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Plats

Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Måndagen den 16 januari 2017, kl 13.00-13.15.

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Gunnar Lidell (M)

Paragrafer

1-6

Underskrifter
Sekreterare
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Maud Rudquist

Ordförande
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Marie Dahlin

Justerande

.............................................................................................
Gunnar Lidell
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Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Sundsgatan 29,
Vänersborg

Underskrift
utdragsbestyrkande
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Maud Rudquist
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Närvarolista
Beslutande
Marie Dahlin (S)
Gunnar Lidell (M)
Bo Carlsson (C)
Peter Trollgärde (S)
Peter Göthblad (L)

Tjänstgör för

Marika Isetorp (MP)

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

§ 1.

Förslag från Samhällsbyggnadsnämnden om omfördelning mellan
anslagsbindningsnivåer i budget 2017 (Dnr KS 2017/42)

§ 2.

Förslag från Socialnämnden om omfördelning mellan
anslagsbindningsnivåer i budget 2017 (Dnr KS 2017/43)

§ 3.

Antagande av ny delegeringsordning för Kommunstyrelsen avseende nya
riktlinjer för upphandling i Vänersborgs kommun (Dnr KS 2017/53)

§ 4.

Uppdragsavtal för vuxenutbildningen 2017 - Kunskapsförbundet Väst
(Dnr KS 2016/316)

§ 5.

Återtagande av uppsägning av lokaler i Vänerparken (Dnr KS 2015/444)

§ 6.

Stiftelsen Dahllöfska Donationsfonden med årsredovisning avseende 2015
(Dnr KS 2016/453)

Sid
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Dnr KS 2017/42

Förslag från Samhällsbyggnadsnämnden om omfördelning
mellan anslagsbindningsnivåer i budget 2017
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-22 att fastställa Mål- och resursplan
2017-2019. Där framgår nämndernas anslagsbindningsnivåer.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2016-12-15, § 167, anhållit att
nämndens anslagsbindningsnivåer omfördelas.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2017-01-04 uttalat att ekonomikontoret inte har
något att erinra mot förslaget.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tillstyrker Samhällsbyggnadsnämndens förslag till omfördelning i
budget 2017 och fastställer anslagsbindningsnivåerna enligt följande
Anslagsbindningsnivå
Nämnd och administration/Gator och vägar/park/tekniska
Fastighetsenhet
Kostenhet och serviceenhet
Summa budget 2017
__________

Budget 2017
66 725 Tkr
17 034 Tkr
1 738 Tkr
85 497 Tkr
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Dnr KS 2017/43

Förslag från socialnämnden om omfördelning mellan
anslagsbindningsnivåer i budget 2017
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-22 att fastställa Mål- och resursplan
2017-2019. Där framgår nämndernas anslagsbindningsnivåer.
Socialnämnden fick i budget 2017 en ospecificerad ramökning om 44 000 Tkr.
Socialnämnden har vid sammanträde 2016-12-15, § 203, föreslagit att, efter att ha
reducerat ramökningen med effektiviseringsbetinget (-4 111Tkr), fördela tillskottet med
6 439 Tkr.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2017-01-09 uttalat att ekonomikontoret inte har
något att erinra mot förslaget.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tillstyrker Socialnämndens förslag till omfördelning i budget 2017
och fastställer anslagsbindningsnivåerna enligt följande
Anslagsbindningsnivå
Nämnd och administration
Vård och omsorg
Individ- och familjeomsorg
Omsorg om funktionshindrade
Arbetsmarknadsavdelningen
Summa budget 2017
__________

Budget 2017
37 597 Tkr
476 896 Tkr
131 448 Tkr
232 660 Tkr
19 101 Tkr
897 702 Tkr
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Dnr KS 2017/53

Antagande av ny delegeringsordning för Kommunstyrelsen
avseende nya riktlinjer för upphandling i Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Vänersborgs kommun deltar i flera samordnade upphandlingar och i flera olika
konstellationer. Som exempel kan nämnas SKL Kommentus. Kammarkollegiet samt
Väst Upp som är upphandlingssamarbetet mellan Vänerborg, Uddevalla, Trollhättan,
Sotenäs, Tanum, Lysekil, Munkedal och Strömstads kommuner. Flera av dessa agerar
som inköpscentraler. Med inköpscentral avses en upphandlande myndighet som
stadigvarande tillhandahåller centraliserad inköpsverksamhet i form av
1. anskaffning av varor eller tjänster som är avsedda för upphandlande myndigheter
eller
2. tilldelning av kontrakt eller ingående av ramavtal om varor, tjänster eller
byggentreprenader som är avsedda för upphandlande myndigheter.
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar i missiv 2017-01-09 att i gällande
delegeringsordning står ”Inledandet av en upphandling och själva upphandlingsprocessen ligger normalt inom de verksamhetsansvarigas behörighet att hantera utan att
något formellt beslut behövs. Vad gäller riksomfattande samordnade upphandlingar som
kommunen önskar delta i ligger denna behörighet hos upphandlingschefen”.
Med hänvisning till ovanstående har delegeringsordningen för Kommunstyrelsen
reviderats.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer ny delegeringsordning för Kommunstyrelsen, del av
punkt 4, Upphandling, enligt följande: Inledandet av en upphandling och själva
upphandlingsprocessen ligger normalt inom de verksamhetsansvarigas behörighet att
hantera utan att något formellt beslut behövs. Vad gäller samordnade upphandlingar och
upphandlingar via inköpscentraler som kommunen önskar delta i ligger denna
behörighet hos upphandlingschefen”.
_________
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Dnr KS 2016/316

Uppdragsavtal för vuxenutbildningen 2017 - Kunskapsförbundet
Väst
Ärendebeskrivning
En behovs- och konsekvensanalys har tagits fram inför Vänersborg och Trollhättans
tecknande av uppdragsavtal 2017 med vuxenutbildningen, Kunskapsförbundet Väst.
Syftet är att få en gemensam bild av kurs-/utbildningsbehov i kommunerna utifrån
genomföra omvärldsbevakningar och behovsanalyser.
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i missiv 2017-01-04, att analysen tagits fram i
samarbete med arbetsförmedlingarna, arbetsmarknadsenheterna, näringslivsenheterna
samt Kommunstyrelseförvaltningen i Trollhättan och Vänersborg.
De framtagna avtalsförslagen, som är likalydande, är utvecklade i samarbete mellan
Trollhättans stad och Vänersborgs kommun. Skillnaden i förslagen är volymerna som är
kommunspecifika.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom upprättat förslag til luppdragsavtal för uxenut
bildning 2017, daterat 2016-12-22. Totalt 27,8 Mkr
2. Av uppdragsavtalets planerade kostnader kan 23,5 Mkr finansieras inom ramen för
kommunstyrelsens ordinarie budget för vuxenutbildning under 2017. Ytterligare 2,1
Mkr kan finansieras av Kommunstyrelsen föreslagna ramjustering (KS § 230/2016)
avseende tillförda statsbidrag för obligatorisk gymnasial vuxenutbildning
3. Resterande 2,2 Mkr som är tillkommande kostnader för Yrkesvux finansieras inom
ramen för Kommunstyrelsens förfogandeanslag.
4. Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna avtalet.
__________
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Dnr KS 2015/444

Återtagande av uppsägning av lokaler i Vänerparken
Ärendebeskrivning
Sedan 2008 förhyr Vänersborgs kommun lokaler i Vänerparken av Vänerparken
Property AB (Dnr 2008/318). Den årliga hyreskostnaden uppgår till drygt 11 Mkr.
Totalytan uppgår till 9 653 kvm. Lokalerna används i första hand till vuxenutbildning,
gymnasieutbildning, administration, musikskola och möteslokaler. Efter bildandet av
Kunskapsförbundet Väst (KFV) hyrs merparten av lokalerna ut i andra hand till
förbundet. Av den totala årshyran avser drygt 7 Mkr andrahandsuthyrning till KFV.
Hyresavtalet löper till och med 2029-09-30. Enligt hyresavtalet har Vänersborgs
kommun dock möjlighet att gå ur lokalerna från och med 2019-09-30, men har då att
med en lösenkostnad ersätta hyresvärden för kvarstående restvärde på 11,3 Mkr
avseende utförda lokalanpassningsåtgärder.
Direktionen för Kunskapsförbundet Väst beslutade vid möte 2015-11-24, att säga upp
samtliga lokaler i Vänerparken. Mot denna bakgrund beslutade Kommunstyrelsen
2015-12-16, § 244, att säga upp hyresavtalet med Vänerparken Property AB. Den
avtalade lösenkostnaden belastade 2015 års bokslut för Kommunstyrelsen.
Kunskapsförbundet Väst har i brev 2016-06-15 återtagit tidigare uppsägning och i detta
anmält önskemål kring fortsatt disponering av lokalerna i Vänerparken.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2017-01-09 redovisat den samlade
bedömningen att det finns ett fortsatt behov av att förhyra lokalerna efter 2019-09-30
och föreslår, efter dialog med företrädare för Vänerparken Property, att Kommunstyrelsen skulle besluta återta uppsägningen av lokalerna i Vänerparken. Om detta godkänns
av fastighetsägaren skulle lösenkostnaden som belastade 2015 års bokslut återföras
under 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att tillskriva företrädare för
Vänerparken Property AB och återta uppsägningen av de av Kommunstyrelsen förhyrda
lokalerna i Vänerparken.
__________
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Dnr KS 2016/453

Stiftelsen Dahllöfska Donationsfonden med årsredovisning
avseende 2015
Ärendebeskrivning
Stiftelsen Dahllöfska donationsfonden har upprättat årsredovisning för stiftelsens
verksamhet 2015. Revisorerna har i revisionsberättelse daterad 2016-04-28 antecknat att
årsredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet
med redovisningssed. Det antecknas vidare att förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar. Slutligen antecknas att styrelseledamöterna inte har
handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.
Ekonomikontoret har i skrivelse 2016-01-09 föreslagit att Kommunstyrelsen skulle
notera informationen.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen
__________
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