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Närvarolista
Beslutande
Bengt Larson (S)
Gunnar Lidell (M)
Kenneth Borgmalm (S)
Marika Isetorp (MP)
Peter Göthblad (FP)
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Ekonomichefen Thomas Sannemalm
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Ärenden

Sid

§ 87

Information om de internationella arbetena 2015 (Dnr KS 2015/10)

4

§ 88

Återrapportering från EU-konferens i Bryssel 2015 (Dnr KS 2015/179)

5

§ 89

Anhållan om medel till internationella projektet Health & employability
connects (Dnr KS 2015/187)

6

§ 90

Anhållan om medel till internationella projektet Etosha
(Dnr KS 2015/193)

7

§ 91

Fråga om ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning avseende
Kunskapsförbundet Väst (Dnr KS 2015/190)

8

§ 92

Fråga om ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning avseende
Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud (Dnr KS 2015/195)

10

§ 93

Yttrande över granskningsrapport/Revisionsrapport av projekt VAVänerkusten (Dnr KS 2015/103)

11

§ 94

Kallelse till årsstämma med Vänerhamn AB (Dnr KS 2015/198)

12

§ 95

Yttrande Över samråd kring förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön
(Dnr KS 2014/438)

13

§ 96

Yttrande över förvaltningsplan och åtgärdsprogram för Västerhavets
vattendistrikt (Dnr KS 2015/55)

14

§ 97

Yttrande över granskning av detaljplan för Tån 2:2 m m i Brålanda
(Dnr KS 2015/109)

15

§ 98

Planbesked för att ta fram detaljplan för del av kvarteret Haren i
Vänersborgs kommun (Dnr KS 2015/196)

16

§ 99

Planbesked för att ta fram detaljplan för del av Onsjö 2:1 i Vänersborgs
kommun (Dnr KS 2015/197)

17

§ 100 Inflytande för barn och ungdomar i kommunens verksamhet
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§ 101 Uppdrag att utarbeta Miljöprogram för Vänersborgs kommun
(Dnr KS 2015/205)

19
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Dnr KS 2015/10

Information om de internationella arbetena 2015
Ärendebeskrivning
Internationella samordnaren Jessica Vacklid informerade om statusinformation
projektutveckling ”spin-off 8-miljonerstaden”.
Deltagande vid SERN General Assembly den 21-23 maj.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Internationella samordnaren Jessica Vacklid informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen
__________

Protokollsutdrag:

Internationella samordnaren
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Dnr KS 2015/179

Återrapportering från EU-konferens i Bryssel 2015
Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och landsting SKL, tillsammans med 11 regionala brysselkontor,
anordnade den 25-26 mars 2015 en konferens i Bryssel med namnet ”Europas utmaningar kan inte vänta”. I anslutning till huvudkonferensen bjöd Västra Götalandsregionen in de västsvenska kommunerna till ett seminarium med presentation av Regionens arbete.
Vänersborgs kommun representerades av tf utvecklingschefen Nina Schmidt och
internationella samordnaren Jessica Vacklid. Konferensen har redovisats i skrivelse
daterad 2015-03-30.
Internationella samordnaren Jessica Vacklid informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Internationella samordnaren Jessica Vacklid informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
__________

Protokollsutdrag:

Internationella samordnaren
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Dnr KS 2015/187

Anhållan om medel till internationella projektet Health &
employability connects
Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har kommit in med en ansökan om bidrag till det internationella
projektet ”Health & employability connects”.
Projektet syftar till att ungdomar ska bli mer anställningsbara genom att använda en
arbetsmetod som ser till helheten. Varje partner få rekrytera 2 ungdomar till projektet.
Projektet pågår februari – november 2015 och får finansiering genom Erasmus+.
Vänersborgs kommun som är projektägare samarbetar med Örebro kommun samt talImtarfa kommun på Malta.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2015-04-10 redovisat att projektet som
godkänts för extern finansiering har direkt koppling till kommunens inriktningsmål och
förväntade resultat. Av skrivelsen framgår också att arbetsmarknadsavdelningen redovisar tydliga mål och ett genomträngt upplägg.
Av ovan angiven skrivelse framgår att finansiering av aktivitet kopplad till värdskapet i
projektet söks med 26 500 kronor, vilket anses som en rimlig kostnad.
Socialnämndens presidium har informerats vid presidieöverläggning 2015-04-09.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Internationella samordnaren Jessica Vacklid informerade.
Marika Isetorp (MP) yrkade bifall till förlaget.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bifalla ansökan om att delta i det
internationella projektet Health & employability connects. Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutar vidare att medfinansiering om 26 500 kronor ska belasta de
kommungemensamma medlen för internationalisering.
__________
Protokollsutdrag:

Socialnämnden
Ekonomikontoret
Internationella samordnaren
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Dnr KS 2015/193

Anhållan om medel till internationella projektet Etosha
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsförvaltningen har kommit in med en ansökan om bidrag till det
internationella projektet ”Etosha”.
Inom ramen för GIBC Extended, Göteborgs Internationella Konstbiennal regionala
satsning, ämnar konsthallen i Vänersborg göra en utställning med utgångspunkt i
samtida Namibiska berättelser om Etosha, Namibias stora nationalpark. Projektet
innebär att Vänersborgs konsthall hall hösten 2015 presenterar en utställning av sju
Namibiska konstnärer som får ge sin personliga berättelse av området Etosha. Syftet
med utställningen är att, i enlighet med GIBCA:s tema, föra en diskussion kring hur
historien konstrueras av dem som har makten och hur dessa konstruktioner får
efterverkningar långt senare.
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar i sin skrivelse 2105-04-10 att konsthallen
ansökt om 50 000 kronor ur de kommungemensamma medlen för internationalisering
samt hos Västra Götalandsregionen ansökt om 230 000 kronor.
I ovan nämna skrivelse konstateras att projektet har direkt koppling till kommunens
inriktningsmål och förväntade resultat. Projektets aktiviteter kommer allmänheten direkt
till del varför kostnaden bedöms som rimlig.
Kultur- och fritidsnämnden kommer att informeras i ärendet.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Internationella samordnaren Jessica Vacklid informerade.
Marika Isetorp (MP) yrkade bifall till förslaget.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bifalla ansökan om deltagande i projektet
”Etosha”. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar vidare att medfinansiering om
50 000 kronor ska belasta de kommungemensamma medlen för internationalisering.
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Dnr KS 2015/193

Beslutet gäller under förutsättning av att Västra Götalandsregionen tillskjuter 230 000
kronor.
__________

Protokollsutdrag:

Kultur- och fritidsnämnden
Internationella samordnaren för bevakning av beslut från Västra Götalandsregionen
Ekonomikontoret
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Dnr KS 2015/190

Fråga om ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning avseende
Kunskapsförbundet Väst
Ärendebeskrivning
Direktionen för Kunskapsförbundet Väst beslutade vid sammanträde 2015-03-03, § 10
att fastställa Årsredovisning 2014 för Kunskapsförbundet Väst och överlämna densamma till Vänersborgs kommun som ägarkommun.
Pwc har i revisionsrapport daterad februari 2015 redovisat granskning av årsredovisningen 2014.
Lekmannarevisorerna har i revisionsberättelse för 2014, daterad 2015-03-16, tillstyrkt
att årsredovisningen skulle godkännas samt att förbundsdirektionen skulle beviljas
ansvarsfrihet.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen för 2014 års förvaltning
avseende Kunskapsförbundet Väst och beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2014.
__________

Jäv

Peter Göthblad (FP) och Marika Isetorp (MP) meddelade att de inte deltog i
handläggningen eller beslutet i detta ärende på grund av jäv
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Dnr KS 2015/195

Fråga om ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning avseende
Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud
Ärendebeskrivning
Styrelsen för Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud beslutade vid sammanträde
2015-03-20, § 24, fastställa årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2014 samt
överlämna densamma till Vänersborgs kommun.
Revisionen har i gemensam revisionsberättelse tillstyrkt att styrelsens ledamöter skulle
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisning och verksamhetsberättelse för
2014 års förvaltning avseende Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud och beviljar
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
__________

Jäv

Kenneth Borgmalm (S) meddelade att han inte deltog i handläggningen eller beslutet i
detta ärende på grund av jäv.
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Dnr KS 2015/103

Yttrande över granskningsrapport/Revisionsrapport av projekt
VA-Vänerkusten
Ärendebeskrivning
PWC har på uppdrag av kommunens revisorer tagit fram revisionsrapporten ”Granskning av projekt VA-Vänerkusten”.
I rapporten görs bedömningen att Samhällsbyggnadsnämnden i huvudsak genomfört
projekt VA-Vänerkusten på ett ändamålsenligt sätt med god intern kontroll och att
redovisningen i allt väsentligt är rättvisande. I granskningsrapporten anges också
granskningsområden som bör förbättras.
Kommunstyrelseförvaltingen har i yttrande 2015-04-09 kommenterat de synpunkter
som framförts och som riktar sig till Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunstyrelseförvaltningens yttrande
2015-04-09 och översänder detsamma som svar till kommunens revisorer.
__________
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Dnr KS 2015/198

Kallelse till årsstämma 2015 med Vänerhamn AB
Ärendebeskrivning
Vänerhamn AB har kallat till årsstämma 2015-05-21.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2015-02-23, § 32, utsett ombud att representera
kommunen vid årsstämmor 2015. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger ombudet i uppdrag att bl a rösta för val till styrelsen enligt Kommunfullmäktiges beslut 2014-12-10,
§ 170.
_____________

Protokollsutdrag:

Vänerhamn AB
Niklas Claesson (M) eller den han sätter i sitt ställe enligt arbetsutskottets beslut
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Dnr KS 2014/438

Yttrande över samråd kring förslag till åtgärdsprogram för
havsmiljön
Ärendebeskrivning
Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram ett åtgärdsprogram för förvaltningen
2015-2020. Förslaget har överlämnats till berörda aktörer för synpunkter. Åtgärderna
innehåller framför allt havsbaserade åtgärder. I programmet riktas till kommunerna
fråga om att minska uppkomsten av marint skräp. Kommunernas renhållningsansvar
gäller även marint avfall och Vänersborgs kommun följer Naturvårdsverkets föreskrifter
om innehållet i kommunala avfallsplanen och tar således även hänsyn till marint skräp.
Kommunstyrelseförvaltningen har i samråd med miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
samt samhällsbyggnadsförvaltningen redovisat synpunkter i tjänsteutlåtande 2015-04-16 .
Noteras att Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och hälsoskyddsnämnden inte
avlämnat yttrande.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande 2015-04-16 att
överlämnas till Havs och Vattenmyndigheten som kommunens yttrande.
__________
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Dnr KS 2015/55

Yttrande över förvaltningsplan och åtgärdsprogram för
Västerhavets vattendistrikt
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Västra Götalands län är vattenmyndigheten för Västerhavets
vattendistrikt. Myndigheten har upprättat en förvaltningsplan, ett förslag till
miljökvalitetsnormer samt ett förslag till åtgärdsprogram med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning för perioden 2015-2021.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har yttrat sig i skrivelser daterade 2015-03-16 samt
2015-04-13. Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2015-04-16, § 72, antagit
sin förvaltnings ovan angivna skrivelser att utgöra yttrande till Kommunstyrelsen.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har yttrat sig vid sammanträde 2015-03-16, § 28.
Kommunstyrelseförvaltningen har i samråd med miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
samt samhällsbyggnadsförvaltningen redovisat synpunkter i tjänsteutlåtande daterat
2015-04-16.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande 2015-04-16 att
överlämnas till Vattenmyndigheten som kommunens yttrande.
Kommunstyrelsen uttalar vidare följande: Vänersborgs kommun har ett stort antal
livsmedelsproducenter och förädlingsföretag. Kommunen förutsätter att de föreslagna
åtgärderna inte äventyrar deras konkurrenskraft i relation till kollegor i EU.
Kommunstyrelsens uttalar vidare att innan genomförandet förutsätts att de definitiva
besluten fattas på riksdagsnivå.
Kommunstyrelsen uttalar slutligen att innan genomförande förutsätts ett tydliggörande av
fördelning för kostnader statlig/regional/kommunal/privat.
__________
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Dnr KS 2015/109

Yttrande över granskning av detaljplan för Tån 2:2 m m i
Brålanda
Ärendebeskrivning
Planområdet ligger i nordvästra Brålanda, i korsningen mellan Stenhammarsvägen och
Rostocksvägen.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fastighetsreglering och utöka industrimark
inom planområdet samt att säkerställa förhållandena i relation till intilliggande bostäder.
Detaljplanen kommer att innebära att en liten del av bostadsmark, samt en liten del av
åkermark tillförs industrimarken. Detaljplanen innebär också att vissa störningsreducerande åtgärder krävs av industriverksamheten i förhållande till bostadsområdena.
Detaljplanen har överlämnats till Kommunstyrelsen för granskning enligt 5 kap 18 §
plan- och bygglagen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2015-04-01, § 68, i yttrande över samråd om
ovan angivna detaljplan, ställt sig positiv till aktuell detaljplan. Som yttrande till Byggnadsnämnden överlämnades kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande 2015-03-03.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att erinra över inkommen granskning av detaljplan för Tån
2:2 m m i Brålanda och hänvisar till tidigare, 2015-04-01, § 68, avlämnat yttrande.
__________
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Dnr KS 2015/196

Planbesked för att ta fram detaljplan för del av Kvarteret Haren,
Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Planområdet ligger i centrala Vänersborg, strax söder om järnvägen och Resecentrum.
Området avgränsas av Edsvägen i väster, Belfragegatan i nordost och det s k Annexet
som har tillhört Vänerskolan i sydost. I planområdet ingår fastigheterna Haren 2, 5 och
del av 8. Planområdet är obebyggt och består av parkering och grönområde. Från
planområdet är avståndet till Resecentrum cirka 250 meter, till Vänerparken och vattnet
cirka 300 meter samt till gågatan cirka 400 meter.
Haren 2 och 5 ägs av Vänersborgs kommun och Haren 8 ägs av AB Vänersborgsbostäder.
Norstaden Etablering AB har ansökt om planbesked för ovan angivet område. Syftet är
att tillsammans med AB Vänersborgsbostäder utforma och bebygga delar av området
med flerbostadshus innehållande både hyresrätter och bostadsrätter.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att meddela positivt planbesked för att upprätta en ny
detaljplan för del av kvarteret Haren. Beslutet har fattats med stöd av 5 kap 2 § planoch bygglagen (2010:900).
Kommunstyrelsen beslutar att ge byggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag
till ny detaljplan.
Kommunstyrelsen beslutar att syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av
bostäder inom området samt säkerställa allmänna parkeringsplatser. Planarbetet ska
utreda var och i vilken omfattning bostäder kan tillåtas, samt hur behov av parkeringsplatser inom området ska tillgodoses.
Kommunstyrelsen bedömer att detaljplanen ska antas våren 2016.
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen ska, innan planarbete påbörjas, teckna ett
plankostnadsavtal med Norstaden Etablering AB och AB Vänersborgsbostäder.
__________
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Dnr KS 2015/197

Planbesked för att ta fram detaljplan för del av Onsjö 2:1,
Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Fastigheten Del av Onsjö 2:1 ligger i norra Onsjö strax sydost om kvarteret Krögaren
och Quality hotell. Planområdet avgränsas i nordväst av Korsebergsvägen en GC-väg i
öster som längre söder ut blir Hovslagaregatan. Söder ut avskiljs området av Nabbensbergsvägen.
Fastigheten Del av Onsjö 2:1 ägs av Vänersborgs kommun.
Norstaden Etablering AB har ansökt om planbesked för Del av Onsjö 2:1 i enlighet med
5 kap 3 § plan- och bygglagen (2010:900). Förfrågan avser att utreda möjligheten för
bostadsbebyggelse i vattennära läge, intill bostadskvarteret Krögaren.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att meddela positivt planbesked för att upprätta en ny
detaljplan för fastigheten Del av Onsjö 2:1. Beslutet har fattats med stöd av 5 kap 2 §
plan- och bygglagen (2010:900).
Kommunstyrelsen beslutar att ge byggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag
till ny detaljplan för fastigheten Del av Onsjö 2:1.
Kommunstyrelsen beslutar att syftet med detaljplanen är att utreda möjligheterna för att
bygga bostäder intill det nyligen byggda bostadsprojektet i Brf Kanalen 1, 2 och 3.
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen ska teckna planavtal med Norstaden
Etablering AB.
Kommunstyrelsen bedömer att detaljplanen ska antas våren 2016.
__________
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Dnr KS 2014/78

Inflytande för barn och ungdomar i kommunens verksamhet
Ärendebeskrivning
Som svar på en motion beslutade Kommunfullmäktige vid sammanträde 2014-01-29,
§ 7, uppdra åt Kommunstyrelsen att utreda frågan om hur barn och ungdomar ska få ett
reellt inflytande i frågor som berör barn och unga.
Utvecklingskontoret har tagit fram utredningen ”Inflytande för barn och ungdomar”
daterad 2015-02-18.
Demokratiberedningen har vid sammanträde 2015-04-09, § 12, beslutat uttala följande:
Demokratiberedningens uppfattning är att ungdomars och berörda nämnders delaktighet
är nödvändig i utvecklingsprocessen för ungdomsinflytande. Kommunfullmäktige bör
därför inte låsa fast berörda i en handlingsplan.
Demokratiberedning uttalar vidare att den rekommenderar Kommunfullmäktige att
besluta att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder
genomföra ett utvecklingsprojekt för större ungdomsinflytande som det redovisats i
utredningen ”Inflytande för barn och ungdomar”
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med berörda
nämnder genomföra ett utvecklingsprojekt för större ungdomsinflytande som det
redovisats i utredningen ”Inflytande för barn och ungdomar”.
__________
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Dnr KS 2015/205

Uppdrag att utarbeta Miljöprogram för Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Agenda 21-gruppen har föreslagit att ett miljöprogram för kommunen skulle tas fram.
Programmet skulle innehålla nya miljömål samt texter som beskriver kommunens
viljeinriktning när det gäller miljöfrågor samt inspirera till innovativa lösningar på
miljöproblemen.
Kommunen har sedan 2004 tagit fram lokala miljömål. Dessa har följt de nationella
miljömålen och legat till grund för kommunens miljöarbete. De senast antagna
miljömålen antogs 2009 och dessa behöver nu uppdateras.
Miljöprogram med lokala miljömål ska tas fram och antas i Kommunfullmäktige. Målen
ska därefter integreras i respektive kommunal verksamhets ordinarie aktivitetsplanering.
Agenda 21-gruppen har genom sin ordförande, i uppdragsskrivelse 2015-04-17,
redovisat bakgrund samt mått och aktiviteter. Av uppdraget framgår att arbetet föreslås
starta 2015-05-01 och vara slutfört 2015-12-31. Av skrivelsen framgår också att
uppdraget, förutom arbetstid, inte beräknas medföra några merkostnader. Uppdraget
anses avslutat när de i uppdraget listade aktiviteterna är genomförda.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger Agenda 21-gruppen i uppdrag att, i enlighet med uppdragsskrivelse daterad 2015-04-17, ta fram ett nytt miljöprogram för Vänersborgs kommun.
Arbetet ska vara avslutat 2015-12-31 för att därefter antas i Kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen konstaterar att finansiering sker inom befintlig budget.
_________
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Dnr KS 2015/88

Avsteg från beslut om öppna Kommunstyrelsesammanträden
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2015-03-04, § 41, att Kommunstyrelsens
sammanträden i vissa delar, skulle vara offentliga.
Den offentliga förvaltningen ska präglas av demokrati, rättssäkerhet och effektivitet.
Hot och våld riktat mot förtroendevalda samt mot offentliga sammanträden innebär ett
allvarligt hot mot dessa grundläggande principer och den demokratiska beslutsprocessen
riskerar att störas.
Det är vitalt att förtroendevalda kan utföra sina uppdrag utan begränsningar och kan
känna godtagbar trygghet och säkerhet både under sina uppdrag och i övriga
sammanhang.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2015-04-22 redovisat att med hänsyn till
förevarande hotbild mot vissa förtroendevalda och i samråd med kommunens
säkerhetssamordnare och polisen bedöms att ur säkerhetsskäl är det angeläget att besluta
om att Kommunstyrelsens sammanträden ska tillsvidare – så länge hotbilden finns kvar
- hållas inom stängda dörrar.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Säkerhetssamordnaren Kristina Hedman.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Kommunstyrelsens sammanträden tills vidare ska hållas
inom stängda dörrar.
__________
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