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Dnr 2011/310

Av Kommunfullmäktige återremitterat ärende om godkännande
av markanvisningsavtal avseende exploatering vid Kindblomsvägen - Fiolen 3 och del av Blåsut 2:2
Ärendebeskrivning
Fastigheten Fiolen 3 och del av fastigheten Blåsut 2:2 ligger mellan Rostvägen och
Katrinedalsvägen på Blåsut, Vänersborg. För området gäller detaljplan, byggnadsplan B
30, fastställd 1933-07-24 och 1936-05-31.
Ett markanvisningsavtal har upprättats mellan Modulbyggen Normstahl AB och
Vänersborgs kommun gällande exploatering på Fiolen 3 samt på del av Blåsut 2:2 enligt
till ärendet hörande avtal samt kartbilagor. Underlag för markanvisningsavtalet är ett
optionsavtal som godkändes i fastighetsutskottet 2010-09-30. Vänersborgs kommun
säljer ett område om ca 4 125 kvadratmeter till en summa av 1 500 000 kronor.
Området ska bebyggas med fyra stycken parhus i bostadsrättsform enligt ovan
redovisad gällande byggnadsplan. Exploatören förbinder sig att konstruera byggnaderna
för en energiförbrukning som är minst 20 % lägre än gällande byggnorm.
Fastighetsenheten har i tjänsteutlåtande 2011-05-23 redovisat ärendet och bland annat
föreslagit att markanvisningsavtalet skulle godkännas.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2011-06-16, § 115, beslutat föreslå att
fullmäktige skulle godkänna upprättat markanvisningsavtal där Vänersborgs kommun
säljer ett område på cirka 4 125 kvadratmeter till Modulbyggen Normstahl AB för
1 500 000 kronor.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott då fastighetsingenjören Maria
Wagerland informerade.
Noteras att James Bucci (V) vid kommunstyrelsens sammanträde kommer att föreslå ett
alternativt beslutsförslag.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2011-09-07, § 204
Fastighetsingenjören Maria Wagerland och fastighetschefen Gunnar Björklund
informerade.
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Dnr 2011/310

Ordföranden redovisade förslag till beslut innebärande arbetsutskottets förslag med
tillägget att ”markanvisningsavtal gäller från det datum då kommunfullmäktiges beslut
vunnit laga kraft.” Marie Dahlin (S) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag med
Gunnar Lidells (M) tilläggsyrkande.
James Bucci (V) yrkade i första hand återremiss med motiveringen att undersöka om det
kan finnas flera som är intresserade av att förvärva området till ett motsvarande pris
samt för att få utrett om det finns en rödlistad djurart inom området. Om detta yrkande
skulle falla, yrkade James Bucci (V) avslag till arbetsutskottets förslag.
I yrkandet om återremiss instämde Marika Isetorp (MP) och Gunnel Dirsäter (MP). I
yrkandet om avslag instämde Lutz Rininsland (V).
Marie Dahlin (S) yrkade följande tilläggsyrkande till arbetsutskottets förslag med av
ordföranden ovan redovisat tillägg: Kommunstyrelsen noterar också att i grannunderrättelsen i samband med bygglovet informeras grannarna.
Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden de ovan angivna yrkandena
samt föreslog följande propositionsordning. Först ställs James Buccis (V) yrkande om
återremiss mot att ärendet avgörs vid dagens sammanträde. Om kommunstyrelsen
beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde ställs därefter arbetsutskottets
förslag mot James Buccis yrkande om avslag. Beslutar kommunstyrelsen bifalla
arbetsutskottets förslag ställs därefter Gunnar Lidells (M) och därefter Marie Dahlins
(S) tilläggsyrkanden under proposition. Detta godkändes av kommunstyrelsen.
Ordföranden ställde därefter James Buccis (V) yrkande om återremiss mot att ärendet
skulle avgöras vid dagens sammanträde och fann att kommunstyrelsen beslutat att
ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde.
Omröstning begärdes.
Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av
kommunstyrelsen. Den som anser att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde,
röstar ja och den som anser att ärendet ska återremitteras, röstar nej.
11 ja-röster
Marie Dahlin (S)
Johan Ekström (FP)
Henrik Josten (M)
Anna Svedung (M)
Anders Forsström (M)
Orvar Carlsson (KD)

Dan Nyberg (S)
Johanna Olsson (S)
Lennart Niklasson (S)
Joakim Sjöling (S)
Gunnar Lidell (M)

4 nej-röster
James Bucci (V)
Lutz Rininsland (V)
Marika Isetorp (MP)
Gunnel Dirsäter (MP)
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Dnr 2011/310

Med 11 ja-röster mot 4 nej-röster hade kommunstyrelsen beslutat att ärendet skulle
avgöras vid dagens sammanträde.
Ordföranden ställde därefter arbetsutskottets förslag mot James Buccis (V) yrkande om
avslag och fann att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärdes.
Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av kommunstyrelsen. Den som stödjer arbetsutskottets förslag, röstar ja och den som stödjer James
Buccis (V) avslagsyrkande, röstar nej.
11 ja-röster
Marie Dahlin (S)
Johan Ekström (FP)
Henrik Josten (M)
Anna Svedung (M)
Anders Forsström (M)
Orvar Carlsson (KD)

Dan Nyberg (S)
Johanna Olsson (S)
Lennart Niklasson (S)
Joakim Sjöling (S)
Gunnar Lidell (M)

4 nej-röster
James Bucci (V)
Lutz Rininsland (V)
Marika Isetorp (MP)
Gunnel Dirsäter (MP)

Med 11 ja-röster mot 4 nej-röster hade kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställde härefter sitt eget tilläggsyrkande under proposition och fann att
kommunstyrelsen bifallit detta.
Ordföranden ställde slutligen Marie Dahlins (S) tilläggsyrkande under proposition och
fann att kommunstyrelsen bifallit detta.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner upprättat markanvisningsavtal gällande exploatering av
fastigheten Fiolen 3 och del av fastigheten Blåsut 2:2, där Vänersborgs kommun säljer
ett område på cirka 4 125 kvadratmeter till Modulbyggen Normstahl AB för 1 500 000
kronor. Markanvisningsavtalet gäller från det datum då kommunfullmäktiges beslut
vunnit laga kraft. Kommunstyrelsen noterar också att i grannunderrättelsen i samband
med bygglovet informeras grannarna.
James Bucci (V) och Lutz Rininsland (V) reserverade sig mot beslutet liksom Marika
Isetorp (MP). De två skriftliga reservationerna har fogats till kommunstyrelsens
protokoll.
_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Forts § 22

Sammanträdesdatum

Sida

2013-02-18

8 (44)

Dnr 2011/310

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 2011-09-28, § 116
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Gunnar Lidell (M) yrkade att kommunfullmäktiges beslut skulle ha följande lydelse:
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till Samhällsbyggnadsnämnden.
Motivering till återremissen är att de handlingar i ärendet som kommit in till kommunen
under tiden från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2011-08-29 till och med
kommunfullmäktiges möte idag 2011-09-28 och som innehåller nya uppgifter som inte
kunnat beredas, ska ges möjlighet till detta. I yrkandet instämde Lennart Niklasson (S),
Lars G Blomgren (FP), Marie-Louise Bäckman (KD), Marika Isetorp (MP), Cecilia
Skenhall (SD), Per Sjödahl (MP), Kurt Karlsson (SD), Annalena Levin (C) och Tove af
Geijerstam (FP).
James Bucci (V) yrkade att ärendet skulle avslås. I yrkandet instämde Adam Frändelid
(V), Stefan Kärvling (V) och Lutz Rininsland (V).
Ann-Britth Fröjd (C) yrkade bifall till Gunnar Lidells (M) yrkande om återremiss med
följande tillägg till motiveringen: ”samt att en medborgardialog genomförs med de
berörda i området, innan beslut fattas.” I yrkandet instämde Annalena Levin (C), Marika
Isetorp (MP), Gunnar Lidell (M), Lennart Niklasson (S), Morgan Larsson (VFP), Tove
af Geijerstam (FP) och Marie-Louise Bäckman (KD).
Morgan Larsson (VFP) yrkade att kommunfullmäktiges beslut skulle ha följande
lydelse: ”Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till Samhällsbyggnadsnämnden. Motivering till återremissen är att de handlingar i ärendet som kommit in till
kommunen till och med kommunfullmäktiges möte idag 2011-09-28 ska ges möjlighet
till detta samt att en medborgardialog skall genomföras före beslut.”
Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden framställda och ovan angivna
yrkanden och föreslog följande propositionsordning som godkändes av kommunfullmäktige. Först ställs proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde
eller om det ska återremitteras. Om fullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid
dagens sammanträde ställs kommunstyrelsens förslag mot James Buccis (V) ovan
angivna avslagsyrkande. Om kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet ställs
därefter Gunnar Lidells (M) motivering, Gunnar Lidells (M) motivering med Ann-Britth
Fröjds (C) tillägg samt Morgan Larssons (VFP) motivering till återremiss, mot
varandra.
Noteras att i kommunallagens 36 § stadgas: ”Ett ärende ska bordläggas eller
återremitteras, om det begärs av minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna.”
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Dnr 2011/310

Ordföranden ställde därefter proposition på om ärendet skulle avgöras vid dagens
sammanträde eller om det skulle återremitteras. Ordföranden fann att ärendet skulle
återremitteras.
Omröstning begärdes.
Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av kommunfullmäktige. Den som anser att ärendet ska återremitteras, röstar ja och den som anser att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde, röstar nej.
Vid omröstningen lämnades 42 ja-röster och 9 nej-röster. Omröstningslista finns som
bilaga till Kommunfullmäktiges protokoll. Kommunfullmäktige hade därmed beslutat
att ärendet skulle återremitteras.
Ordföranden ställde därefter de tre ovan angivna motiveringarna till återremiss under
proposition och fann att kommunfullmäktige beslutat att ärendet skulle återremitteras
med den motivering som yrkats av Gunnar Lidell (M) med Ann-Britth Fröjds (C)
tillägg.
Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till Samhällsbyggnadsnämnden.
Motivering till återremissen var att de handlingar i ärendet som kommit in till
kommunen under tiden från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2011-08-29
till och med kommunfullmäktiges möte idag 2011-09-28 och som innehöll nya
uppgifter som inte kunnat beredas, skulle ges möjlighet till detta samt att en
medborgardialog skulle genomförs med de berörda i området, innan beslut fattades.
Lutz Rininsland (V) reserverade sig mot beslutet enligt en till Kommunfullmäktiges
protokoll fogad bilaga. Morgan Larsson (VFP) reserverade sig mot beslutet till förmån
för det egna yrkandet. Adam Frändelid (V) reserverade sig mot beslutet.
Ärendets fortsatta beredning
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2012-12-13, § 136, beslutat att till
Kommunfullmäktige överlämna en av fastighetsenheten upprättad skrivelse daterad
2012-11-19. Av beslutet framgår också att en medborgardialog genomförts enligt
Kommunfullmäktiges beslut samt att området kan exploateras enligt gällande detaljplan
B30, varmed ärendet kan avslutas.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
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Dnr 2011/310

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar, med hänvisning till sitt beslut 2011-09-28, § 116, den av
fastighetsenheten upprättade skrivelsen daterad 2012-11-19. Kommunfullmäktige noterar också att av de handlingar som skulle ges möjlighet till beredning, har resulterat i
utredning om vattensalamanders förekomst i aktuellt område. Kommunfullmäktige
noterar vidare att en medborgardialog genomförts.
Kommunfullmäktige beslutar att ett godkännande av markanvisningsavtal gällande
exploatering på Fiolen 3 samt på del av Blåsut 2:2 inte är aktuell på grund av att den i
ansökan aktuelle exploatören för området tagit tillbaka sin ansökan. Ärendet avskrivs
därmed från vidare handläggning.
Kommunfullmäktige noterar slutligen att när området åter kommer att vara föremål för
exploatering, ska fråga om godkännande av markanvisningsavtal åter bli föremål för
Kommunfullmäktiges bedömning.
_____________
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Dnr 2012/243

Rapportering av ej verkställda, gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen, SoL och Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS avseende kvartal 4 år 2012
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har vid sammanträde 2013-01-31, § 13, 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 4 för år 2012.
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 2013/69

Socialnämnden med ansökan om utökad budgetram med
statsbidrag för stärkt stöd och skydd för barn och unga
Ärendebeskrivning
Riksdagen beslutade 2012-11-22, i enlighet med socialutskottets betänkande 2012/13,
att socialtjänstlagen från och med 2013-01-01 ändras för att stärka stödet och skyddet
för barn och ungdomar som far illa eller som riskerar att fara illa.
Socialförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2013-01-14, redovisat vilka ytterligare
insatser som behövs för kunna leva upp till lagstiftarens intentioner och ökade krav
beträffande barn i familjehem och hem för vård eller boende, HVB.
Av tjänsteutlåtandet framgår att statsbidrag utgår till kommunerna med 7 kronor per
invånare. Totalt stadsbidrag för Vänersborgs kommun år 2013 är 259.000 kronor för
stärkt stöd och skydd för barn och unga. Beslutet fattades av riksdagen 2012-12-19 i
samband med budgetpropositionen för 2013, där statsbidraget ingår.
Socialnämnden har vid sammanträde 2013-01-31, § 7, beslutat att hos Kommunstyrelsen ansöka om utökad budgetram för 2013 med 259.000 kronor, vilket motsvarar kommunens andel av det statsbidrag som tillförs för år 2013 för att stärka stöd och skydd för
barn och unga.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå socialnämndens begäran om utökad budgetram
2013 till stärkt stöd och skydd för barn och unga. Verksamheten får rymmas inom
befintlig budget. Då prognosen för kommunens skatteintäkter har försämrats finns det
inte utrymme för ytterligare ramtillskott i budget 2013.
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Dnr 2013/11

Information om budgetramar i arbetet med Mål- och resursplan
2015-2016
Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har upprättat anvisningar för arbetet med budget 2014, ekonomisk
plan 2015-2016.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens budgetberedning som utgörs av
Kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Ekonomistaben har, enligt uppdrag, upprättat anvisningar och planeringsramar för
budget 2014 och ekonomisk plan 2015-2016. Kommunstyrelsen ställer sig bakom
upprättat förslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen
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Dnr 2013/65

Ansökan om undantag från förbud mot kontantuttag med
betalkort
Ärendebeskrivning

Av ”Regler vid användning av kontokort” antagna av kommunstyrelsen 1997-01-21,
§ 6, framgår att kommunstyrelsen beslutar om användningen av kontokort. Av samma
regler, punkten 3, framgår att kontantuttag inte får göras.
Inom ramen för Vänerborgs kommuns internationella verksamhet besöks länder där
betalning ibland inte kan genomföras med kort, utan måste ske kontant med landets
egen valuta. Som exempel på sådana länder kan nämnas Namibia, Botswana samt
Indonesien.
Kommunstyrelsen har tidigare beviljat tillfälliga undantag från ovan angiven regel.
Eftersom det internationella utbytet mellan Vänersborgs kommun och exempelvis ovan
redovisade länder kommer att fortgå, anhålls om undantag från ”Regler vid användning
av kontokort”, punkten 3 § där det stadgas att kontantuttag inte får göras.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar medge undantag från ”Regler vid användning av kontokort”,
punkten 3, om förbud mot kontantuttag. Undantaget innebär att kontantuttag får ske i
samband med aktiviteter inom internationell verksamhet där kortbetalning inte är
möjlig. Kontantuttag får göras om maximalt 50 000 SEK per kort och resa. Kommundirektören ges i uppdrag att till ekonomikontoret redovisa vilka kontokortsinnehavare
som kan komma ifråga för ovan redovisat undantag. Vid hemkomsten ska kontantuttag
redovisas med kvitto. Beslutet gäller tills vidare.
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Dnr 2013/61

Betalkort till internationell samordnare
Ärendebeskrivning
Av ”Regler vid användning av kontokort” antagna av kommunstyrelsen 1997-01-21, § 6,
framgår att kommunstyrelsen beslutar om användningen av kontokort. I detta får också
anses ingå att kommunstyrelsen fattar beslut om vem som skall utrustas med kontokort.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2013-01-29 redovisat bakgrund och
föreslagit att Kommunstyrelsen skulle medge internationella samordnaren Gabriella
Lapadatovic rätt att inneha och använda betalkort i tjänsten.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att internationella samordnaren Gabriella Lapadatovic får
inneha och använda ett betalkort i tjänsten.
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Dnr 2012/426

Beslut om regler för disposition av mottagen gåva
Ärendebeskrivning
Kerstin Blom, tidigare politiker i Vänersborgs kommun, uttryckte som sin sista vilja att
penninggåvor som vid hennes bår lämnats till hennes minne, skulle överlämnas till
Vänersborgs kommun.
Per Olov Blom har i skrivelse 2012-12-11 redovisat att Kerstin Bloms önskan var att
inkomna penninggåvor skulle användas till ”Handikappidrott i Vänersborgs kommun”.
Av skrivelsen framgår vidare att de insamlade medlen ”disponeras med ensamrätt för
Vänersborgs kommun som på bästa sätt ska använda pengarna till att på olika sätt gagna
handikappidrott inom kommunen”.
Kommunfullmäktiges ordförande har i skrivelse 2012-11-16 beslutat ta emot gåvan och
göra det möjligt att fullfölja Kerstin Bloms önskan.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2012-12-12, § 156, att ta emot gåvan.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2013-01-29 redovisat att enligt ekonomikontoret fanns 2013-01-29, på därför avsatt konto, 65.289 kronor och 50 öre.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsen beslutar att
1. ge sin ordförande, i samråd med presidiet, i uppdrag, att besluta om disposition av
ovan redovisade medel, i enlighet med givarens önskemål
2. ge kommundirektören i uppdrag att attestera fakturor knutna till gåvan
3. medlen ska ha förbrukats före 2013 års utgång.
4. uppdra åt kommundirektören att vid Kommunstyrelsens sammanträde senast
januari 2014, redovisa hur gåvan använts.
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Dnr 2013/59

Feriepraktikanter/Sommarjobb i Vänersborgs kommun 2013
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2013-01-16 redovisat att
kommunen de senaste åren berett ett antal elever som slutat årskurs nio, möjlighet till
feriepraktik. Dessutom har ett antal gymnasieelever beretts sommarjobb. Dessa platser
har i sin helhet finansierats av kommunstyrelsen.
Feriepraktiken för grundskoleelever och sommararbete för gymnasieelever
administreras av Socialförvaltningen. Noteras att feriepraktiken för grundskoleelever
administreras genom arbetsmarknadsavdelning, AMA, inom Socialförvaltningen.
Finansiering sker inom befintligt anslag om 1 066 000 kronor. Skulle kostnaden inte
rymmas inom detta anslag, ska den överskjutande delen, dock högst 150 000 kronor,
belasta personalkontorets anslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Gunnar Lidell (M) yrkade att beslutets första och andra stycken skulle kompletteras
med orden ”boende i Vänersborgs kommun” med instämmande av Bo Carlsson (C).
Marie Dahlin (S) yrkade att andra stycket skulle kompletteras med orden ”och
Komvux” med instämmande av Bo Carlsson (C).
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden sitt ovan redovisade tilläggsyrkande under proposition och fann att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat bifalla
detta.
Härefter ställde ordföranden Marie Dahlins (S) ovan redovisade tilläggsyrkande under
proposition och fann att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat bifalla detta.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
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Dnr 2013/59

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inför sommaren 2013 erbjuda 80 grundskoleelever,
boende i Vänersborgs kommun, feriepraktik med en timlön av 60 kronor under sex
timmar per dag i fyra veckor.
Kommunstyrelsen beslutar vidare att, med avtalsenlig lön, erbjuda 30 elever på
gymnasiet och Komvux, med inriktning omvårdnad, boende i Vänersborgs kommun,
sommarjobb med en omfattning av 50 % eller 15 elever med omfattningen 100 % under
fyra veckor.
Finansiering sker inom befintligt anslag om 1 066 000 kronor. Skulle kostnaden inte
rymmas inom detta anslag, ska den överskjutande delen, dock högst 150 000 kronor,
belasta personalkontorets anslag.
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Dnr 2012/422

Yttrande över Läsandets kultur - slutbetänkande av
Litteraturutredningen
Ärendebeskrivning
Kulturdepartementet har till Vänersborgs kommun översänt remiss om Läsandets kultur
– slutbetänkande av Litteraturutredningen SOU 2013:65.
Betänkandet analyserar litteraturens ställning och presenterar förslag till hur den kan
stärkas. Förslaget omfattas bland annat av åtgärder för att öka läskunnigheten och
intresset för läsning och litteratur, särskilt bland grupper där läsförståelsen utvecklats
negativt, samt för att stärka det internationella utbytet på litteraturområdet.
Barn- och ungdomsförvaltningen har i yttrande 2012-12-19 redovisat synpunkter på
betänkandet.
Barn- och ungdomsnämnden och Kulturnämnden har vid sammanträde 2013-01-21, § 6,
respektive 2013-01-28, § 5, ställt sig bakom barn- och ungdomsförvaltningens yttrande
2012-12-19.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom barn- och ungdomsförvaltningens yttrande 201212-19 och överlämnar detta till Kulturdepartementet som kommunens yttrande över
Läsandets kultur – slutbetänkande av Litteraturutredningen.
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Dnr 2013/60

Yttrande över Västra Götalandsregionens Handlingsplan för
jämlik hälsa i hela Västra Götaland
Ärendebeskrivning
Västra Götalandsregionen har upprättat en handlingsplan för jämlik hälsa i hela Västra
Götaland – samling för social hållbarhet.
Regionstyrelsen beslutade vid sammanträde 2013-01-22 att remittera handlingsplanen
till Vänersborgs kommun för yttrande.
Kommunstyrelseförvaltningen kommer inför ärendets avgörande i Kommunstyrelsen,
att komplettera ärendet med tjänsteutlåtande.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Folkhälsosamordnaren Annelie Lindgren informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom redovisat förslag till yttrande och överlämnar detta
till Västra Götalandsregionen som kommunens yttrande över Handlingsplan för jämlik
hälsa i hela Västra Götaland.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
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Dnr 2012/232

Yttrande över utredning om att minska klimatpåverkan från
kommunalt finansierad kostverksamhet
Ärendebeskrivning
Annalena Levin (C) föreslog i en motion 2010-10-20 att Vänersborgs kommun skulle
bli en klimatsmart kommun.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2011-11-23, § 148, att bifalla
intentionerna i motionen på sätt att Samhällsbyggnadsnämnden gavs i uppdrag att
genomföra en utredning om förutsättningarna för att minska klimatpåverkan från
kommunalt finansierad kostverksamhet. Kommunstyrelsen beslutade för egen del att
Samhällsbyggnadsnämndens utredning skulle redovisas för kommunstyrelsen senast
2012-05-10.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2012-05-24, § 60, beslutat att till
Kommunstyrelsen överlämna den av Kommunfullmäktige efterfrågade och av
förvaltningen gjorda utredningen.
Kommunstyrelseförvaltningen har remitterat utredningen till Barn- och
ungdomsnämnden samt Socialnämnden för yttrande.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2012-09-17, § 81, föreslagit att
utredningen bland annat kompletteras med en beräknad total minskning av klimatpåverkan samt rekommenderat att eventuella kostnadsökningar skulle finansieras genom
ökad budgetram.
Socialnämnden har vid sammanträde 2012-10-25, § 173, efterfrågat en djupare analys
med anledning av utredningens förslag att öka antalet lokala tillagningskök. Nämnden
påpekade också vikten av att, om beslut tas om förändrat matutbud, bör en dietist
medverka.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2013-01-30, gjort en bedömningen
att utredningen tagits emot positivt av remissinstanserna. Av tjänsteutlåtandet framgår
att ett samarbete mellan kostenheten och berörda förvaltningar redan pågår och att
utredningen kan användas om en del i det fortsatta arbetet. I tjänsteutlåtandet berörs
även de lokala miljömål för Vänersborg som berörs av utredningen.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
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Dnr 2012/232

Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar utredningen och överlämnar den till Samhällsbyggnadsnämnden för fortstatt arbete.
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Dnr 2012/449

Yttrande över uppdatering av områden av riksintresse för
vindbruk
Ärendebeskrivning
Energimyndigheten har uppdaterat områden angivna som riksintresse för vindbruk på
land och till havs. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har överlämnat handlingarna till
Vänersborgs kommun för yttrande.
Byggnadsförvaltningen och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i ett gemensamt
tjänsteutlåtande daterat 2013-01-29 yttrat sig över Energimyndighetens förslag
2012-11-30 till uppdatering av ”riksintresse av områden för vindbruk.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom byggnadsförvaltningens och miljö- och
hälsoskyddsförvaltningens gemensamma tjänsteutlåtande daterat 2013-01-29 och
överlämna detta till Energimyndigheten som kommunens yttrande över uppdatering av
områden av riksintresse för vindbruk.
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Dnr 2010/548

Anhållan om anslag för arbete med detaljplan för Ekudden
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2011-01-19, § 9, att tilldela byggnadsnämnden 275 000 kronor för att finansiera arbetet med detaljplan för hela området
Stigsberget, Bäsingebo och Ekudden. Finansieringen skulle ske inom kommunstyrelsens förfogandeanslag i budget 2011. Beslutet gällde under förutsättning att arbetet
slutfördes under 2011 då finansieringen var knuten till budget 2011.
Byggnadsförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2013-01-16 redovisat att byggnadsnämnden vid sammanträde 2011-03-01, § 29, uppdrog åt byggnadsförvaltningen att ta fram
förslag till detaljplan för hela området Stigsberget, Bäsingebo och Ekudden.
Av ovan angivet tjänsteutlåtande framgår att de av Kommunstyrelsen avsatta medlen för
arbetet med de tre ovan angivna platserna, endast till en mindre del förbrukats under
2011. Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2012-02-15, § 37, att avsätta
återstående medel, 262 400 kronor, till arbetet med detaljplanen för hela området
Stigsberget, Bäsingebo och Ekudden. Beslutet gällde under förutsättning att arbetet
slutfördes under 2012.
De medel som Kommunstyrelsen avsatte 2012 för arbetet med detaljplan för området
Stigsberget, Bäsingebo och Ekudden har inte förbrukats. I tjänsteutlåtande 2013-01-16
ansöker byggnadsförvaltningen att Kommunstyrelsen skulle reservera 56 200 kronor för
år 2013 avseende fortsatt arbete med detaljplaner för området Stigsberget och Bäsingebo. Denna ansökan behandlas i särskild ordning.
Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2013-01-22, § 7, ansökt om att Kommunstyrelsen skulle anslå 200 000 kronor till konsultuppdrag för att upprätta detaljplan för
Ekudden.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
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Dnr 2010/548

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå Byggnadsnämndens begäran om medel till det
fortsätta arbetet med detaljplan för Ekudden då Kommunstyrelsens förfogandeanslag
2013 är hårt ansträngt. Byggnadsnämnden beviljades medel under 2011 och 2012 och
det fortsatta arbetet får finansieras inom Byggnadsnämndens budgetram.
____________
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Dnr 2010/548

Anhållan om anslag för arbete med detaljplaner för Stigsberget
och Bäsingebo
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2011-01-19, § 9, att tilldela byggnadsnämnden 275 000 kronor för att finansiera arbetet med detaljplan för hela området
Stigsberget, Bäsingebo och Ekudden. Finansieringen skulle ske inom kommunstyrelsens förfogandeanslag i budget 2011. Beslutet gällde under förutsättning att arbetet
slutfördes under 2011 då finansieringen var knuten till budget 2011.
Byggnadsförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2013-01-16 redovisat att byggnadsnämnden vid sammanträde 2011-03-01, § 29, uppdrog åt byggnadsförvaltningen att ta fram
förslag till detaljplan för hela området Stigsberget, Bäsingebo och Ekudden.
Av ovan angivet tjänsteutlåtande framgår att de av Kommunstyrelsen avsatta medlen för
arbetet med de tre ovan angivna platserna, endast till en mindre del förbrukats under
2011. Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2012-02-15, § 37, att avsätta
återstående medel, 262 400 kronor, till arbetet med detaljplanen för hela området
Stigsberget, Bäsingebo och Ekudden. Beslutet gällde under förutsättning att arbetet
slutfördes under 2012.
De medel som Kommunstyrelsen avsatte 2012 för arbetet med detaljplan för området
Stigsberget, Bäsingebo och Ekudden har inte förbrukats. Byggnadsnämnden har vid
sammanträde 2013-01-22, § 7, ansökt om att Kommunstyrelsen skulle anslå 200 000
kronor till konsultuppdrag för att upprätta detaljplan för Ekudden. Denna ansökan
behandlas i särskild ordning.
I tjänsteutlåtande 2013-01-16 ansöker byggnadsförvaltningen att Kommunstyrelsen
skulle reservera 56 200 kronor för år 2013 avseende fortsatt arbete med detaljplaner för
området Stigsberget och Bäsingebo.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
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Dnr 2010/548

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå Byggnadsförvaltningens begäran om medel till det
fortsätta arbetet med detaljplaner för Stigsberget och Bäsingebo, då Kommunstyrelsens
förfogandeanslag 2013 är hårt ansträngt. Byggnadsnämnden beviljades medel under
2011 och 2012 och det fortratta arbetet får finansieras inom Byggnadsnämndens
budgetram.
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Dnr 2012/311

Yttrande över utställd detaljplan för Stigsberget
Ärendebeskrivning
Planområdet ligger cirka 4 kilometer norr om Vänerborg. Det gränsar i öster mot Vänern,
i söder och sydväst mot ett skogsområde samt i nordväst, norr och nordöst mot en bäck.
Syftet med planförslaget är att underlätta för helårsboende. Förslaget medger större
byggnadsarea och högre byggnadshöjder än den gällande detaljplanen. I planområdet
ingår även bostadsfastigheter som inte ingår i den gällande planen. Strandskyddet
upphävs för vägar och för kvartersmark med undantag av marken närmast stranden.
Förslaget är utställt för granskning enligt 5 kap 23 § ÄPBL, (upphävda plan- och
bygglagen 1987:10) under tiden 2013-01-23 - 2013-02-25.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2013-01-28 redovisat att planen går
i linje med tidigare fattade beslut. I utlåtandet föreslås att Kommunstyrelsen skulle ställa
sig positiv till upprättat förslag till detaljplan för Stigsberget.
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 detaljplan för Stigsberget
vilket meddelas Byggnadsnämnden som Kommunstyrelsens yttrande.
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Dnr 2012/119

Yttrande över samrådshandlingar avseende detaljplan och
miljökonsekvensbeskrivning för hamnen och Ronnums herrgård i Vargön, Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Planområdet ligger i Vargön utmed väg 2050, inomindustriområdet vid Göta älv. Syftet
med planförslaget är att marken ska kunna användas för hamn-, industri-, kontors-,
bilservice-, djurklinik- och hotellverksamhet. Till förslaget har en MKB
(miljökonsekvensbeskrivning) upprättats.
Planförslaget är utställt för granskning enligt 5 kap 23 ÄPBL (upphävda plan- och
bygglagen 1987:10) under tiden 2013-01-28 – 2013-02-25.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2013-01-28 föreslagit att kommunstyrelsen skulle ställa sig positiv till upprättat förslag till detaljplan och MKB för
Hamnen och Ronnums herrgård i Vargön.
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 detaljplan och MKB för
Hamnen och Ronnums herrgård i Vargön vilket meddelas Byggnadsnämnden som
Kommunstyrelsens yttrande.
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Dnr 2011/336

Yttrande över ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet
vid Trollhättan-Vänersborgs flygplats
Ärendebeskrivning
Fyrstads Flygplats AB (FFAB) har hos Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, ansökt om nytt tillstånd till fortsatt flygtrafik och flygplatsdrift samt underhåll av
flygplatsanläggning, fastigheter och maskiner på flygplatsen, Malöga. Flygplatsen som
ligger cirka 12 kilometer från Vänersborgs centrum, är belägen på fastigheterna Forstena
8:2 och Propellern 9, i anslutning till Stallbacka norra industriområde. Nu gällande tillstånd, från år 1996 och 1998, tillåter högst 20 500 flygrörelser per år men reglerar inte
närmare fördelningen därunder på olika flygplanskategorier.
Fyrstads flygplats AB har ansökt om nytt tillstånd enligt miljöbalken för TrollhättanVänersborgs flygplats. Tillståndet ska ersätta koncessionsnämndens tillstånd 1996.
Bolaget har ansökt om lika många flygrörelser som nuvarande tillstånd medger, men
önskar öka andelen rörelser med tunga flygplan.
Vänersborgs Tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har överlämnat ärendet till
Vänersborgs kommun för yttrande.
Kommunstyrelseförvaltningen har yttrat sig i tjänsteutlåtande 2013-01-22.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Trafikverket har yttrat sig 2013-02-05.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-01-22 och överlämna detta till Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, som kommunens yttrande.
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Dnr 2013/43

Yttrande över Trollhättans stad Översiktsplan 2013 - Plats för
framtiden
Ärendebeskrivning
Trollhättans stad har tagit fram en ny Översiktsplan (ÖP) för kommunen.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2013-01-28 föreslagit att
Vänersborgs kommun inte skulle ha några synpunkter på det upprättade förslaget. I
tjänsteutlåtandet påpekas vikten av samarbetet mellan Vänersborgs och Trollhättans
kommuner vad gäller gemensamma frågor såsom planer för gränsområden, kollektivtrafik m m.
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
2013-01-28 och överlämnar detta som kommunens yttrande till Trollhättans stad.
_____________
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Dnr 2013/82

Tjänsteman i beredskap - TIB
Ärendebeskrivning

Tjänsteman i Beredskap (TiB) är ett verktyg för att underlätta och möjliggöra en
effektiv krishantering för kommunens invånare i händelse av extraordinära händelser
och samhällsstörningar. Tjänsteman i Beredskap svarar för det inledande och samordnande åtgärderna i en sådan händelse.
TiB ansvar för att vara kommunens larmmottagare 24 timmar om dygnet, veckans alla
dagar dvs. ha beredskap från måndag till måndag. TiB ska kunna ta emot larm och
information samt vidta nödvändiga åtgärder vid allvariga olyckor, omfattande
räddningsinsatser, allvarlig krissituation, väderstörningar och andra störningar som
föranleder kommunens medverkan.
Kommunstyrelsen noterade vid sammanträde 2010-06-09, § 204, bland annat att kommundirektören är ansvarig för kommunens krishantering och därmed ansvarig för att det
finns någon i kommunen som har beredskap för att hantera händelser.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2013-02-07 redovisat bakgrund
samt ansvar och uppgifter liksom mandat och befogenheter för den person som är
tjänsteman i beredskap. Till tjänsteutlåtandet har även fogats förslag till
delegeringsordning för Tjänsteman i Beredskap (TiB).
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Säkerhetssamordnaren Kristina Hedman informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen
1.
upphäver Kommunstyrelsens beslut 2010-06-09, § 204
2.
noterar att Kommundirektören är ansvarig för kommunens krishantering och
därmed ansvarig för att det finns någon i kommunen som har beredskap för att
hantera samhällsstörningar och extraordinära händelser
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Dnr 2013/82

konstaterar att ersättningsfrågor gällande tjänsteman i beredskap (TiB) hanteras av
Personal- och förhandlingsutskottet
antar delegeringsordning för Tjänsteman i beredskap (TiB) enligt bilaga till
protokollet.
noterar föreslagna befattningar att delta som Tjänsteman i beredskap (TiB)
beslutar att en utvärdering av verksamheten och ekonomin ska göras senast april
2014
konstaterar att finansiering av Tjänsteman i beredskap TiB ska fram till och med
april 2014 belasta säkerhetssamordnarens budget.

Kommunstyrelsen beslutar slutligen, för att möjliggöra en förlängning av Tjänsteman i
beredskap (TiB) efter utvärderingen april 2014, ska finansiering tas upp i pågående
budgetarbete.
_____________
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Dnr 2013/35

Uppdatering av ärende om planuppdrag för norra Sanden,
Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Byggnadsförvaltningen har upprättat handlingar avseende planuppdrag för Norra
Sanden i Vänersborgs tätort. Området avgränsas av Vänern i norr, Gamla hamnkanalen i
öster och Trafikkanalen i väster. I söder avgränsas planområdet av Residensbron,
Vassbottenleden och Dalbobron. Planområdet omfattar cirka 15 ha. Syftet med
detaljplanen är att avgränsa och säkerställa områdets användning som allmän plats, park
och småbåtshamn med klubbhus och förråd samt att möjliggöra för förenings- och
evenemangsverksamhet kopplad till park eller småbåtshamn. Syftet är också att pröva
om det är möjligt att bygglovsbefria vissa åtgärder i samband med tillfälliga evenemang
samt att upphäva strandskyddet.
Byggnadsförvaltningen har i skrivelse 2013-01-09 redovisat planområdet vad gäller
dagens användning, tidigare ställningstaganden samt gjort en bedömning fram i tiden.
Av skrivelsen framgår att planarbetet bör bekostas av Kommunstyrelsen.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-01-21, § 18, då
arbetsutskottet noterade det framtagna materialet och konstaterade att finansiering av
planuppdraget skulle ske inom den för Byggnadsnämndens beslutade budgeten. Konstaterades att ärendet skulle tas upp vid sammanträde med styrgruppen för plan- och byggfrågor för att åter behandlas vid sammanträde med Kommunstyrelsens arbetsutskott
2013-02-18.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen och konstaterar att ärendet
kommer att behandlas vid sammanträde 2013-02-19 med styrgruppen för planfrågor.
Ärendet tas åter upp till behandling av Kommunstyrelsens arbetsutskott vid
sammanträde 2013-03-18.
_____________
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§ 42

Dnr 2013/58

Information om arbetet med revidering av internationell policy
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2008-12-17, § 121, att anta internationell policy för Vänersborgs kommun. Kommunfullmäktige beslutade också att policyn
skulle bli föremål för eventuell revidering under den därpå kommande mandatperioden.
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat med en revidering av den internationella
policyn och denna kommer att föreläggas Kommunfullmäktige för beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Internationella samordnaren Jessica Vacklid informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen och konstaterar att ärendet åter
ska beredas i arbetsutskottet för att slutligen bli föremål för Kommunfullmäktiges
bedömning och beslut.
_____________

Protokollsutdrag:

Internationella samordnaren Jessica Vacklid
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Dnr 2013/70

Bemanning av vissa kommunala partnerskapsprojekt 2013
Ärendebeskrivning
Vänersborgs kommun har tillställt Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD,
fyra ansökningar om internationella projekt.
1. Ledningsfunktion med Omaruru, Namibia
2. Social inkludering med Chobe, Botswana
3. Ledningsfunktion med Chobe, Botswana
4. Förstudie med East Lombok, Indonesien.
Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, har lämnat förhandsbesked
innebärande att projekt projekt nr 1 och 4 har godkänts. Projekten gäller från den dag
det formella beslutet tagits och 24 månader framåt.
De ovan redovisade två projekten som inte godkänts, kommer att kompletteras innan
nya ansökningar skrivs.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2013-01-29 redovisat förslag till
bemanning.
För partnerskapet med Omaruru i Namibia samt Chobe i Botswana föreslås
Marie Dahlin (S)
kommunstyrelsens förste vice ordförande
Johan Ekström (FP)
kommunstyrelsens andre vice ordförande
Anders Fridén
internationell samordnare
Gabriella Lapadatovic internationell samordnare, ersättare för Anders Fridén
Av skrivelsen framgår att ersättare för ovan angivna politiker bör utses av
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Förstudien för East Lombok, Indonesien kommer enbart att bemannas av tjänstemän.
Uppföljning av projektet Crisis Management i Omaruru, Namibia,
Bo Carlsson (C)
ordförande för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Bo Ljung
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Internationella samordnaren Gabriella Lapadatovic informerade.
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Dnr 2013/70

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar utse följande bemanning i nedanstående
projekt
Partnerskapet med Omaruru i Namibia samt Chobe i Botswana
Marie Dahlin (S)
kommunstyrelsens förste vice ordförande
Johan Ekström (FP)
kommunstyrelsens andre vice ordförande
Anders Fridén
internationell samordnare
Som ersättare i ovanstående projekt beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott utse
Bo Carlsson (C) för Marie Dahlin (S),
James Bucci (V) för Johan Ekström (FP) samt
internationell samordnaren Gabriella Lapadatovic för internationell samordnaren
Anders Fridén.
Uppföljning av projektet Crisis Management i Omaruru, Namibia,
Bo Carlsson (C)
ordförande för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Bo Ljung
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt kommundirektören att utse de tjänstemän
som ska delta i förstudien, East Lombok i Indonesien.
_____________

Protokollsutdrag:

Kommundirektören Ove Thörnkvist
Internationella samordnaren Anders Fridén
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Dnr 2013/50

Behov av upprustning av brandstationen på Holmenområdet i
Vargön
Ärendebeskrivning

Norra Älvsborgs Räddningstjänst (NÄRF) har på fastigheten Vargön 2:3 i Vargön en
brandstation som är inrymd hos och ägs av Vargön Alloys AB. I avtalsreglering lånas
fastigheten ut till Vänersborg kommun. I avtalet regleras att Vänersborgs kommun ska
sköta underhållet av fastigheten för NÄRF:s räkning för att räddningstjänsten ska kunna
upprätthålla sina åtaganden.
Arbetsmiljöverket har i underrättelse 2012-12-06 bland annat redovisat brister i
lokalerna vid brandstationen samt att dessa borde åtgärdas snarast för att erhålla en
rimlig arbetsmiljöstandard vid stationen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2013-01-21, § 21, att
uppdra åt kommundirektören att ta erforderliga kontakter för att lämna förslag till
åtgärder samt finansiering av dessa. Av beslutet framgår att ärendet ska behandlas vid
Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2013-02-18.
Arbetsmiljöverket har 2013-01-24 beslutat om förbud att efter 2014-01-01 vid vite av
1 miljon kronor använda delar av lokalerna på fastigheten Vargön 2:3 för brand- och
räddningsverksamhet, där arbetstagare utför arbetet för arbetsgivares räkning. Förbudet
gäller så länge i beslutet angivna åtgärder inte vidtagits.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar, under förutsättning av tecknat hyresavtal på minst 10 år
mellan Vänersborgs kommun och Vargön Alloys AB, att i 2013 års budget anslå 2
miljoner kronor till investering i brandstationen på fastigheten Vargön 2:3, Vargön.
Kommunfullmäktige beslutar att finansiering får ske genom ökad upplåning.
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Dnr 2013/50

Kommunfullmäktige noterar att finansiering av kapitaltjänstkostnad får beaktas i 2014
års budget.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att teckna ett 10-årigt hyresavtal
mellan Vänersborgs kommun och Vargön Alloys AB avseende de lokaler på fastigheten
Vargön 2:3, som inrymmer brandstation och ägs av Vargön Alloys AB.
_____________

Protokollsutdrag:

Kommundirektören
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Dnr 2013/57

Information om överläggningar mellan Kommunstyrelsen och
Socialnämnden om insatser mot arbetslöshet
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2012-12-12 , § 152, föra över ansvaret
för arbetsmarknadspolitiska insatser till socialnämnden. Vidare beslutade Kommunfullmäktige att ett forum skulle skapas för regelbundna överläggningar med Socialnämnden
om insatser mot arbetslöshet och dess verkningar.
Socialförvaltningen har i skrivelse 2013-01-24 efterfrågat det i fullmäktiges beslut nämnda
forumet för överläggningar.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra åt kommundirektören att i samarbete
med socialchefen, för Kommunstyrelsens arbetsutskott och Socialnämndens presidiums
räkning, ta fram förslag till tider för beredning av frågor rörande insatser mot
arbetslöshet. Förslaget ska redovisa två tillfällen under 2013 varav första tillfället ska
ligga senast i början av juli 2013.
_____________

Protokollsutdrag:

Kommundirektören Ove Thörnkvist
Socialchefen Sture Johansson

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Sammanträdesdatum

Sida

2013-02-18
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Dnr 2012/391

Information och dialog kring behovet att planera för ett ökat
mottagande av nyanlända
Ärendebeskrivning
Regeringen har gett i uppdrag till länsstyrelserna att verka för beredskap och kapacitet
hos kommunerna för att ta emot nyanlända personer som omfattas av förordningen
(2010:408). I arbetet samverkar Länsstyrelsen aktivt med Arbetsförmedlingen och
Migrationsverket.
Landshövding Lars Bäckström har i skrivelse 2012-11-01 till Kommunstyrelsens
ordförande redovisat information i ämnet samt efterfrågat behovet av dialog med
kommunledningen om behovet av att planera för ett ökat mottagande av nyanlända
under 2013 och för de kommande åren.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar utse Kommunstyrelsens ordförande Gunnar
Lidell (M) och kommundirektören Ove Thörnkvist till kontaktpersoner i dialog kring
planeringen för ett ökat mottagande av nyanlända.
_____________

Protokollsutdrag:

Landshövding Lars Bäckström
Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Lidell
Kommundirektören Ove Thörnkvist
_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
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Sammanträdesdatum

Sida

2013-02-18
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Dnr 2012/87

Yttrande över remiss om West Swedens framtida inriktning och
organisation
Ärendebeskrivning
West Sweden Ideell Förening beslutade vid en extra föreningsstämma 2012-11-09 , § 8,
att ge styrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag till West Swedens framtida organisation
och finansiering av verksamheten. Vid den extra föreningsstämman beslutades att förslaget skulle kommuniceras med medlemmarna. Ett förankrat förslag skulle behandlas
vid West Swedens ordinarie föreningsstämma 2013-05-31.
Ett förslag till West Swedens framtida inriktning, organisation och finansiering, daterat
2013-02-06 har kommit in till Vänersborgs kommun för kännedom och möjlighet att
avge yttrande.
Vänersborgs kommun och ytterligare sju kommuner, kommer 2013-03-02 att diskutera
ett förslag till gemensamt yttrande. Detta yttrande kommer att läggas på Kommunstyrelsens bord för bedömning.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom framtaget yttrande att som Vänersborgs kommuns
yttrande överlämnas till West Sweden Ideell Förening.
_____________

_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
│
│
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│
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Sammanträdesdatum

Sida

2013-02-18
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Dnr 2012/211

Byggnation av gemensam brandstation Trollhättan/Vänersborg
Ärendebeskrivning
Fråga om att bygga en ny gemensam brandstation för Trollhättan och Vänersborg har
diskuterats under flera år. I januari 2010 skrevs en avsiktsförklaring mellan polismyndigheten, NU-sjukvården och Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund NÄRF med
förslag om en gemensam ”Blåljusstationering” i tvåstadsområdet.
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) har i skrivelse 2012-04-23 redovisat
att direktionen för NÄRF 2012-04-17beslutade tillskriva Trollhättans stad och Vänersborgs kommun om möjligheten att initiera en projektorganisation med uppdraget att på
nytt utreda förutsättningarna för en ny gemensam brandstation med placering mellan
Trollhättan och Vänersborg samt att utreda intresset från NU-sjukvården och Polismyndigheten om deltagande i förverkligandet av ett gemensamt ”Trygghetscentrum”.
2012-03-31 kom Polisorganisationskommitténs utredning som föreslår att Polisen ska
omorganiseras och bli en myndighet. En parlamentarisk kommitté föreslår att Rikspolisstyrelsen och de 21 polismyndigheterna och Statens kriminaltekniska laboratorium ska
ombildas till en sammanhållen myndighet. Bedömningen är att genomförandet av den
nya organisationen kommer att ske den 1 januari 2015-01-01.
På grund av ovanstående föreslås ärendet avskrivas från vidare handläggning och Norra
Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) har att initiera frågan när den åter blir
aktuell.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar avskriva ärendet från vidare handläggning och
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) har att bevaka frågan och initiera
denna när den åter blir aktuell.
_____________
Protokollsutdrag:

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
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§ 49

Information
Gunnar Lidell (M) informerade om ansökan från Hushållningssällskapet Väst om ett
Leaderprojekt Dalsland och Årjäng, kallat projektet Brålanda 2020 – tillväxt för
centrumhandel. Projektet föreslår en medfinansiering av Vänersborgs kommun om
40.000 kronor. (Dnr KS 2013/52)
Marie Dahlin (S) redovisade förfrågan från Internationellt Centrum för Lokal Demokrati
(ICLD) om att delta som mentor i ett utbildningsprogram. (Dnr KS 2013/90).
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen
_________

_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
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KS 2013/82 (bilaga) 1 (1)

Bilaga 1
Förslag delegeringsordning för Tjänsteman i Beredskap (TiB)
Bakgrund
Då undertecknad haft i uppdrag att ta fram ett förslag till ny ordning för
TiB, så har frågan om mandat för TiB uppkommit. Med anledning härav har
undertecknad tagit fram ett förslag till delegeringsordning för TiB.
Utredning
I uppdraget som TiB ingår ett antal uppgifter, vilka kommundirektören tillsammans med säkerhetssamordnaren har fastställt. Dessa framgår av TiBinstruktionen. Vissa frågor måste dock framgå av gällande delegeringsordning då de inte är av ren verksställighetsnatur.
Kommunstyrelsen delegerar till Tjänsteman i Beredskap (TiB) att under en
samhällsstörning eller extraordinär händelse:
 Kalla in och omfördela kommunens personella resurser. Beslut
ska meddelas kommunstyrelsen.


Införskaffa och omfördela behövliga materiella resurser. Beslut
ska meddelas kommunstyrelsen.



Initialt besluta om Vänersborgs kommuns roll i händelsen. Beslut
ska meddelas kommunstyrelsen.



Fatta andra på grund av situationen nödvändiga beslut. Beslut ska
meddelas kommunstyrelsen.

Kommunstyrelseförvaltningen

--------------------------------Ove Thörnkvist
Kommundirektör

--------------------------------Kristina Hedman
Säkerhetssamordnare
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