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Dnr 2012/338

Antagande av energiplan för Vänersborg år 2013-2020
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2010-04-07, § 92, att initiera en
revidering av Energiplan 2002.
Förslag till energiplan har utarbetats i samråd mellan samhällsbyggnadsförvaltningen
och kommunstyrelseförvaltningen. En arbetsgrupp, representerande olika delar av
kommunens verksamheter, har tagit fram planens innehåll.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde 2012-09-20, § 92, att föreslå
Kommunfullmäktige anta Energiplan för Vänersborg år 2013-2020. Energiplanen har
efter Samhällsbyggnadsnämndens beslut, varit föremål för en bred remiss. Inkomna
remissyttranden har redovisats i en sammanställning daterad 2013-01-08.
Sedan remisstiden gått ut har ett reviderat förslag till Energiplan för Vänersborg, daterat
2013-01-09, tagits fram. Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande
2013-01-09 föreslagit att Kommunfullmäktige skulle anta det reviderade förslaget samt
att tidigare dokument därmed skulle upphöra att gälla.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar redovisat förslag till Energiplan för Vänersborg år 20132020. Kommunfullmäktige beslutar vidare att Energiplan för Vänersborg 2002 samt
Klimatstrategi för Vänersborgs kommun från 2003 samtidigt upphör att gälla.
_____________
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Dnr 2012/403

IT-infrastrukturprogram för Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2003-11-05, § 254, att anta ITinfrastrukturprogram för Vänersborgs kommun.
Ett förslag till reviderat IT-infrastrukturprogram har tagits fram.
Av kommunstyrelseförvaltningens missiv 2013-01-14 framgår att det nu framtagna
förslaget till program redovisar
- nuläget kring IT-infrastruktur i Vänersborgs kommun
- kommunens behov av fortsatt utbyggnad av infrastruktur för bredbandskommunikation.
- uppsatta mål för bredbandsutbyggnad inom Vänersborgs kommun, etappuppdelning
för utbyggnaden, samt en kalkyl för finansiering av utbyggnaden.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2012-12-13, § 142, ställt sig bakom
framtaget förslag till IT-infrastrukturprogram.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet till Samhällsbyggnadsnämnden för ytterligare beredning. Ärendet ska åter redovisas hos kommunkansliet
2013-02-28 för att behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-18.
_____________

Protokollsutdrag:

Samhällsbyggnadsnämnden

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§3

Sammanträdesdatum

Sida

2013-01-21

7 (30)

Dnr 2012/400

Överföring av investeringsbudget från barn- och ungdomsnämnden till samhällsbyggnadsnämnden
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2012-06-20, § 86, att Vänersborgs
kommun skulle ha en samlad fastighetsförvaltning. Detta innebar att kommunens
fritidsfastigheter avseende ägande, utveckling och förvaltning skulle tillhöra
Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde från och med 2013-01-01.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2012-11-12, § 112, beslutat begära
hos Kommunfullmäktige att investeringsbudget om 8,5 Mkr för 2013, 8,5 Mkr för 2014
samt 6,5 Mkr för 2015 förs över från Barn- och ungdomsnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2012-11-15, § 127, meddelat att
nämnden emotser specifikation över av Barn- och ungdomsnämnden planerade
investeringar innan en överföring av investeringsbudgeten sker.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2012-11-19, § 216, att
återremittera ärendet till Barn- och ungdomsnämnden för att tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden tydliggöra och specificera hur redovisade investeringsmedel
skulle användas. Kommunstyrelsens arbetsutskott önskade vidare besked om hur de 1,5
kr i investeringsmedel, som kvarstår hos Barn- och ungdomsnämnden, skulle användas.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2012-12-10, § 128, hänvisat till sin
förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2012-11-26 där ovan begärd redovisning framgår.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2013-01-14 redovisat att kontoret inte har något
att erinra mot förslaget ovan att överföra investeringsbudget från Barn- och ungdomsnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
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Dnr 2012/400

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att från Barn- och ungdomsnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden föra över investeringsbudget enligt följande: 8,5 Mkr för år 2013, 8,5 Mkr för
år 2014 samt 6,5 Mkr för år 2015. Investeringsbudgeten avser fastighetsinvesteringar
inom Arena och fritid enligt mål- och resursplanen 2013-2015 samt de ytterligare
ändamål som specificeras i beslut 2012-12-10.
_____________
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Dnr 2012/405

Svar på motion om anmälan till Earth Hour 2013
Ärendebeskrivning
Lutz Rininsland (V) har lämnat in en motion. Mot bakgrund av vad som anförs i
motionen, föreslås att Vänersborgs kommun skulle tacka ja till inbjudan från
Världsnaturfonden WWF att delta i Earth Hour 2013.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2012-11-14, § 144, att remittera
motionen till Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2012-12-13, § 149, bland annat
beslutat att tacka nej till medverkan 2013 samt att inför 2014 tidigt göra en
konsekvensanalys.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2013-01-08 redovisat bakgrund och
gjort en bedömning som resulterat i att bland annat föreslå Kommunfullmäktige besluta
om att bifalla motionen och att anmäla Vänersborgs kommun som deltagare i Earth
Hour 2013.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige bifaller motionen och anmäler Vänersborgs kommun som
deltagare i Earth Hour 2013.
Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att för Earth Hour 2013 ordna med
information om syftet med manifestationen och kommunens arbete med klimat- och
energifrågor.
Kommunfullmäktige uppdrar vidare åt Samhällsbyggnadsnämnden att inför Earth Hour
2014 göra en konsekvensanalys hur en nedsläckning skulle kunna göras vid idrottsarrangemang samt vilka belysningspunkter som finns i kommunen. Konsekvensana_________________________________________________________________________________________________
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Dnr 2012/405

lysen ska redovisad för Samhällsbyggnadsnämnden oktober 2013. Fråga om deltagande
i Earth Hour 2014 ska därefter initieras hos Kommunstyrelsen.
Motionen är därmed besvarad och avslutad för Kommunfullmäktiges del.
_____________
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Dnr 2012/224

Svar på motion om Ordning och reda på Ursand
Ärendebeskrivning
James Bucci (V), Stefan Kärvling (V), Marianne Ramm (V) och Lutz Rininsland (V)
har kommit in med en motion. Mot bakgrund av vad som anges i denna föreslås att
kommunfullmäktige utreder
- hur arrendeavtalet angående Ursands camping har tillämpats till dags dato
- vem/vilka som har ansvar och beslutsbefogenheterna att för kommunen tolka och
tillämpa arrendeavtalet
- vilket förhållningssätt kommunen ska ha till Ursands arrendator kontra andra med
intresse i kommunens mark och fastigheter
- hur arrendatorns utvecklingsplaner ska inlemmas i de kommunala möjligheterna att
finansiera upprustningen av Ursand.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2012-05-23, § 75, remittera motionen
till Barn- och ungdomsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Byggnadsnämnden och
Kommunstyrelsen.
Barn- och ungdomsförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen och Kommunstyrelseförvaltningen har yttrat sig i en gemensam skrivelse daterad 2012-11-27. Byggnadsförvaltningen har yttrat sig i skrivelse daterad 2012-11-27.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2012-12-13, § 148, antagit sin
förvaltnings yttrande 2012-11-27 att överlämnas till Kommunfullmäktige.
Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2012-12-11, § 175, antagit sin förvaltnings
yttrande 2012-11-27 att överlämnas till Kommunfullmäktige.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2013-01-21, antagit sin förvaltnings
yttrande 2012-11-27 att överlämnas till Kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
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Dnr 2012/224

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar de förvaltningsskrivelser som antagits av respektive
nämnd som svar på motionen. Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning härtill att
motionen därmed är besvarad och avslutad för Kommunfullmäktiges del.
____________
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Dnr 2013/39

Ändring av Kommunfullmäktiges beslut vad gäller
Kommunfullmäktiges sammanträdesdag mars 2013
Ärendebeskrivning
Som stadgas i Kommunallag och Arbetsordning ska Kommunfullmäktige besluta om
sammanträdestider för Kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2012-09-26, § 102, om sammanträdestider för 2013.
Sammanträdet i mars månad 2013 sammanfaller med ”kort vecka” inför påsken, vilket
gör att många ledamöter och ersättare kan ha bokat in denna vecka och därmed lämnar
förhinder att delta vid fullmäktiges sammanträde.
Med hänvisning till ovanstående föreslås ändring av Kommunfullmäktiges ovan angiva
beslut, på sätt att Kommunfullmäktiges sammanträde för mars tidigareläggs till den 20
mars 2013.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar, med ändring av sitt beslut 2012-09-26, § 102, i den del
som avser Kommunfullmäktiges sammanträdesdag för mars 2013, att detta sammanträde ska tidigareläggas till 2013-03-20 med start kl 1800.
_____________
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§7

Dnr 2012/418

Uppdrag att upprätta blåplan för Vänersborgs kommun heltäckande långsiktig planering av vatten och avlopp
Ärendebeskrivning
Vänersborgs kommun har ett ansvar att planera för alla medborgarens behov av vatten
och avloppsförsörjning. En traditionell VA-planering ger en heltäckande långsiktig planering av vatten och avlopp både inom och utanför VA-verksamhetsoråden. Genom att
vidga begreppet till blåplan tydliggörs kopplingen mellan kommunens vattenförvaltning och fysiska planering.
Samhällsbyggnadsförvaltningen och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i gemensamt tjänsteutlåtande 2012-11-01 bland annat föreslagit att en kommunal blåplan skulle
upprättas samt redovisat förslag till projektplan.
Samhällsbyggnadsnämnden och byggnadsnämnden har vid sammanträde 2012-11-15, §
121, respektive 2012-12-11, § 170, föreslagit att en blåplan skulle upprättas. Nämnderna
föreslår att styrgruppen för plan- och byggfrågor skulle utgöra styrgrupp för arbetet
samt att 100 Tkr skulle anslås för arbetet med att ta fram programmet.
Ledningsgruppen för Agenda 21 har vid sammanträde 2012-12-14, § 30, bland annat
föreslagit att en blåplan skulle vara klar att redovisas under 2014.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2012-12-05 gjort en bedömning av
ärendet samt redovisat förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Miljösamordnaren Ann Olsson informerade.
Bo Carlsson (C) yrkade att arbetet skulle vara slutfört före utgången av 2014. I yrkandet
instämde Marie Dahlin (S).
Ordföranden ställde Bo Carlssons (C) yrkande under proposition och fann att
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat bifalla detta.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
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Dnr 2012/418

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
- uppdra åt kommundirektören att med berörda förvaltningar upprätta en blåplan för
Vänersborgs kommun
- styrgruppen för plan- och byggfrågor ska utgöra styrgrupp för arbetet
- Agenda 21 ska vara representerad i arbetsgruppen
- godkänna upprättad projektplan med revideringen att arbetet ska vara avslutat senast
vid utgången av 2014.
Kommunstyrelsen beslutar vidare att för år 2013 avsätta 50.000 kronor för ovan
redovisade arbete. Kostnaden ska belasta Kommunstyrelsens förfogandeanslag.
Kommunstyrelsen beslutar också att frågan om finansiering vad gäller år två, ska tas
upp i kommande budgetberedning.
Kommunstyrelsen beslutar slutligen att arbetet kontinuerligt ska avrapporteras i
Kommunstyrelsen.
_____________
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§8

Dnr 2012/406

Yttrande över Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om styrmedel kring rening i kommunala reningsverk
Ärendebeskrivning
Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag upprättat rapporten ”Styrmedel för ökad
rening vid kommunala reningsverk Genomförande av aktionsplanen för Östersjön och
av miljökvalitetsnormer för kväve och fosfor”.
Miljödepartementet har inbjudit Vänersborgs kommun att yttra sig över rapporten.
Samhällsbyggnadsförvaltningen, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen samt
kommunstyrelseförvaltningen har yttrat sig över rapporten i en gemensam skrivelse
daterad 2013-01-09.
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att behandla ärendet vid sammanträde
2013-01-24.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden behandlar ärendet vid sammanträde 2013-01-21.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2013-01-09 föreslagit att
Kommunstyrelsen skulle anta ovan redovisade yttrande daterat 2013-01-09 samt
överlämna det till Miljödepartementet som remissvar.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Miljösamordnaren Ann Olsson informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande daterat 2013-01-09 som sitt eget att överlämnas till
Miljödepartementet som remissvar.
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Dnr 2012/453

Yttrande över Finansdepartementets promemoria Förslag till
ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting
Ärendebeskrivning
Det nuvarande systemet för kommunalekonomisk utjämning infördes den 1 januari
2005. Syftet med systemet är att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla
kommuner och landsting i landet att ge sina invånare likvärdig service, oberoende av
invånarnas inkomster och andra strukturella förhållanden. Inkomstutjämningen syftar
till att utjämna skillnader i skatteunderlag mellan kommuner. Kostnadsutjämningssystemet syftar till att utjämna strukturella kostnadsskillnader mellan enskilda
kommuner.
Finansdepartementet har upprättat en promemoria med förslag till förändringar i systemet för kommunalekonomisk utjämning. Promemorian bygger på och är ett komplement till Utjämningskommittén.08, och dess betänkande Likvärdiga förutsättningar –
Översyn av den kommunala utjämningen (SOU 2011:39). Vänersborgs kommun yttrade
sig över betänkandet vid Kommunstyrelsens sammanträde 2011-08-10, § 195.
Ekonomikontoret har upprättat förslag till yttrande daterat 2013-02-06. I yttrandet
lämnas synpunkter inom områdena
 Allmänna överväganden
 Förändringar i inkomstutjämningen
 Särskild kompensation för intäktsminskningar
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2013-01-14 redovisat förändringar i det nu
liggande förslaget i jämförelse med ovan redovisade Utjämningskommitténs förslag. Av
skrivelsen framgår också ekonomiska effekter för Vänersborgs kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
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Dnr 2012/453

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom ekonomikontorets förslag till skrivelse daterad
2013-02-06, och beslutar översända detta som Vänersborgs kommuns remissvar till
Finansdepartementet.
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Dnr 2013/3

Information om preliminär bokslutsrapport 2012
Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har upprättat en preliminär bokslutsrapport för 2012.
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 2012/19

Redovisning av utförd intern kontroll 2012 avseende
kommunstyrelseförvaltningen
Ärendebeskrivning









Kommunstyrelsen antog vid sammanträde 2012-05-02, § 128, plan för granskning av
den interna kontrollen 2012 inom följande granskningsområden:
Uppföljning av tidsregistrering i lönesystemet
Nyanmälan/avslut av anställning samt förändring av längre tjänstledigheter
Diarieföring vid frånvaro
Självdeklaration avseende attest- och upphandlingsregler
Uppföljning av 2012 års granskning
Systemadministration av ekonomisystemet
Avyttring och hantering av utbytta datorer
Ekonomikontoret har redovisat arbetet i en rapport daterad 2012-12-28.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2013-01-12 föreslagit att Kommunstyrelsen
skulle ställa sig bakom den upprättade redovisningen samt förslag till åtgärder och
överlämna rapporten till kommunens revisorer för kännedom.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom upprättad redovisning, daterad 2012-12-28 samt
förslag till åtgärder och översända dokumentet Rapport intern kontroll 2012 till
kommunens revisorer för kännedom.
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Dnr 2013/32

Socialnämnden med anhållan om fastställande av anslagsbindningsnivåer för 2013
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-20, § 88 att fastställa Mål- och resursplan
2013-2015. Av beslutet framgår nämndernas anslagsbindningsnivåer.
Socialnämnden har vid sammanträde 2012-12-20, § 212, föreslagit att nämndens
anslagsbindningsnivåer omfördelas och fastställs enligt följanden: Nämnd och
administration 19 765 Tkr, arbetsmarknadsavdelningen 10 988 Tkr, vård och omsorg
407 861 Tkr, omsorg om funktionshindrade 194 961 Tkr och individ- och
familjeomsorgen 118 788 Tkr.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2013-01-15 redovisat att ekonomikontoret inte
har något att erinra mot förslaget.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer en omfördelning av Socialnämndens anslagsbindningsnivåer enligt följande:
nämnd och administration
19 765 Tkr
arbetmarknadsavdelningen
10 988 Tkr
vård och omsorg
407 861 Tkr
omsorg om funktionshindrade 194 961 Tkr
individ- och familjeomsorgen
118 788 Tkr.
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Dnr 2013/37

Justerad budget 2013 avseende förändrat personalomkostnadspålägg
Ärendebeskrivning
I nämndernas beslutade budgetramar för 2013 är det interna personalomkostnadspålägget preliminärt beräknat till 38,98%.
Ekonomikontoret redovisar i tjänsteutlåtande 2013-01-14 att mot bakgrund av sänkta
arbetsgivaravgifter rekommenderar Sveriges kommuner och landsting ett personalomkostnadspålägg som uppgår till 38,46% för 2013. Det är kostnaderna för avtalsförsäkringarna som minskar. Ett lägre personalomkostnadspålägg innebär lägre kostnader för
nämnderna. Av tjänsteutlåtandet framgår förslag till justering.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande:
1. Nämndernas budgetanslag för 2013 justeras ned enligt följande
Barn- och ungdomsnämnden
-1 620 Tkr
Byggnadsnämnden
-53 Tkr
Kommunstyrelsen
-151 Tkr
Kulturnämnden
-25 Tkr
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
-23 Tkr
Samhällsbyggnadsnämnden
-168 Tkr
Socialnämnden
-2 188 Tkr
Överförmyndarnämnden
-8 Tkr
Finansen
150 Tkr
Totalt nämnderna
-4 086 Tkr
2. Nedjusteringen av nämndernas personalomkostnadspålägg, om totalt 4 086 Tkr,
tillförs budgeten för skatteintäkter då skatteprognosen för 2013 har försämrats.
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Dnr 2009/568

Anhållan om förlängt anslag för arbetet med detaljplaner för
Norra Nordkroken i Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2012-05-02, § 131, att ge byggnadsnämnden i uppdrag att
med utgångspunkt från godkänt program upprätta detaljplaner för delar av Nordkroken.
Kommunstyrelsen hade tidigare i beslut 2012-02-15, § 39, avsatt 300 000 kronor under
kommundirektören. Ekonomisk reglering mot byggnadsförvaltningen skulle ske via
internfakturering. Finansieringen skulle ske via kommunstyrelsens förfogandeanslag i
budget 2012 för upphandling av konsultuppdrag. Beslutet gällde under förutsättning att
arbetet slutfördes under 2012 då finansieringen var knuten till budget 2012.
Byggnadsförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2013-01-07 redovisat att de avsatta
medlen till upphandling av konsulttjänst, inte använts i programarbetet men att utredningar kommer att behöva genomföras när detaljplanerna tas fram. De anvisade medlen
har förfallit med 2012 års utgång. I tjänsteutlåtandet föreslås att de tidigare anvisade,
numera förfallna medlen om 300 000 kronor, får användas för det fortsatta arbetet med
att ta fram nya detaljplaner för Norra Nordkroken.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2013-01-15 föreslagit att Kommunstyrelsen
skulle anslå 300 000 kronor ur förfogandeanslaget för år 2013 för upphandling av
konsultuppdrag i samband med framtagande av detaljplaner för Norra Nordkroken.
Beslutet ska gälla under förutsättning att arbetet slutförs under 2013 då finansieringen är
knuten till budget 2013.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anslå 300 000 kronor ur förfogandeanslaget för år 2013 för
upphandling av konsultuppdrag i samband med framtagande av detaljplaner för Norra
Nordkroken. Beslutet gäller under förutsättning att arbetet slutförs under 2013 då
finansieringen är knuten till budget 2013.
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Dnr 2012/48

Slutrapport 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 redovisade i tjänsteutlåtande 2012-09-27 bland annat att
uppdraget skulle vara avslutat 2012-12-31.
En delrapport daterad 2012-07-13 redovisades för Kommunstyrelsen vid sammanträde
2012-10-31, § 237. Av beslutet framgick att slutrapporten skulle överlämnas till
Kommunstyrelsen januari 2013.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommundirektören Ove Thörnkvist informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar att slutrapporten kommer att redovisas vid
Kommunstyrelsens sammanträde 2013-02-06.
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Dnr 2011/462

Avrapportering avseende Bandy-VM i Vänersborg 2013
Ärendebeskrivning
Bandy-VM arrangeras år 2013 i Vänersborg. Kommunstyrelsens ordförande Gunnar
Lidell (M) och kommunstyrelsens förste vice ordförande Marie Dahlin (S) har i skrivelse 2011-11-08 till Svenska Bandyförbundet ställt sig positiva till att Bandy-VM år 2013
skulle arrangeras i Vänersborg.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2011-11-30, § 285, att ställa sig positiv
till att VM i bandy 2013 skulle arrangeras i Vänersborg. Av beslutet framgick också
bland annat kommunens ekonomiska insatser vid arrangemanget. Slutligen gavs
kommundirektören i uppdrag att samordna kommunens insatser inför och under
arrangemanget samt att fortlöpande rapportera till styrelsen.
Under tiden 25 januari till den 3 februari 2013 anordnas arrangemang kring Bandy-VM.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Näringslivschefen Christel Thuresson informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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Dnr 2013/36

Antagande av förslag till lokal överenskommelse om etablering
av nyanlända flyktingar
Ärendebeskrivning
Ett förslag till lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar och andra
nyanlända invandrare i Vänersborg har upprättats. Överenskommelsen träffas mellan
Arbetsförmedlingen i Vänersborg, Migrationsverket i Trollhättan samt Vänersborgs
kommun. Den föreslagna överenskommelsen är gjord med anledning av den nya lag
som antogs av regering och riksdag 2010-03-17. Respektive huvudman ansvarar för att
internt följa upp och utvärdera det arbete som görs i enlighet med överenskommelsen.
Respektive huvudman ska utse en person som ska ingå i en styrgrupp som två gånger
per år har en gemensam uppföljning av överenskommelsen.
Socialförvaltningen har i skrivelse 2012-12-05 redovisat att Vänersborgs kommuns nu
gällande avtal med Migrationsverket om flyktingmottagande avser 50 flyktingar per år.
Avtalet är löpande. År 2012 tog Vänersborgs kommun emot 100 flyktingar. Av skrivelsen framgår också att länsstyrelsen/Migrationsverket har önskemål om utökat flyktingmottagande inklusive avtal om mottagande av ensamkommande flyktingbarn. I skrivelsen redogörs för att överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar är en fråga
som berör flera nämnder inom kommunen såväl som andra myndigheter och organisationer m fl.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ställa sig bakom upprättat förslag till lokal
överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar och andra nyanlända invandrare i Vänersborgs kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger i uppdrag till sin
ordförande att underteckna erforderliga handlingar.
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Dnr 2013/35

Information 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.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar det framtagna materialet och konstaterar att
finansiering av planuppdraget ska ske inom den för Byggnadsnämnden beslutade
budgeten. Ärendet kommer att tas upp vid sammanträde med styrgruppen för plan- och
byggfrågor för att åter behandlas vid sammanträde med Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-02-18.
_____________
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Byggnadsnämnden
Styrgruppen för plan- och byggfrågor
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Dnr 2012/454

Fråga om deltagande i arbetsplatsförlagt lärande i Bosnien,
vårterminen 2013
Ärendebeskrivning
Barn- och fritidsprogrammet vid Birger Sjöberggymnasiet har i en ansökan daterad
2012-12-05 ansökt om medel för arbetsplatsförlagt lärande (APL) under vårterminen
2013. Projektet skulle innebära att 4 elever under 3 veckor skulle få praktik på förskolor
i Tuzla och Gradacac, Bosnien.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande redovisat att ansökan om medel
avser 36.080 kr ur de kommungemensamma medlen för internationalisering. Med
hänvisning till att Birger Sjöberggymnasiet från 2013-01-01 ingår i Kunskapsförbundet
Väst och därmed inte är en del av Vänersborgs kommuns förvaltning, föreslås att
ansökan avslås.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Internationella samordnarna Gabriella Lapadatovic och Anders Fridén informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte ta upp ärendet till behandling med
hänvisning till att Birger Sjöberggymnasiet från 2013-01-01 ingår i Kunskapsförbundet
Väst och därmed inte är en del av Vänersborgs kommuns förvaltning.
Vänersborgs kommun, som är mycket positiv till det tidigare bedrivna internationella
arbetet där gymnasieelever är involverade, kommer att ta upp frågan om internationellt
arbete, vid kommande ägarsamråd med Kunskapsförbundet Väst.
_____________

Protokollsutdrag:

Internationella samordnarna som har att informera berörda
Kunskapsförbundet Väst
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Dnr 2013/46

Fastställande av bolagsdag 2013 för de helägda kommunala
bolagen
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ska varje år fastställa bolagsdag för de helägda kommunala bolagen.
Vid bolagsdagen redovisar bolagen förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer att bolagsdagen år 2013 är i samband med kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 3 april 2013.
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Sammanträdesdatum

Sida

2013-01-21

30 (30)

Dnr 2013/50

Behov av upprustning av brandstationen på Holmenommrådet 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 arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Chefen vid fastighetsenheten, Bengt-Åke Andersson, informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen och beslutar uppdra åt kommundirektören att ta erforderliga kontakter för att lämna förslag till åtgärder samt finansiering av dessa. Ärendet ska åter tas upp till behandling vid Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2013-02-18.
_________

Protokollsutdrag:

Kommundirektören
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