2012/214

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att meddela positivt planbesked för detaljplan för Ursands
camping m m.
_____________
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Dnr 2012/203

Framtidens skola - Grundskolans struktur
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden beslutade vid sammanträde 2009-09-14, § 97, att ge sin
förvaltning i uppdrag att göra en översyn av barn- och ungdomsnämndens förskolor och
grundskolors placering. Barn- och ungdomsförvaltningen presenterade vid barn- och
ungdomsnämndens sammanträde 2010-02-15, § 33, den så kallade strukturutredningen.
Denna har senare uppdaterats senast under 2011. Under våren 2012 har en av barn- och
ungdomsnämnden tillsatt styrgrupp genomfört en medborgardialog.
Barn- och ungdomsförvaltningen har upprättat tjänsteutlåtande daterat 2012-05-07,
vilket kompletterar tidigare gjorda utredningar i ärendet.
Barn- och ungdomsnämnden beslutade vid sammanträde 2012-05-14, § 52, följande:
” Efter en lång strukturell översyn samt dialog med medborgarna har Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Välfärdspartiet följande förslag
till beslut.
Barn och Ungdomsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige:




Att behålla det skolor vi idag har verksamhet i
Att optimera nyttjandet av kommunens lokaler, samt när det är möjligt att gå ur
externa lokaler
Att skolsituationen utreds avseende en ev. utbyggnad eller ny skola i västra
stadsdelen av Vänersborg

Vi ställer oss bakom förvaltningens bedömning att denna skolorganisation kräver
ytterligare ekonomiska resurser.”
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott då barn- och ungdomsnämndens
ordförande Lena Eckerbom Wendel och utvecklingsledaren Lars-Eric Sjöbergh informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterade informationen men efterlyste ett förtydligande av barn- och ungdomsnämnden avseende nämndens första beslutssats.
Kommunstyrelsen kommer att informeras vid sammanträde 2012-05-30, § 141.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Forts § 139

Sammanträdesdatum

Sida

2012-05-28

16 (31)

Dnr 2012/203

Barn- och ungdomsnämnden har vid extra sammanträde 2012-05-2, § 57, föreslagit
följande förslag till beslut:
Barn- och ungdomsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige:
 Att behålla de skolor vi idag har verksamhet i
 Att skolan i Sundals Ryr avvecklas
 Att Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna att åter öppna
Väne-Ryrs skola för verksamhet hösten 2012 med start av förskola och förskoleklass
samt fritids 2012 och på sikt åk F-3 samt fritidsverksamhet även åk -6
 Att Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden och andra berörda nämnder utreda optimera nyttjandet av kommunens
lokaler, samt när det är möjligt att gå ur externa lokaler
 Att Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att utreda skolsituationen avseende en
eventuell utbyggnad eller ny skola i västra stadsdelen av Vänersborg
Vi ställer oss bakom förvaltningens bedömning att denna skolorganisation kräver
ytterligare ekonomiska resurser.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Barn- och ungdomsnämndens ordförande, Lena Eckerbom Wendel (M) samt
förvaltningschefen vid Barn- och ungdomsförvaltningen, Kent Javette, informerade.
Bo Carlsson (C) yrkade att det förslag som Barn- och ungdomsnämnden beslutade om
vid sammanträde 2012-05-28, § 57, skulle bli arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen. I yrkandet instämde James Bucci (V) och Bengt Larson (S).
Ordföranden yrkade att ärendet skulle överlämnas till Kommunstyrelsen utan
beslutsförslag.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden sitt eget förslag mot Bo Carlssons
(C) m fl yrkande och fann att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att ärendet skulle
överlämnas till Kommunstyrelsen med det beslutsförslag som beslutats vid sammanträde
med Barn- och ungdomsnämnden 2012-05-28, § 57.
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Dnr 2012/203

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
 Att behålla de skolor vi idag har verksamhet i
 Att skolan i Sundals Ryr avvecklas
 Att Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna att åter öppna
Väne-Ryrs skola för verksamhet hösten 2012 med start av förskola och förskoleklass
samt fritids 2012 och på sikt åk F-3 samt fritidsverksamhet även åk -6
 Att Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden och andra berörda nämnder utreda optimera nyttjandet av kommunens
lokaler, samt när det är möjligt att gå ur externa lokaler
 Att Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att utreda skolsituationen avseende en
eventuell utbyggnad eller ny skola i västra stadsdelen av Vänersborg
Vi ställer oss bakom förvaltningens bedömning att denna skolorganisation kräver
ytterligare ekonomiska resurser.
_____________

Reservation

Anders Forsström (M) reserverade sig mot beslutet till förmån för ordförandens yrkande
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Dnr 2011/383

Uppföljning av uppdrag avseende området/byggnaderna kring
förslaget "kulturaxeln" vid före detta Huvudnässkolan
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2011-11-02, § 268, att ge Samhällsbyggnadsnämnden ett uppdrag vad användning av området/byggnaderna kring förslaget
”kulturaxeln” vid före detta Huvudnässkolan.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2011-12-08, § 178, givit fastighetschefen i uppdrag att sammanställa samtliga svar och ta fram en preliminär
kostnadsberäkning för ombyggnad av aulan samt även en enklare skiss över foajén.
Därefter skulle ärendet remitteras till samtliga partigrupper för yttrande.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2012-04-12, § 49, redovisat vad som
kommit fram i ärendet och beslutat att redovisa detta för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2012-05-16 redovisat Samhällsbyggnadsnämndens förslag vad gäller området/byggnaderna kring förslaget ”kulturaxeln”, vid före detta Huvudnässkolan. Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar i
samma skrivelse att Samhällsbyggnadsnämnden därmed fullgjort Kommunstyrelsens
uppdrag.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen konstaterar att uppdraget till Samhällsbyggnadsnämnden med
anledning av ovanstående, är avslutat.
_____________

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 141

Sammanträdesdatum

Sida

2012-05-28

19 (31)

Dnr 2012/221

Översvämningsprogram för Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Kommunstyrelseförvaltningen har sett ett
gemensamt behov av att ta fram ett översvämningsprogram för Vänersborgs kommun.
Kommunstyrelseförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen har i gemensamt
tjänsteutlåtande 2012-05-23, redovisat att ett översvämningsprogram är ett nödvändigt
underlag för kommunens beslut om långsiktig mark- och vattenanvändning som följs
upp i översiktsplaner, detaljplaner och bygglovsgivningen. Programmet är idag en viktig del i framtagandet av fördjupad översiktsplan för Vänersborg och Vargön. Programmets syfte är att utifrån den kunskap vi har idag och med stöd av Länsstyrelsens handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden, slå fast hur Vänersborgs
kommun ska arbeta för att möta dagens och framtida risker för översvämning. En projektplan har upprättats för arbetet.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Noteras att i projektgruppen ska, förutom de i projektplanen angivna, också ingå
planarkitekten Jasmina Lilja, byggnadsförvaltningen.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen gemensamt att upprätta
ett översvämningsprogram för Vänersborgs kommun
2. godkänna upprättad projektplan i enlighet med bilaga 1, med tillägg att planarkitekten
Jasmina Lilja, byggnadsförvaltningen, ska ingå i projektgruppen
3. styrgrupp för arbetet utgörs av styrgruppen för plan- och byggfrågor
_____________
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Dnr 2012/220

Riktlinjer för sociala medier
Ärendebeskrivning
Sociala medier är en av många kanaler för kommunikation. Sedan april 2011 har
Vänersborgs kommun en egen sida på Facebook. Flera av kommunens verksameter har
också egna sidor. Sociala medier ersätter inte tidigare kommunikationskanaler, men
öppnar upp för att nå nya målgrupper och därmed en bredare informationsspridning.
Möjligheten till snabb dialog ger en demokratisk dimension. Kommunens hemsida och
intranät är idag huvudkanaler för extern och intern kommunikation.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2012-05-23 redovisat att riktlinjer
för sociala medier tagits fram samt syftet med dessa.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta föreslagna riktlinjer för sociala medier.
_____________
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Dnr 2012/111

Nämndadministrativ handläggning gällande surfplattor
(papperslösa sammanträden)
Ärendebeskrivning
Sedan flera år finns det en ambition hos många kommuner att kostnaderna i samband
med tryckning och distribution av möteshandlingar till nämnds- och fullmäktigesammanträden.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2012-03-21, § 87, att utse en arbetsgrupp
bestående a politiker och tjänstemän som skulle utarbeta ett förslag till papperslösa
sammanträden. Uppdraget skulle presenteras för kommunstyrelsen före sommaren.
Arbetsgruppen avrapporterade sitt arbete till kommunstyrelsen vid sammanträde
2012-05-02, § 111.
Arbetsgruppen har i tjänsteutlåtande 2012-05-21 redovisat vilka ekonomiska och andra
vinster som kan göras, kostnader samt förslag till genomförande. Av tjänsteutlåtandet
framgår att en ungefärlig kostnad per år är 117.300 kronor (med en beräknad användningstid av surfplattorna på 3 år). Enligt tjänsteutlåtandet är den årliga vinsten, vid
införande av surfplattor, beräknad till 135.000 kronor beroende på antalet sammanträden och mängden material.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Noteras att fråga ska belysas vad gäller möjligheten att byta nätleverantör för att
säkerställa täckning inom samtliga områden i kommunen som är berörda av förslaget.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen inför en digital nämndsadministrativ handläggning med
surfplattor under hösten 2012. Omfördelning av medel görs inom Kommunstyrelsen och eventuell medelsanvisning sker från Kommunstyrelsens
förfogandeanslag.
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Dnr 2012/111

Kommunstyrelsen inför en egenavgift om 100 kronor per månad för de
förtroendevalda som väljer ett 3G-abonnemang till surfplattan.
Kommunstyrelsen inför en kommunal e-postadress till alla ledamöter och ersättare
i Kommunstyrelsen.

4.

Kommunstyrelsen uppdrar åt Kommunstyrelseförvaltningen att utarbeta
användaravtal, administrativa handläggningsrutiner samt en utbildningsplan i
enlighet med arbetsgruppens skrivelse.
_____________
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Dnr 2011/430

Återremitterat ärende om inrättande av styrgrupp för
internationella frågor
Ärendebeskrivning

Vänerborgs kommuns internationalisering och omvärldsbevakning har genom åren ökat
i omfattning och blivit i större utsträckning kopplat till kommunens strategiska utvecklingsområden. Den politiska insynen och rådgivande roll som ofta krävs i strategiska
beslut, behöver utvecklas.
Utvecklingskontoret föreslog i tjänsteutlåtande 2011-10-25 att ett politiskt internationellt råd skulle inrättas för att bland annat arbeta med strategiska vägval och uppföljning
av delaktiviteter.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2011-11-30, § 277, att återremittera
ärendet till Kommunstyrelsesförvaltningen för ytterligare beredning samt uppdra åt
förvaltningen att utarbeta arbetsordning för styrgruppen samt göra den översyn av
Kommunstyrelsens delegationsordning som kunde föranledas av förändringen.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2012-05-22 redovisat att sedan
2008 samordnas Vänersborgs internationella arbete från Kommunstyrelseförvaltningens
Utvecklingskontor och är idag i större utsträckning kopplat till kommunens strategiska
utvecklingsområden. Av tjänsteutlåtande framgår vidare att Kommunstyrelsen är det
organ som fattar beslut i de internationella frågorna. I dagsläget finns en tvärsektoriell
tjänstemannagrupp med en representant från varje förvaltning. Gruppen har bland annat
haft en roll vad gäller omvärldsbevakning inom respektive verksamhetsområde. Det
finns ett behov av en motsvarande politisk stödfunktion.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Utvecklingschefen Ann-Britt Svedberg informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
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Dnr 2011/430

Kommunstyrelsen beslutar
1. inrätta en styrgrupp för internationella frågor
2. att det är kommunstyrelsens arbetsutskott som tillika utgör styrgrupp för
internationella frågor
3. att styrgruppens första uppdrag är att leda arbetet med framtagande av en
internationell strategi och som ett första steg arbeta fram en uppdragsbeskrivning för
arbetet som beslutas av Kommunstyrelsen
4. att förslag till arbetsordning för styrgruppen ska presenteras för Kommunstyrelsen
2012-10-31, i syfte att beslut kan fattas så att arbetsordningen kan träda i kraft från
och med 2013-01-01.
_____________
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Dnr 2012/172

Yttrande över ansökan om förlängning av giltighetstiden för
nätkoncession för område för högst 20 kV, inom Trollhättan,
Vänersborg, Uddevalla, Grästorp och Lilla Edets kommuner
Ärendebeskrivning
Trollhättans Energi Elnät AB har lämnat in en ansökan till Energiinspektionen om
förlängning av giltighetstiden för nätkoncession för område för högst 20 kV, inom
Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla, Grästorp och Lilla Edets kommuner.
Energiinspektionen har överlämnat ansökan till Vänersborgs kommun för yttrande.
De områden av nätkoncessionen som berör Vänersborg, är området runt Västra
Tunhem.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2012-05-15 redovisat att samråd
skett med berörda förvaltningar och att några synpunkter på ansökan har inte framförts.
Av tjänsteutlåtandet framgår vidare att Kommunstyrelsen föreslås ställa sig positiv till
Trollhättans Energi Elnäts AB ansökan om förlängning av giltighetstiden för nätkoncession.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till Trollhättans Energi Elnäts AB ansökan om
förlängning av giltighetstiden för nätkoncession.
_____________
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Dnr 2012/144

Yttrande över "Patientrörlighet i EU - förslag till ny lag" DS
2012:6
Ärendebeskrivning
Socialdepartementet har för eventuellt yttrande till Vänersborgs kommun överlämnat i
departementspromemorian ”Patientrörlighet i EU förslag till ny lag” (Ds 2012:6)
Promemorian innehåller förslag som syftar till att i svensk rätt genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24EU om tillämpning av patienträttigheter vid
gränsöverskridande hälso- och sjukvård.
Patientrörlighetsdirektivet handlar om gemensamma regler för att ge patienter möjlighet
till betald vård i ett annat EU-land. Kostnaden ska hemlandet stå för om det handlar om
vård som normalt sett ersätts i det egna landet. Lagförslaget föreslås träda i kraft
2013-10-01.
Socialförvaltningen har i skrivelse 2012-05-15 yttrat sig över promemorian
Socialnämnden kommer att behandla ärendet vid sammanträde 2012-05-31. Nämnden
föreslås besluta att Kommunstyrelsen skulle avge Socialförvaltningens skrivelse
2012-05-15 som kommunens yttrande att överlämnas till Socialdepartementet.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning av Socialnämndens beslut, att anta
socialförvaltningens skrivelse 2012-05-15 som sin egen att som kommunens yttrande
över ”Patientrörlighet i EU förslag till ny lag” överlämnas till Socialdepartementet.
_____________
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Dnr 2012/80

Ansökan om förlängd svarstid avseende ansökan om bidrag för
att starta socialt företag E.L.S.A
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen mottog 2012-02-09 en ansökan från den ekonomiska föreningen
E.L.S.A. rörande föreningsbidrag för uppstart av socialt företag. E.L.S.A. ansökte
därigenom om föreningsbidrag motsvarande kostnaden för 1,0 handledare för andra
halvåret 2012 (beräknat till 335 tkr) och investeringskostnader i form av ett lån
(beräknat till ca 200 tkr).
Då frågan om kommunens hantering av sociala företag förutsätter att kommunen
beaktar bl.a. laglighets-, finansierings- och samverkansaspekter, bedömdes frågan
behöva utredas ytterligare för att ställning skulle kunna tas i frågan. Kommunstyrelsen
har sedan dess, 2012-04-16, mottagit en komplettering från E.L.S.A. där man ansöker
om ytterligare medel (60 tkr) för bygglovsansökan m.m.
Styrelsen för Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har 2012-03-02 (§ 6, dnr
2012.005.011) beslutat stödja den fortsatta utvecklingen av konceptet med sociala
företag.
Socialförvaltningen har i ”Förstudie angående förutsättningar för sociala företag/
kooperativ i Vänersborg”, daterad 2010-02-09, mycket noggrant utrett frågan.
Kommunstyrelseförvaltningen har lämnat synpunkter i tjänsteutlåtande 2012-04-17.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott då samordnaren Per-Henrik
Larsson informerade.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2012-05-02, § 126, bland annat att ge
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till stöd i enlighet med
ansökan. Utredningen skulle presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde
2012-05-30
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2012-05-21 anhållit att få förlängd
tid att genomföra utredningen och att denna skulle kunna presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde i augusti 2012.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
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Dnr 2012/80

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar, med viss ändring av tidsaspekten i sitt beslut 2012-05-02,
§ 126, medge att utredning i ovan angivna hänseende redovisas vid kommunstyrelsens
första sammanträde efter sommaruppehållet.
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Dnr 2012/219

Uppföljning av kommunstyrelsens fattade beslut
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har redovisat en uppföljning av de beslut som under
hösten 2011 fattats av kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar uppföljningen och lägger den till handlingarna.
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Dnr 2012/215

Yttrande över ansökan om fortsatt tillstånd till övervakningskameror i bussar
Ärendebeskrivning
Nobida Sverige AB har hos Länsstyrelsen ansökt om förlängning av gällande tillstånd
att använda upp till fem (5) övervakningskameror inne i var och en av bolagets samtliga
bussar som är anslutna till Västtrafik och som i kollektivtrafiken trafikerar bland annat
Vänersborgs kommun
Länsstyrelsen har överlämnat ansökan till Vänersborgs kommun för yttrande.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2012-95-14 yttrat sig över ansökan och
föreslagit att kommunstyrelsens arbetsutskott inte skulle ha någon erinran mot denna.
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 Nobida Sverige AB om förlängning
av gällande tillstånd till fem övervakningskameror i av företaget ägda bussar som trafikerar Vänersborgs kommun.
_____________

Protokollsutdrag:

Länsstyrelsen
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│ Utdragsbestyrkande
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│
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│
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Yttrande över ansökan om tillstånd till övervakningskamera,
GYM 1 i Vänersborg
Ärendebeskrivning
GYM 1 har hos Länsstyrelsen ansökt om tillstånd att använda kameraövervakning vid
träningsanläggningen på Industrigatan 10 i Vänersborg.
Länsstyrelsen har överlämnat ansökan till Vänersborgs kommun för yttrande.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2012-05-14 yttrat sig över ansökan och
föreslagit att kommunstyrelsens arbetsutskott inte skulle ha någon erinran mot denna.
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 GYM 1 om tillstånd att använda
kameraövervakning vid träningsanläggningen på Industrigatan 10 i Vänersborg.
_____________

Protokollsutdrag:

Länsstyrelsen

_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
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