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Närvarolista
Beslutande
Gunnar Lidell (M)
Marie Dahlin (S)
Johan Ekström (FP)
Bo Carlsson (C)
James Bucci (V)

Övriga deltagare
Kommundirektören Ove Thörnkvist
Kanslichefen Katrin Siverby
Ekonomichefen Thomas Sannemalm, § 200, § 203, § 206-207
Kanslisekreterare Eva Johansson
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Ärenden

Sid

§ 197

Översyn av politisk organisation samt arvoden inför kommande
mandatperiod (Dnr KS 2012/357)

4

§ 198

Svar på motion om medborgarförslag (Dnr KS 2011/477)

5

§ 199

Svar på motion om medborgardialog (Dnr KS 2011/478)

6

§ 200

Gymnasienämnden med begäran om ytterligare medel för täckande av
ökade interkommunala kostnader (Dnr KS 2012/328)

7

§ 201

Yttrande över samverkansavtal för stadstrafiken i Trollhättan och
Vänersborg (Dnr KS 2012/343)

8

§ 202

Delrapport avseende budgeterade 2 Mkr till jobbefrämjande insatser för
arbetslösa ungdomar i Vänersborgs kommun 2012 (Dnr KS 2012/48)

9

§ 203

Socialnämnden med information om behov av medelstillskott inför Mål- 10
och resursplan 2014-2016 (Dnr KS 2012/354)

§ 204

Anhållan om anstånd att redovisa förslag till arbetsordning avseende
internationella frågor (Dnr KS 2011/430)

11

§ 205

Anhållan om anstånd att redovisa utredning om aktivt sommarlov för
alla barn och ungdomar (Dnr KS 2011/480)

12

§ 206

Uppföljning av borgensåtagande avseende IFK Vänersborg

13

§ 207

Övrig information

14
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Dnr 2012/357

Översyn av politisk organisation samt arvoden inför kommande
mandatperiod
Ärendebeskrivning
Inför varje ny mandatperiod görs en översyn av den politiska organisationen samt
arvoden för de förtroendevalda.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsen beslut
Kommunstyrelsens beslutar att Personal- och förhandlingsutskottet får i uppdrag att ta
fram förslag på politisk organisation och arvode inför kommande mandatperiod. I det
arbetet adjungeras de politiska partier som inte har någon representant i Personal- och
förhandlingsutskottet. Förslaget ska presenteras vid kommunstyrelsen i oktober 2013.
_____________
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§ 198

Dnr 2011/477

Svar på motion om medborgarförslag
Ärendebeskrivning
Morgan Larsson (VFP) har kommit in med en motion om att införa medborgarförslag.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2011-11-23, § 156, remittera motionen
till Kommunstyrelsen och Demokratiberedningen.
Kommunstyrelseförvaltningen har i yttrande 2012-02-14 som underlag till Demokratiberedningen redovisat möjligheter som medborgare idag kan använda för att lämna
förslag till politiker i Vänersborgs kommun samt med hänsyn härtill föreslagit att
motionen skulle avslås.
Demokratiberedningen beslutade vid sammanträde 2012-02-13, § 4, föreslå att
motionen skulle avslås.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
James Bucci (V) yrkade bifall till motionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen som därmed är besvarad och avslutad för
Kommunfullmäktiges del.
_____________
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§ 199

Dnr 2011/478

Svar på motion om medborgardialog
Ärendebeskrivning
Morgan Larsson (VFP) har kommit in med en motion om att införa medborgardialog.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2011-11-23, § 157, remittera motionen
till Kommunstyrelsen och Demokratiberedningen.
Kommunstyrelseförvaltningen har i yttrande 2012-02-14 som underlag till Demokratiberedningen redovisat möjligheter som medborgare idag kan använda för att ställa
frågor till politiker i Vänersborgs kommun samt med hänsyn härtill föreslagit att
motionen skulle avslås.
Demokratiberedningen beslutade vid sammanträde 2012-02-13, § 5, föreslå att
motionen skulle avslås.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
James Bucci (V) yrkade bifall till motionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen som därmed är besvarad och avslutad för
Kommunfullmäktiges del.
_____________
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Dnr 2012/328

Gymnasienämnden med begäran om ytterligare medel för
täckande av ökade interkommunala kostnader
Ärendebeskrivning
Gymnasienämnden har vid sammanträde 2012-09-18, § 64, i samband med beslut om
delårsrapport med helårsprognos januari – augusti 2012, beslutat begära ytterligare 3,2
Mkr för att täcka ökade interkommunala kostnader.
Gymnasieförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2012-09-24 redovisat beräkningsgrunder
och prognoser avseende de ökade interkommunala kostnaderna.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2012-10-11 bedömt det viktigt att
Gymnasienämnden anpassar verksamheten efter beslutad budget. Detta särskilt med
tanke på att verksamheten övergår till Kunskapsförbundet Väst från och med årsskiftet
2012/2013. Av tjänsteutlåtandet framgår vidare, att efter avstämning med Kommunstyrelsens presidium föreslås att Kommunfullmäktige avslår Gymnasienämndens
begäran.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade.
James Bucci (V) yrkade bifall till Gymnasienämndens begäran.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden sitt eget förslag mot James Buccis
(V) yrkande och fann att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat enligt ordförandens
förslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslår Gymnasienämndens begäran.
_____________
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Dnr 2012/343

Yttrande över samverkansavtal för stadstrafiken i Trollhättan
och Vänersborg
Ärendebeskrivning
Västra Götalandsregionen genom dess kollektivtrafiknämnd samt Trollhättan och
Vänersborgs kommuner har upprättat ett förslag till samverkansavtal för stadstrafiken i
Trollhättan och Vänersborg. Syftet med avtalet är att formalisera samverkan mellan
berörda kommuner och Västra Götalandsregionen för att stadstrafiken ska utvecklas på
ett positivt sätt. Det övergripande målet är att marknadsandelen för kollektivtrafiken ska
öka i förhållande till bilen.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2012-10-02 bland annat redovisat
att avtalet är likalydande för båda kommunerna.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till samverkansavtal för
stadstrafiken i Vänersborg.
_____________
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Dnr 2012/48

Delrapport avseende budgeterade 2 Mkr till jobbefrämjande
insatser för arbetslösa ungdomar i Vänersborgs kommun 2012
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2011-06-22, § 92, i Mål- och resursplanen 2012-2014 att till Kommunstyrelsen tillföra 2 Mkr för jobbfrämjande insatser för
arbetslösa ungdomar. Vid Kommunstyrelsens behandling av frågan 2012-02-15, § 41,
beslutades, i enlighet med Kommunfullmäktiges ovan nämnda beslut, att tillföra Gymnasienämnden 2 Mkr. Av beslutet framgår att återrapportering till Kommunstyrelsen
skulle ske senast 2012-10-30.
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande 2012-09-27 bland annat att
uppdraget ska vara avslutat 2012-12-31. En delrapport daterad 2012-07-13 har upprättats och en slutrapport kommer att redovisas för Kommunstyrelsen i januari 2013.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger delrapporten till handlingarna och beslutar att slutrapporten
ska överlämnas till Kommunstyrelsen senast januari 2013.
_____________
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Dnr 2012/354

Socialnämnden med information om behov av medelstillskott
inför Mål- och resursplan 2014-2016
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har vid sammanträde 2012-09-27, § 148, bland annat beslutat meddela
Kommunstyrelsen att ombyggnation av LSS-bostäderna Ankargatan 2 och 4 har upphandlats för att möjliggöra fler och fullvärdiga lägenheter. Detta innebär att vissa
sanktionsavgifter sannolikt kan undvikas. Socialnämnden behöver därför ett resurstillskott om 5,0 Mkr vilket kommer att tas upp i samband med Mål- och resursplan
2014-2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
_____________
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Dnr 2011/430

Anhållan om anstånd att redovisa förslag till arbetsordning
avseende internationella frågor
Ärendebeskrivning
Vänerborgs kommuns internationalisering och omvärldsbevakning har genom åren ökat
i omfattning och i större utsträckning blivit kopplat till kommunens strategiska utvecklingsområden. Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2012-06-05, § 173, att
Kommunstyrelsens Arbetsutskott skulle utgöra styrgrupp för internationella frågor.
Kommunstyrelsen beslutade vidare att styrgruppens första uppdrag skulle vara att ta
fram en internationell strategi samt en uppdragsbeskrivning. Kommunstyrelsen
beslutade också att förslag till arbetsordning för styrgruppen skulle presenteras för
Kommunstyrelsen 2012-10-31 för att träda i kraft 2013-01-01.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar medge anstånd enligt ovan i avvaktan på översyn av
kommunstyrelsens reglemente.
_____________

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 205

Sammanträdesdatum

Sida

2012-10-15

12 (14)

Dnr 2011/480

Anhållan om anstånd att redovisa utredning om aktivt
sommarlov för alla barn och ungdomar
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2012-05-23, § 71, med anledning av
en motion från Adam Frändelid (V), uppdra åt kommundirektören att utreda förutsättningar för barn och ungdomar till ett aktivt sommarlov i kommunens försorg när ordinarie barnomsorgen inte längre är tillgänglig. Utredningen skulle redovisas för kommunfullmäktige genom meddelandelista vid fullmäktiges sammanträde i juni 2012.
Kommundirektören har i skrivelse 2012-09-27, ansökt om anstånd att redovisa
utredningen till Kommunfullmäktiges sammanträde den 14 november 2012.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommundirektören informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar meddela anstånd med redovisning av ovan angiven
utredning att redovisas i Kommunfullmäktige 2012-12-12.
_____________
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Dnr 2012/361

Uppföljning av borgensåtagande avseende IFK Vänersborg
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2003-09-16, § 89, om kommunal
borgen med maximalt 1,5 Mkr för IFK Vänersborg. Enligt beslutet ska IFK Vänersborg
kvartalsvis avrapportera den ekonomiska situationen till kommunstyrelsen och
ekonomichefen.
Ekonomikontoret redovisar i missiv 2012-10-11 att IFK Vänersborg i linje med det
fattade beslutet har kommit in med årsredovisning för räkenskapsåret 2011-05-01 –
2012-04-30. Årets resultat uppgår till 39 229 kr, vilket är en förbättring jämfört med
föregående år (36 904 kr). IFK Vänersborg skriver att kostnaderna för den löpande
verksamheten hållits inom budgeterad nivå. På intäktssidan har sponsor- och
publikintäkter visat en positiv utveckling . Däremot har Föreningens intäkter har också
blivit högre än budgeterat, främst på grund av ökade sponsorsintäkter och
övergångsersättningar.
Av ekonomikontorets ovan angivna skrivelse framgår att det egna kapitalet har i linje
med resultatet förbättrats något och uppgår till -404 408 Kr (-443 637 Kr). Föreningens
revisorer påpekar i revisionsberättelsen att det egna kapitalet är negativt och att det är av
yttersta vikt att föreningens egna kapital återställs. Den långfristiga skulden, för vilken
kommunens borgensansvar gäller, har under räkenskapsåret amorterats enligt plan och
minskat från 404 600 Kr till 254 600 Kr
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslutar
Kommunstyrelsen noterar informationen.
_____________
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§ 207

Övrig information
Budgetanpassningsåtgärder
Ordföranden föreslog att Kommunstyrelsens arbetsutskott träffas vid ett extra
sammanträde, tisdagen den 30 oktober 2012, för diskussion och förslag till åtgärder för
en anpassning av kommunens budget.
Skatteprognos inför 2013
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade om skatteprognos inför budget 2013
enligt bilaga 1.
Nästa prognos från Sveriges Kommuner och Landsting – SKL beräknas komma i mitten
av december 2012.
_____________

Bilaga:
Skatteunderlagsprognoser budget 2013, bilaga 1.
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