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Plats

Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Måndagen den 28 november 2016, kl 13.00-13.45.

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Lena Eckerbom Wendel (M) och Peter Göthblad (L)

Paragrafer

206-213

Underskrifter
Sekreterare
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Maud Rudquist
Ordförande
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Bo Carlsson
Justerande
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Lena Eckerbom Wendel, ej § 212
……………………………………………………
Peter Göthblad (L), § 212
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Närvarolista
Beslutande
Platsen tom (S)
Lena Eckerbom Wendel (M)
Platsen tom (M)
Bo Carlsson (C)
Marika Isetorp (MP)
Peter Göthblad (L)

ej § 212
§ 212

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

Övriga deltagare
Kommundirektören Ove Thörnkvist
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
Kanslichefen Katrin Siverby
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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Ärenden

Sid

§ 206 Svar på motion om beredning av budgetförslag för partier som inte
återfinns i kommunstyrelsen (Dnr KS 2014/335)

4

§ 207 Svar på motion om barnomsorg på kväll, natt och helg (Dnr KS 2016/112)

5

§ 208 Preliminärt förlusttäckningsbidrag för 2017 avseende Vattenpalatset
Vänerparken AB (Dnr KS 2016/418)

6

§ 209 Kultur- och fritidsnämndens begäran om extra anslag för 2016
(Dnr KS 2016/421)

7

§ 210 Yttrande över betänkandet Kraftsamling mot antiziganism
(Dnr KS 2016/356)

8

§ 211 Granskningsrapport revisionsrapport av ledning och styrning av
Kunskapsförbundet (Dnr KS 2016/119)

9

§ 212 Fråga om uppförande av en byggnad i anslutning till projekt Wargön
Innovation (Dnr KS 2014/450)

11

§ 213 Utökad budgetram till Kommunstyrelsens anslag för vuxenutbildning från
och med budget 2017 (Dnr KS 2016/430)

13
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Dnr KS 2014/335

Svar på motion om beredning av budgetförslag för partier som
inte återfinns i kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Anders Forsström (M) har lämnat in en motion daterad 2014-09-09. Mot bakgrund av
vad som sägs i motionen, yrkas att Kommunstyrelsen ser över sitt arbetssätt så att även
de partier som inte finns representerade i Kommunstyrelsen kan få sina budgetar
beredda inför behandlingen i Kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2014-10-14, § 129, att remittera
motionen till Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2016-11-14 redovisat en
rättsutredning och gjort en bedömning av ärendet. Av bedömningen framgår att
budgetberedningen, förutom ledamöterna i Kommunstyrelsens arbetsutskott utökats
med insynsplatser för gruppledarna i Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna,
Välfärdspartiet och Vänsterpartiet. Syftet är bland annat att underlätta möjligheterna för
de partier, som inte ingått i Kommunstyrelsens budgetberedning, att lägga egna förslag i
samband med Kommunstyrelsens beredning av förslag till Kommunfullmäktige. I
skrivelsen redovisas också budgetprocessen.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens
tjänsteutlåtande 2016-11-14, att motionen därmed är besvarad och avslutad för
Kommunfullmäktiges del.
__________
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Dnr KS 2016/112

Svar på motion om barnomsorg på kväll, natt och helg
Ärendebeskrivning
Adam Frändelid (V) har kommit in med en motion daterad 2016-02-24. Mot bakgrund
av vad som sägs i motionen yrkas att ”Vänersborgs kommun gör en utredning med
kartläggning om barnomsorg under kväll, natt och helg erbjuds i tillräcklig omfattning i
förhållande till efterfrågan”.
Adam Frändelid (V) yrkar vidare att ”Vänersborgs kommun i händelse av att
barnomsorg under kväll, natt och helg inte erbjuds i tillräcklig omfattning i förhållande
till efterfrågan, arbetar fram förslag på åtgärder för att Vänersborgs kommun ska hitta
en balans mellan tillgång och efterfrågan.”
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2016-03-23, § 59, att remittera
motionen till Kommunstyrelsen och Barn- och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2016-06-03, konstaterat att det
finns ett behov av att göra en utredning av efterfrågan och ut bud av barnomsorg kväll,
natt och helg.
Barn- och utbildningsnämnden har vid sammanträde 2016-06-20, § 70, föreslagit att
Kommunfullmäktige skulle bifalla motionen.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2016-11-18 ställt sig bakom Barnoch utbildningsförvaltningens synpunkter.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen som därmed är besvarad och avslutad för
Kommunfullmäktiges del. Noteras att utredningen ska redovisas för Kommunfullmäktige genom anteckning på meddelandelista
__________
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Dnr KS 2016/418

Preliminärt förlusttäckningsbidrag för 2017 avseende
Vattenpalatset Vänerparken AB
Ärendebeskrivning
Ledningen för Vattenpalatset Vänerparken AB har i skrivelse 2016-11-16, tillskrivit
Kommunstyrelsen med framställning om att ett preliminärt förlusttäckningsbidrag utgår
med 7 478 Tkr för 2017. Slutligt förlusttäckningsbidrag fastställs då bolagsstämman
behandlar bolagets årsredovisning.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2016-11-18 redovisat att finansiering kan ske
inom ramen för Kommunstyrelsens budget för 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer preliminärt förlustbidrag för 2017 till 7 478 Tkr.
Finansiering kan ske inom ramen för Kommunstyrelsens budget för 2017.
__________
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Dnr KS 2016/421

Kultur- och fritidsnämndens begäran om extra anslag för 2016
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden har ett prognostiserat underskott på 3 100 Tkr enligt budgetuppföljning per oktober som redovisades vid nämndens sammanträde 2016-11-07, § 52.
Kultur- och fritidsförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2016-11-09 redovisat nämndens
budgetuppföljning per oktober 2016,
Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde 2016-11-16, § 61, beslutat att hos
Kommunfullmäktige begära ett extra anslag på 3 100 Tkr med fördelning per
anslagsbindningsnivå: Bibliotek och kultur 220 Tkr, Arena fritid 2 350 Tkr samt
ungdom 530 Tkr.
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 Kultur- och fritidsnämndens begäran om
tilläggsanslag i budget 2016. Frågan får hanteras i bokslutet 2016.
__________
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Dnr KS 2016/356

Yttrande över betänkandet Kraftsamling mot antiziganism
Ärendebeskrivning
Kulturdepartementet har till Vänersborgs kommun för eventuellt yttrande överlämnat
slutbetänkandet ”Kraftsamling mot antiziganism”, SOU 2016:44.
Betänkandet finns på
http://www.regeringen.se/49e105/contentassets/b76e2b51299b42eba2c360c58f0754f7
/kraftsamling-mot-antiziganism-sou-201644
Kommunstyrelseförvaltningen har yttrat sig i skrivelse 2016-11-15.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunstyrelseförvaltningen yttrande 2016-11-15
och överlämnar detta till Kulturdepartementet som kommunens yttrande.
__________
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Dnr KS 2016/119

Granskningsrapport revisionsrapport av ledning och styrning
av Kunskapsförbundet
Ärendebeskrivning
PwC har på uppdrag av kommunens revisorer i samverkan med revisorerna i Trollhättans Stad och Kunskapsförbundet Väst, genomfört en granskning av ledning och
styrning av Kunskapsförbundet Väst. I missiv 2016-02-18 till revisionsrapport daterad
2016-02-13 anges bland annat att den samlade bedömningen är att Kommunstyrelsen
inte fullt ut har en tillräcklig kontroll och uppsikt över förbundet.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2016-06-08, § 129, att uppdra åt
kommundirektören att ta fram en handlingsplan som skulle presenteras för beslut i
Kommunstyrelsen senast i september 2016.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2016-11-16 redovisat efterfrågad
handlingsplan.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Lena Eckerbom Wendel (M) redovisade följande tilläggsyrkande till beslutsförslaget:
Kommunstyrelsen noterar att handlingsplanen förutsätter dialog i olika politiska forum
innan styrdokumenten föreläggs Kommunfullmäktige i respektive kommun.
Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden att det fanns ett ordförandens
förslag samt Lena Eckerbom Wendels (M) tilläggsyrkande. Ordföranden ämnade först
ställa sitt beslutsförslag under proposition och därefter Lena Eckerbom Wendels (M)
tilläggsförslag. Detta godkändes av Kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ordföranden ställde därefter sitt beslutsförslag under proposition och fann att
arbetsutskottet bifallit detta.
Därefter ställdes Lena Eckerbom Wendels (M) tilläggsyrkande under proposition och
fann att Kommunstyrelsens arbetsutskott bifallit detta.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
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Dnr KS 2016/119

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom upprättad handlingsplan.
Kommunstyrelsen noterar att handlingsplanen förutsätter dialog i olika politiska forum
innan styrdokumenten föreläggs Kommunfullmäktige i respektive kommun.
__________
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Dnr KS 2014/450

Fråga om uppförande av en byggnad i anslutning till projekt
Wargön Innovation
Ärendebeskrivning
Vänersborgs kommun är initiativtagare till projekt Wargön Innovation och har i flera
beslutssteg ställt sig bakom projektets utveckling och varit huvudman fram till halvårsskiftet 2016 då rollen togs över av Innovatum. Projekt Wargön Innovation drivs i tre
steg där steg 1 – uppbyggnadsfasen – har avslutats och sedan 1 juli 2016 ersatts av steg
2 – etableringsfasen, som pågår fram till hösten 2019, för att därefter följas av steg 3 verksamhetsfas.
Kommunfullmäktige har godkänt att kommunen är projektpart och delfinansiär av
etableringsfasen. En fysisk etablering på platsen Wargön är en viktig del av
etableringsfasen och Innovatum har i skrivelse till kommunen 2016-09-16 hemställt att
kommunen gemensamt med projektet inleder en process med målet att komma till
färdiga anbudshandlingar, upphandling, tecknande av hyreskontrakt samt byggstart så
snart som möjligt. Innovatum/Wargön Innovation ser Vänersborgs kommun eller
Fastighets AB Vänersborg som den möjliga och naturliga parten att åtminstone under
etableringsskedet ta rollen som byggherre och fastighetsägare. Projektet har tagit fram
byggnadslayout och planritningar för en byggnad på totalt ca 1200 kvm. Den direkta
byggkostnaden beräknas till ca 22,8 Mkr och till detta kommer ytterligare kostnader; för
i första hand markköp.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde 2016-11-24 att nämndens
uppfattning är att Fastighets AB är den part att svara för eventuellt byggande och att
vara fastighetsägare av fastighet för Wargön Innovations behov. Samhällsbyggnadsnämnden anser att Fastighets AB eventuellt bör förvärva hela aktuella området för
Wargön Innovation totalt 22 100 kvm.
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande 2016-11-25 redovisat
bakgrund och bedömning i ärendet.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Noteras att Lena Eckerbom Wendel (M) meddelade att hon inte deltog i beslutet i detta
ärende.
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Dnr KS 2016/450

Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Peter Göthblad (L) yrkade avslag till beslutet.
Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden att det fanns ordförandens
förslag och Peter Göthblads (L) avslagsyrkande. Ordföranden ämnade ställa dessa mot
varandra vilket godkändes av Kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ordföranden ställde sitt beslutsförslag mot Peter Göthblads (L) avslagsyrkande och fann
att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat i enlighet med ordförandens förslag.
Omröstning begärdes
Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av Kommunstyrelsens arbetsutskott. Den som stödjer ordförandens förslag, röstar ja och den som
stödjer Peter Göthblads (L) avslagsförslag, röstar nej.
Vid omröstningen röstade Marika Isetorp (MP) och Bo Carlsson (C) ja. Peter Göthblad
(L) röstade nej. Med Två ja-röster mot en nej-röst hade Kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutat i enlighet med ordförandens förslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till fortsatt utveckling och uppförande av en
byggnad och beslutar uppdra åt Fastighets AB Vänersborg att handlägga ärendet och
återkomma till Kommunstyrelsen 2017-02-08 för handläggning.
__________

Reservation

Peter Göthblad (L) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.
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Dnr KS 2016/430

Utökad budgetram till Kommunstyrelsens anslag för vuxenutbildning från och med budget 2017
Ärendebeskrivning
Regeringen föreslår i budgetpropositionen för år 2017 att 534 Mkr tillförs anslaget till
kommunalekonomisk utjämning för Rätt till Komvux.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2016-11-28 redovisat att från och med 2017
införs så kallade behörighetsgivande utbildningar. Det innebär att elever som saknar
grundläggande behörighet för högskolestudier kan läsa in det inom vuxenutbildningen.
Det ger också elever rätt att läsa in särskild behörighet för högskola och särskilda
förkunskapskrav för yrkeshögskola inom vuxenutbildningen. För detta kompenseras
kommunerna med generella statsbidrag och Vänersborgs kommuns andel kan beräknas
till 2 081 000 kronor.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att utöka Kommunstyrelsens budgetram med 2 081 000
kronor från och med budget 2017, till anslaget för vuxenutbildning, under förutsättning
att riksdagen beslutar enligt regeringens förslag att tillföra 534 Mkr till Rätt till Komvux
i budgetproposition 2017. Ramökningen kan finansieras med ökade statsbidrag.
_________
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