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Plats

Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Onsdagen den 25 januari 2017, kl 08.30-11.55.

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Anders Strand (SD)

Paragrafer

1-16

Ajournering

kl 09.25 - 09.50 samt 11.05 - 11.30

Underskrifter
Sekreterare

............................................................................................

Maud Rudquist

Ordförande

.............................................................................................

Marie Dahlin

Justerande

.............................................................................................

Anders Strand
________________________________________________________________________________
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat och har tillkännagivits genom anslag. Protokollet finns tillgängligt på
kommunkansliet och på kommunens hemsida
Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
2017-01-25

Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande

2017-012017-02-

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsen, Sundsgatan 29, Vänersborg

Underskrift
utdragsbestyrkande

..............................................................................
Maud Rudquist
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Närvarolista
Beslutande
Marie Dahlin (S)
Gunnar Lidell (M)
Bo Carlsson (C)
Bo Dahlberg (S)
Kenneth Borgmalm (S)
Madelaine Karlsson (S)
Bengt Larsson (S)
Lena Eckerbom Wendel (M)
Peter Göthblad (L)
Marianne Ramm (V)
Lutz Rininsland (V)
Marika Isetorp (MP)
Marie-Louise Bäckman (KD)
Kurt Karlsson (SD)
Anders Strand (SD)
Ersättare
Henrik Josten (M)
Peter Trollgärde (S)
Per Sjödahl (MP)
Tove af Geijerstam (L)
Jonathan Axelsson (M)
James Bucci (V)
Morgan Larsson (VFP)
Ola Wesley (SD)
Sara Johansson (S)

Tjänstgör för

Benny Augustsson (S)

del av § 2-16

Information § 2
Förvaltningschefen Kultur- och fritidsförvaltningen Håkan Alfredsson
Projektledaren vid Kultur- och fritidsförvaltningen Ulrich Katz
Förvaltningschefen vid Barn- och utbildningsförvaltningen Anne-Len Kriewitz
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
Utvecklingschefen Ann-Britt Svedberg
Utredningssekreteraren Per-Ola Rasmussen
Övriga deltagare
Kommundirektören Ove Thörnkvist
Praoeleven Sandra Osman
Praoeleven Anton Dolk
Praoeleven Emil Eriksson
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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Ärenden

Sid

§ 1.

Fråga om rätt att delta vid Kommunstyrelsens sammanträde
(Dnr KS 2017/30)

4

§ 2.

Information (Dnr KS 2017/20)

5

§ 3.

Ordförandeinformation (Dnr KS 2017/21)

6

Ärenden som beslutas av kommunfullmäktige
§ 4.

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen,
SoL och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, avseende kvartal 3 år 2016 (Dnr KS 2016/238)

7

§ 5.

Ej behandlat vid dagens sammanträde
Svar på motion angående kommunstyrelsens uppsiktsansvar över Kunskapsförbundet Väst (Dnr KS 2015/324)

8

§ 6.

Svar på motion om att utvärdera Vänersborgs kommuns engagemang som
Fairtrade City (Dnr KS 2015/309)

9

Ärenden som beslutas av kommunstyrelsen
§ 7.

Avsiktsförklaring gällande partnerskapet mellan Vänersborgs kommun och
Chobe District Council i Botswana för perioden 2017-2020
(Dnr KS 2016/428)

12

§ 8.

Uppföljning av kommunstyrelsens fattade beslut våren 2016
(Dnr KS 2016/433)

13

§ 9.

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

14

§ 10.

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

15

§ 11.

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

16

§ 12.

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

17

§ 13.

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

18

§ 14

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

20

§ 15

Delegeringsbeslut (Dnr KS 2017/23)

21

§ 16

Meddelanden (Dnr KS 2017/22)

22
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Dnr KS 2017/30

Fråga om rätt att delta vid Kommunstyrelsens sammanträde
Ärendebeskrivning
Ordföranden tillfrågade Kommunstyrelsen om rätt för praoeleverna Sandra Osman, Anton
Dolk och Emil Eriksson att närvara vid dagens sammanträde med Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen medgav praoeleverna Sandra Osman, Anton Dolk och Emil Eriksson
rätt att närvara vid dagens sammanträde med Kommunstyrelsen.
_________

Protokollsutdrag

Sandra Osman
Anton Dolk
Emil Eriksson
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Dnr KS 2017/20

Information
Förvaltningschefen Kultur- och fritidsförvaltningen Håkan Alfredsson
Projektledaren vid Kultur- och fritidsförvaltningen Ulrich Katz
Utveckling av mötesplats för unga med intresse för klassisk musik och jazz.
Projektansökan till Nordiska Kulturfonden och samverkan med Universal.
Förvaltningschefen vid Barn- och utbildningsförvaltningen Anne-Len Kriewitz
Projektet Välkomsten – organisation kring asylsökande samt nyanlända barn- och
ungdomar för att skapa trygghet och kontinuitet för eleverna.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
Antagande av ny delegeringsordning för Kommunstyrelsen avseende nya riktlinjer för
upphandling i Vänersborgs kommun (Dnr KS 2017/53)
Utvecklingschefen Ann-Britt Svedberg
Allvarlig datastörning inom Vänersborgs kommun i december 2016 (Dnr KS 2017/56).
Ordföranden framförde ett tack för det mycket goda arbete som utförts i samband med
datastörningen i december 2016.
Utredningssekreteraren Per-Ola Rasmussen
Uppdragsavtal för vuxenutbildningen 2017 - Kunskapsförbundet Väst
(Dnr KS 2016/316)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
_________
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Dnr KS 2017/21

Ordförandeinformation
Kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S)
Se meddelandelistan till detta protokoll.
Information från Fyrbodals Kommunalförbund finns på www.fyrbodal.se
Information från Kunskapsförbundet Väst finns på www.kunskapsforbundet.se
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Gunnar Lidell (M)
Ordförandeinformation för år 2016 enligt registrerad handling i akten
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
_________
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Dnr KS 2016/238

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS, avseende kvartal 3 år 2016
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har vid sammanträde 2016-11-24, § 182, 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 3 för år 2016.
Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen
__________
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Dnr KS 2015/324

Ej behandlat vid dagens sammanträde
Svar på motion om Kommunstyrelsens uppsiktsansvar över
Kunskapsförbundet Väst
Ärendebeskrivning
Lutz Rininsland (V) har 2015-07-13 kommit in med en motion. Mot bakgrund av vad
som sägs i motionen yrkas att Kommunfullmäktige skulle uttala en rekommendation till
Kommunstyrelsen i syfte att styrelsen försäkrar sig om att information om Kunskapsförbundets verksamhet och viktiga beslut regelbundet förekommer på ärendelistan.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2016-09-16, § 132, att remittera
ärendet till Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2016-10-07 redovisat bedömning
inom områdena ägarråd och ägarsamråd samt regleringar. I tjänsteutlåtandet ges också
beslutsförslag innebärande att Kommunfullmäktige skulle bifalla motionen.
Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott då ordföranden redovisade
förslag till beslut. Ordföranden redovisade vidare att beslutsförslaget av tidsbrist inte
sänts ut i anslutning till övriga handlingar i ärendet. Det noterades att Gunnar Lidell (M)
och Peter Göthblad (L) avstod från att delta i beslutet.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Sedan överläggningar avslutats, föreslog ordföranden att ärendet skulle lyftas ur dagens
sammanträde och åter tas upp till behandling vid sammanträde 2017-02-08.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lyfta ur ärendet från dagens sammanträde för att åter tas
upp till behandling vid sammanträde 2017-02-08.
_________
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Dnr KS 2015/309

Svar på motion om att utvärdera Vänersborgs kommuns
engagemang som Fairtrade City
Ärendebeskrivning
Niklas Claesson (M) har 2015-06-30 kommit in med en motion. Mot bakgrund av vad
som sägs i motionen yrkas:
- att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att redovisa hur Vänersborgs kommuns arbete
inom ramen för Fairtrade City har bidragit till att förbättra de ekonomiska villkoren
för fattiga odlare i andra delar av världen
- att i denna redovisning inkludera en utvärdering om de resurser som Vänersborgs
kommun årligen lägger på information och marknadsföring av varumärket Fairtrade,
på ett annat sätt än idag skulle kunna bidra till ökad förståelse om hur handel med
fattiga länder skapar välstånd, utan att nödvändigtvis sammankopplas med
varumärket Fairtrade
- att efter denna redovisning ta ställning till om Vänersborgs kommun ska fortsätta
vara en så kallad Fairtrade City.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2015-09-16, § 131, att remittera
motionen till Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2016-11-09 redovisat bedömning
av kommunens arbete inom ramen för Fairtrade City. I tjänsteutlåtandet redovisas också
hur detta bidragit till att förbättra de ekonomiska villkoren för fattiga odlare i andra
delar av världen. I tjänsteutlåtandet görs en utvärdering av, om de resurser som
kommunen årligen lägger på information och marknadsföring av varumärket, på annat
sätt än i dag skulle kunna bidra till ökad förståelse för hur handel med fattiga länder
skapar välstånd, utan att det nödvändigtvis kopplas samman med varumärket Fairtrade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet 2016-12-12, § 219
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Gunnar Llidell (M) yrkade bifall till motionen.
Sedan överläggningarna avslutats konstaterade ordföranden att det fanns två förslag till
beslut; ordförandens förslag samt Gunnar Lidells (M) yrkande. Ordföranden ämnade
ställa dessa mot varandra, vilket godkändes av Kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ordföranden ställde därefter sitt eget förslag mot Gunnar Lidells (M) yrkande och fann
att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat i enlighet med ordförandens förslag.
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Dnr KS 2015/309

Omröstning begärdes.
Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av Kommunstyrelsens arbetsutskott. Den som stödjer ordförandens förslag, röstar ja och den som
stödjer Gunnar Lidells (M) yrkande, röstar nej.
Vid omröstningen lämnades
Tre ja-röster: Bo Carlsson (C), Marika Isetorp (MP) och Marie Dahlin (S)
En nej-röst: Gunnar Lidell (M)
En ledamot, Peter Göthblad (L), avstod från att rösta.
Kommunstyrelsens arbetsutskott hade därmed beslutat i enlighet med ordförandens
förslag som redovisades som beslutsförslag till Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Gunnar Lidell (M) yrkade, bifall till motionen med instämmande av Anders Strand (SD).
Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden att det fanns två förslag till
beslut: Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Gunnar Lidells (M) ovan angivna
yrkande.
Ordföranden redovisade att hon ämnade ställa dessa mot varandra, vilket godkändes av
Kommunstyrelsen.
Ordföranden ställde därefter Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag mot Gunnar
Lidells (M) yrkande och fann att Kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Omröstning begärdes.
Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av Kommunstyrelsen.
Den som stödjer Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, röstar ja och den som stödjer
Gunnar Lidells (M) yrkande, röstar nej.
9 ja-röster
Bo Carlsson (C)
Marianne Ramm (V)
Bengt Larson (S)
Lutz Rininsland (V)
Bo Dahlberg (S)
Marie Dahlin (S)
Kenneth Borgmalm (S)
Madelaine Karlsson (S)
Marika Isetorp (MP)

6 nej-röster
Gunnar Lidell (M)
Lena Eckerbom Wendel (M)
Peter Göthblad (L)
Marie-Louise Bäckman (KD)
Anders Strand (SD)
Kurt Karlsson (SD)
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Dnr KS 2015/309

Med 9 ja-röster mot 6 nej-röster hade Kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Vänersborgs kommun fortsätter som Fairtrade City
__________

Reservation

Gunnar Lidell (M) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet
Lena Eckerbom Wendel (M) reserverade sig mot beslutet till förmån för Gunnar Lidells
(M) yrkande.
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Dnr KS 2016/428

Avsiktsförklaring gällande partnerskapet mellan Vänersborgs
kommun och Chobe District Council i Botswana för perioden
2017-2020
Ärendebeskrivning
Kontakterna och sedermera samarbetet mellan Vänersborgs kommun och Chobe District
Council har pågått sedan 2010.
Parterna har framgångsrikt samarbetat både inom sociala frågar och fysisk planering.
Utvecklingsarbetet har präglats av ömsesidighet där det lokala arbetet i både Vänersborg
och Chobe District ger externt finansiellt stöd för kompetens och erfarenhetsspridning.
Finansieringen erhålls från Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, och är i
grunden Svenska medel för internationellt utvecklingsarbete fördelat från SIDA.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2016-11-23 redovisat att en förutsättning
för att erhålla extern finansiering till samarbetet mellan parterna, är att det finns en
avsiktsförklaring där kontexten och viljeinriktningen framgår. Ett förslag till
avsiktsförklaring har upprättats.
Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott, då internationella samordnaren
Anders Fridén, informerade. Utvecklingschefen Ann-Britt Svedberg fanns tillgänglig
för att besvara frågor.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen bifaller av styrgruppen för partnerskapet Vänersborgs kommun och
Cobe District Councils, upprättat förslag till ny avsiktsförklaring för perioden 20172020.
__________

Protokollsutdrag

Internationella samordnarna som har att informera berörda
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Dnr KS 2016/433

Uppföljning av kommunstyrelsens fattade beslut våren 2016
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en förteckning över de beslut som
Kommunstyrelsen fattat under våren 2016.
Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar redovisningen och lägger den till handlingarna
__________
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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.
Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
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

Protokollsutdrag

Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomikontoret
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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.
Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
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

Protokollsutdrag

Socialnämnden
Ekonomikontoret
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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.
Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
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”.
_________
Protokollsutdrag

Kommunstyrelseförvaltningen som har att revidera delegeringsordningen enligt
Kommunstyrelsens beslut samt informera berörda och tillkännage på hemsidan.
_________________________________________________________________________________________________
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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.
Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom upprättat förslag till luppdragsavtal för vuxenutbildning 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.
__________
Protokollsutdrag

Kommundirektören/utvecklingschefen för handläggning enligt Kommunstyrelsens beslut
Ekonomikontoret
Kunskapsförbundet Väst
Trollhättans stad
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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.
Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
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Dnr KS 2015/444

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.
__________

Protokollsutdrag

Kommundirektören som har att handlägga enligt Kommunstyrelsens beslut
Ekonomikontoret
Kunskapsförbundet Väst
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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.
Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen
__________

Protokollsutdrag

Trollhättans stad
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Dnr KS 2017/23

Delegeringsbeslut
Ärendebeskrivning
Kommunkansliet har lämnat förteckning över delegeringsbeslut som kommit in för att
redovisas vid Kommunstyrelsens sammanträde den 25 januari 2017. Bilaga 1.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar redovisningen och lägger förteckningen till handlingarna.
_____________

Bilaga

Bilaga 1

Delegeringsbeslut
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Dnr KS 2017/22

Meddelanden
Kommunkansliet har lämnat förteckning över meddelanden som kommit in för anmälan
Kommunstyrelsens sammanträde den 25 januari 2017. Bilaga 2.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen och lägger förteckningen till handlingarna.
_____________

Bilaga

Bilaga 2

Meddelandelista
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Vänersborgs kommun

Beslutsfattare
Paragraf
Datum
Marie Dahlin

2016-09-30
Marie Dahlin

2016-12-07
Anne-Len Kriewitz

2016-12-07
Marie Dahlin

2016-12-15
Katrin Siverby

2017-01-09

Winess 4.02-485
© EssVIsion1986-2014

Innehåll
Ärendemening
Avsändare/mottagare
Delegationsbeslut om att ersätta
IFK Vänersborg med 125 000
kronor för marknadsföring av
Vänersborgs kommun
Marknasföringsavtal IFK
Vänersborg 2016/2017
IFK Vänersborg
Beslutar att Vänersborgs
kommunhar inget att erinra
avseende ansökan från Jan Larsson
Konsult AB
Remiss angående ansökan om
kameraövervakning
Länsstyrelsen i Västra Götalands
län
Förteckning över
löneöverenskommelser fattade av
förvaltningschefen inom Barn- och
utbildningsnämnden med
hänvisning till kommunstyrelsens
delegation
Samlingsnummer Delegeringsbeslut från övriga
förvaltningar 2016

Hid
Diarienr
Diplankod
2016.3272

Fastbet
Besl.inst
Sammtr.dat

2016/350

KS
2017-01-25

2016.3862

2016/436

KS
2017-01-25

2016.3863

2016/15

KS

2017-01-25
Delegeringsbeslut att utbetala
medel till Baptistkyrkans Öppet
hus verksamhet på julafton 2016
Ansökan om bidrag till Öppet hus
Julafton 2016
Baptistkyrkan
Beslut daterat 2016-01-28 att
bevilja ansökan om antagning i
allmänna hemvärnet för R
Josefsson, C Gustafsson och L
Joelsson-Svenn
Samlingsnummer Delegeringsbeslut inom
Kommunstyrelsen
Samlingsnummer Delegeringsbeslut inom
Kommunstyrelsen

2016.3945

2016/458

KS
2017-01-25

2017.9

2017/9

KS

2017-01-25

2017-01-17
Antal:13
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Vänersborgs kommun

Beslutsfattare
Paragraf
Datum
Marie Dahlin

2016-12-22
Marie Dahlin

2017-01-04
Marie Dahlin

2017-01-04
Marie Dahlin

2017-01-04
Karin Hallberg

2017-01-04

Winess 4.02-485
© EssVIsion1986-2014

Innehåll
Ärendemening
Avsändare/mottagare
Beslutar att kommunen är positiv
att tillstånd beviljas men att
tillståndet förenas med villkor om
hur och när användning av dörnare
får förekomma
Yttrande över ansökan om
kameraövervakning med drönare
Länsstyrelsen i Stockholms län
Beslutar att kommunen är positiv
att tillstånd beviljas men att
tillståndet förenas med villkor om
hur och när användning av dörnare
får förekomma
Tillstånd till kameraövervakning
med drönare
Länsstyrelsen i Västra Götalands
län
Beslutar att kommunen är positiv
att tillstånd beviljas men att
tillståndet förenas med villkor om
hur och när användning av dörnare
får förekomma
Ansökan om tillstånd till
kameraövervakning med drönare
Länsstyrelsen i Stockholms län
Beslutar att kommunen är positiv
att tillstånd beviljas men att
tillståndet förenas med villkor om
hur och när användning av dörnare
får förekomma
Önskar yttrande över tillstånd till
kameraövervakning
Länsstyrelsen i Kronoberg
Förteckning över beslut över
löneöverenskommelser fattade av
förvaltningschefen inom
socialnämnden med hänvisning till
kommunstyrelsens delegation 6.
Samlingsnummer Delegeringsbeslut från övriga
förvaltningar 2017
Samlingsnummer Delegeringsbeslut från övriga
förvaltningar 2017

Hid
Diarienr
Diplankod
2017.69

Fastbet
Besl.inst
Sammtr.dat

2016/448

KS
2017-01-25

2017.70

2016/446

KS
2017-01-25

2017.71

2016/452

KS
2017-01-25

2017.72

2016/459

KS
2017-01-25

2017.77

2017/15

KS

2017-01-25

2017-01-17
Antal:13
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Vänersborgs kommun

Beslutsfattare
Paragraf
Datum
Karin Hallberg

2017-01-04

Marie Dahlin

2017-01-16
Marie Dahlin

2017-01-16

Winess 4.02-485
© EssVIsion1986-2014

Innehåll
Ärendemening
Avsändare/mottagare
Förteckning över beslut över
löneöverenskommelser fattade av
förvaltningschefen inom
socialnämnden med hänvisning till
kommunstyrelsens delegation.
Samlingsnummer Delegeringsbeslut från övriga
förvaltningar 2017
Samlingsnummer Delegeringsbeslut från övriga
förvaltningar 2017
Kommunen är positiv till att
tillstånd bevilas men ska förenas
med villkor om hur och när
användning av drönare får
förelkomma.
Yttrande över ansökan om
kameraövervakning med drönare
Länsstyrelsen i Uppsala län
Kommunen är tveksamt till att
tillstånd beviljas. Vid positiv
utgång i ärendet ska tillståndet
förenas med villkor om hur och när
användning av drönare får
förelkomma.
Ansökan om kameraövervakning
med drönare
Länsstyrelsen i Norrbottens län

Hid
Diarienr
Diplankod
2017.78

Fastbet
Besl.inst
Sammtr.dat

2017/15

KS

2017-01-25

2017.216

2016/447

KS
2017-01-25

2017.217

2016/462

KS
2017-01-25

2017-01-17
Antal:13
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Vänersborgs kommun
Kommunstyrelsen

Riktning
Info
Notering
In
Ägarsamråd och Ägarråd från
25november 2016, Trollhättans
stad, Kunskapsförbundet Väst

Hid
Diarienr

Besl.inst
Sammtr.dat

2016.3752

KS
2017-01-25

In
Protokoll från 2016-11-17 Rådet
för hälsa och social hållbarhet,
Rådet för hälsa och social
hållbarhet

2016.3793

KS
2017-01-25

In
Förvaltningsområden för
nationella minoritetsspråk,
Länsstyrelsen i Stockholms län

2016.3833

KS
2017-01-25

In
Protokoll från styrelsemöte 4,
2016-12-12, Vattenpalatset
Vänerpaken AB

2016.3897

KS
2017-01-25

In
Redovisning av
Omarurugruppens resa till
Namibia november 2016,
Omarurugruppen i Vänersborg

Ärendemening
Handläggare

2016.3925
Bidrag för resa till Omaruru, Namibia 2016/337 KS

KS
2017-01-25

Jessica Vacklid
In
Protokoll från sammanträde med
rådet för hälsa och social
hållbarhet 2016-12-08, Rådet för
hälsa och social hållbarhet

2016.3943

KS
2017-01-25

In
Förlängning av samverkansavtal
för nytt bostadsområde på
Holmängen,
Samhällsbyggnadsnämnden

2016.3947

KS
2017-01-25

In
Beslut om valkretsindelning för
Västra Götalands läns landsting,
Västra Götalandsregionen,
Regionfullmäktige

2016.3948
2016/213 KS

KS
2017-01-25

Winess 4.02-485
© EssVIsion1986-2014

Förslag till valkretsindelning för val
till regionfullmäktige

2017-01-17
Antal:30
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Vänersborgs kommun
Kommunstyrelsen

Riktning
Info
Ärendemening
Notering
Handläggare
In
Samarbete för att utveckla
tillitsbaserad styrning tillsammans
med Tillitsdelegationen,
Tillitdelegationen

Hid
Diarienr

Besl.inst
Sammtr.dat

2016.3950

KS
2017-01-25

In
Protokoll från direktionsmöte,
Fyrbodal
Protokoll från Fyrbodals
direktionsmöte
In
Protokoll från Fastighets AB
Vänersborgs styrelsemöe 7/2016
2016-12-08, Fastighets AB

2016.3956

KS
2017-01-25

2016.3957

KS
2017-01-25

Ut
Medborgarlöfte för Vänersborg
2017, Vänersborgs kommun och
Polisområde Fyrbodal
Medborgarlöfte för Vänersborg
2017
In
Protokoll från möte med
Samarbetskommittén Trollhättan
Vänersborg 2016-11-29,
Samarbetskommittén Trollhättan
Vänersborg

2016.3960
Medborgarlöfte för Vänersborg 2017 2016/465 KS

In
Protokoll från möte med
Samarbetskommittén Trollhättan
Vänersborg 2016-09-21,
Samarbetskommittén Trollhättan
Vänersborg
Ut
Ordförandeinformation vid
Kommunstyrelsens sammanträde
2016-01-25, Samlingsnummer Ordförandeinformation vid
Kommunstyrelsens
sammanträden 2017

Samlingsnummer Ordförandeinformation vid
Kommunstyrelsens sammanträden
2017

KS
2017-01-25

2016.3975

KS
2017-01-25

2016.3976

KS
2017-01-25

2017.21
2017/21 KS

KS
2017-01-25

Marie Dahlin

Winess 4.02-485
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Vänersborgs kommun
Kommunstyrelsen

Riktning
Info
Notering
In
Begäran om återkallande av del i
tillståndet för Ragn-Sells
Heljestorp AB, Mark- och
miljödomstolen

Hid
Diarienr

Besl.inst
Sammtr.dat

2017.95
2016/441 KS

KS
2017-01-25

In
Regeringens skrivelse Makt, mål
och myndighet - feministisk
politik för en jämställd framtid,
Regeringskansliet

2017.115

KS
2017-01-25

In
Översiktsplan för Grästorps
kommun, Grästorps kommun
Översiktsplan för Grästorps
kommun
Ut
Redovisning Va försörjning för
Gaddesanda

2017.116
2015/188 KS

KS
2017-01-25

2017.122
2014/95 KS

KS
2017-01-25

Ärendemening
Handläggare
Återkallelse av vissa delar av RagnSells Heljestorp AB:s tillstånd

Tünde Petersson

Ut
Redovisning Va försörjning för
Nordkroken

Samråd - Översiktsplan 2015 för
Grästorps kommun
Lars Rudström

Kommunalt verksamhetsområde i
Gaddesanda, Vänersborgs kommun
Ann-Britt Svedberg

2017.124
Införande av verksamhetsområde för 2015/478 KS
VA, Vatten, spillvatten och
dagvatten i Nordkroken, Vargön,
Vänersborgs kommun

KS
2017-01-25

In
Granskningsrutiner för
årsräkningar,
Överförmyndarnämnden

2017.131

KS
2017-01-25

In
Information - Mutor och jäv,
Överförmyndarnämnden

2017.132

KS
2017-01-25

2017.161
2017/56 KS

KS
2017-01-25

Ut
Kort sammanfattning av ITproblemen december 2016,
Kommunstyrelseförvaltningen

Winess 4.02-485
© EssVIsion1986-2014

Allvarlig datastörning inom
Vänersborgs kommun i december
2016
Ann-Britt Svedberg

2017-01-17
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Vänersborgs kommun
Kommunstyrelsen

Riktning
Info
Notering
In
Valnämndens förslag till yttrrande
som svar till Justitiedepartementet
avseende utredningen "Snabbare
omval och förstärkt skydd för
valhemligheten" (SOU 2016:71)
, Valnämnden

Ärendemening
Handläggare
Remiss SoU 2016:71 - Snabbare
omval och förstärkt skydd för
valhemligheten

Hid
Diarienr

Besl.inst
Sammtr.dat

2017.181
2016/397 KS

KS
2017-01-25

2017.189

KS
2017-01-25

2017.195
2016/268 KS

KS
2017-01-25

2017.209
2017/48 KS

KS
2017-01-25

2017.219

KS
2017-01-25

2017.241
2017/56 KS

KS
2017-01-25

2017.242

KS
2017-01-25

Victoria Almén
In
Väntar på utlovat vatten, avlopp
och dagvatten till Nordkroken,
Pär Liljelood & Co
Marie Dahlin
In
För kännedom Rektorbeslut Inrättande av Kommunakademin
Väst, Högskolan Väst

Gemensam samverkansarena Kommunakademin Väst
Nina Schmidt

In
För kännedom: Socialnämnden
har beslutat att inte besvara
remissen., Socialnämnden

Ett sammanhållet mottagande med
tidsbegränsade uppehållstillstånd (Ds
2016:45)

In
Prootkoll från
styrelsesammanträde i AB
Vänersborgsbostäder 2016-12-19,
AB Vänersborgsbostäder
Ut
Upphandlingsuppdrag - Revision
IT säkerhet, Upphandlingschefen

Allvarlig datastörning inom
Vänersborgs kommun i december
2016
Ann-Britt Svedberg

In
Meddelande at Mark- och
miljödomstolen inte delger
avgöranden i mål gällande
överklagande vitesförelägganden,
Vänersborgs tingsrätt
Tünde Petersson
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