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Plats

Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Måndagen den 31 augusti 2015, kl 13.00-15.10.

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Gunnar Lidell

Paragrafer

158-163

Underskrifter
Sekreterare

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

Maud Rudquist

Ordförande

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

Marie Dahlin

Justerande

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

Gunnar Lidell
________________________________________________________________________________

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat och har tillkännagivits genom anslag. Protokollet finns tillgängligt på
kommunkansliet och på kommunens hemsida
Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2015-08-31
Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande

2015-092015-09-

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)
Marika Isetorp (MP)
Peter Göthblad (FP)
Information § 158
Förvaltningschefen Sophia Vikström
Utredningschefen Anders Dahlberg
konsulten Micael Säf, Ramböll
Utvecklingschefen Ann-Britt Svedberg
Utvecklingsledaren Linéa Svensson
Lars-Göran Ljunggren (S), styrelseledamot Vänerhamn AB
Övriga deltagare
Kommundirektören Ove Thörnkvist
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
Kanslichefen Katrin Siverby
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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Ärenden

Sid

§ 158

Information

4

§ 159

Svar på motion om preliminär utvärdering - Två år med Kunskapsförbundet Väst (Dnr KS 2014/353)

5

§ 160

Antagande av tillämpningsanvisningar - Öppna sammanträden
(Dnr KS 2015/36)

6

§ 161

Yttrande över Betänkandet Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd
SOU 2015:44 (Dnr KS 2015/290)

7

§ 162

Uppföljning av Kommunstyrelsens fattade beslut (Dnr KS 2015/345)

8

§ 163

Riktlinjer för köp eller försäljning av fastighet (Dnr KS 2015/214)

9
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§ 158

Information
Förvaltningschefen Sophia Vikström, utredningschefen Anders Dahlberg och
konsulten Micael Säf, Ramböll (Dnr KS 2014/256)
Information om förstärkning av hamnområdet i Wargön
Utvecklingschefen Ann-Britt Svedberg och utvecklingsledaren Linéa Svensson
(Dnr KS 2015/10)
- Inbjudan från staden Gradacac, Suada Hercimovic (Hid 2015/2543)
Kunskapsförbundet Väst deltog med två personer. På grund av för kort framförhållning kunde Vänersborgs kommun inte delta.
- Status för projektutveckling spinoff 8 miljonerstaden (Dnr KS 2014/314)
8 miljoner staden, nu kallat Pärlbandet, syftar till att utveckla en transportkorridor
Oslo-Göteborg–Köpenhamn. Projektet drivs av Regionen och har koppling både
lokalt och centralt.
- Pärlbandet har lett till en projektutveckling som håller på att ta fram ett projekt med
namnet Stationsbyen. Projektet syftar till en infrastrukturutveckling i stadskärnestruktur. Projektansökan har stoppdag 2015-09-18.
- SAGN, Information om eventuell förändrad tidsplan (Dnr KS 2014/338)
Beroende på förskjutning i tidsplanen får ärendet tas som delegationsärende.
- Status kring samarbetet med Namibia.
Avslutning av styrprojektet. I fortsatta kontakter mellan Omaruru och Vänersborg
söks möjlighet att träffas för att avsluta projektet.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen
__________
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Dnr KS 2014/353

Svar på motion om preliminär utvärdering - Två år med
Kunskapsförbundet Väst
Ärendebeskrivning
Lutz Rininsland (V) har lämnat in en motion daterad 2014-09-26. Mot bakgrund av vad
som sades i motionen, yrkades att Kommunfullmäktige skulle begära att den i motionen
beskrivna problematiken skyndsamt skulle utredas och att kommunledningen skulle
återkomma till Kommunfullmäktige med förslag hur kommunikationen och
beslutsgången skulle kunna förbättras i syfte att det blir klarlagt vad som menas med
”ansvar för vuxenutbildningen” och även, vem eller vilka som är ansvariga.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2014-10-14, § 130 att remittera
motionen till Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2015-08-13 lämnat en nulägesbeskrivning och föreslagit att motionen skulle bifallas med hänvisning till pågående
utredningsarbete.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Gunnar Lidell (M) yrkade att beslutsförslaget skulle ha följande lydelse: Kommunfullmäktige bifaller motionen och förutsätter att utredning samt förslag sker ur Vänersborgs
kommuns perspektiv.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden sitt eget förslag mot Gunnar
Lidells (M) yrkande och fann att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat i enlighet
med ordförandens förslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige bifaller motionen på sätt att en utredning genomförs i samråd med
Trollhättans stad. Motionen är därmed besvarad och avslutad för Kommunfullmäktiges
del.
__________
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Dnr KS 2015/36

Antagande av tillämpningsanvisningar - Öppna sammanträden
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2014-06-18, § 88, att nämnder får besluta att sammanträdena helt eller delvis ska vara offentliga.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2015-03-04, § 40, att anta
”Tillämpningsanvisningar – öppna sammanträden”.
Kommunen har haft anledning att aktualisera översyn rörande beredskap vid eventuella
hotbilder. Kommunstyrelseförvaltningen har, på grund av ovanstående, i tjänsteskrivelse 2015-08-13 föreslagit ändring av § 7 i tillämpningsanvisningarna.
Tillämpningsanvisningarna, § 7, 4 st får därmed följande lydelse: ”Vid hotbild som
bedöms både av kommunens säkerhetsfunktion och polisen vara påtaglig kan ordföranden besluta om att kommande sammanträde hålls inom stängda dörrar. Beslut om stängda
dörrar som avser flera sammanträden ska fattas av berörd ordförande efter samråd med
presidiet. Ett sådant beslut ska vara skriftligt och får gälla i högst sex månader.”
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta reviderad ”Tillämpningsanvisningar - Öppna
sammanträden”, enligt bilaga 1.
__________

Bilaga

Bilaga 1

Tillämpningsanvisningar - Öppna sammanträden,
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Dnr KS 2015/290

Yttrande över betänkandet Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd
SOU 2015:44
Ärendebeskrivning
Utredningen om stöd och krav avseende arbetslösa personer som tar emot ekonomiskt
bistånd har redovisat sitt uppdrag i betänkandet Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd
SOU 23015:44 med webbadress
http://www.regeringen.se/contentassets/2617b93f205c4b98bf93f52cb1bee621/arbetslos
het-och-ekonomiskt-bistand
Uppdraget var att utreda och föreslå hur stöd och krav avseende arbetslösa personer som
tar emot ekonomiskt bistånd kan utvecklas.
Vänersborgs kommun har inbjudits att lämna synpunkter på betandet.
Kommunstyrelseförvaltningen har yttrat sig i tjänsteutlåtande 2015 -08-05. I missiv
2015-08-05 föreslås att Kommunstyrelsen skulle anta ovan angivet tjänsteutlåtande att
utgöra svar från kommunen.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Vänersborgs kommun instämmer i förslaget med förtydliganden om vilka krav som kan
ställas på en arbetslös person som ansöker om försörjningsstöd. Kommunen är också
positiv till förslagen om uppgiftsskyldighet och direktåtkomst hos Arbetsförmedlingen.
Synpunkterna utgör Vänersborgs kommuns yttrande att överlämnas till Socialdepartementet.
__________
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Dnr KS 2015/345

Uppföljning av Kommunstyrelsens fattade beslut 2015
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en förteckning över de beslut som
Kommunstyrelsen fattat under 2015
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar redovisningen och lägger den till handlingarna
__________

Bilaga

Bilaga 2

Kommunstyrelseförvaltningens förteckning
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Dnr KS 2015/214

Riktlinjer för köp eller försäljning av fastighet
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2015-04-16, § 75, initierat fråga om
utökad ram för Samhällsbyggnadsnämnden rörande förvärv och försäljning av fastighet
innebärande att nämnden skulle ha mandat att köpa och sälja fasligheter för upp till 100
prisbasbelopp.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2015-07-27 redovisat att
kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt för kommunen enligt 3 kap 9 § kommunallagen (1991:900) Enligt 3 kap 10 §
kommunallagen får Kommunfullmäktige uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe
besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Ärenden som anges i 3 kap 9 §
första stycket eller som enligt lag eller annan författning skall avgöras av fullmäktige får
inte delegeras till nämnderna.
I ovan nämnda skrivelse redogörs för rättsläget vad gäller möjlighet att delegera till
nämnd att besluta om förvärv och försäljning av fastighet. Av skrivelsen framgår att vid
en avvägning med beaktande av rättsläget bedöms 50 prisbasbelopp vara rimlig ram
inom vilken Samhällsbyggnadsnämnden själv kan köpa och avyttra fastigheter. I skrivelsen noteras att fastighetsköp och fastighetsavyttring som är av principiell beskaffenhet, strategiska eller annars av större vikt, ska alltid underställas Kommunfullmäktige
oavsett belopp.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att Samhällsbyggnadsnämnden har att köpa och sälja
fastigheter eller del av fastigheter för ett värde på upp till 50 prisbasbelopp. Fastighetsköp och fastighetsavyttring som är av principiell beskaffenhet, strategiska eller
annars av större vikt ska alltid underställas Kommunfullmäktige oavsett belopp.
__________
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Beslutsdatum/
paragraf

Ärendemening/beslut
Innehåll

Diarienr

Aktuell status
Augusti 2015

KS § 20

Nationell samordnare för att värna demokratin mot
våldsbejakande extremism

2015/41

2015-03-04

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att utse
den tjänsteman som ska vara förvaltningarnas kontaktperson i arbetet

Utvecklingsledaren Ronny
Irekvist är utsedd till den tjänsteman som ska vara förvaltningarnas kontaktperson

KS § 26

Utvidgning av strandskyddsområden i Vänersborgs
kommun

2011/503

2015-03-04

Beslutar att avlämna yttrande daterat 2015-03-04, med ovan
redovisade ändringar, med bilagor, bilaga 1, som komplettering till överklagande i ärendet hos Miljödepartementet M
2015/406 ME. Ger ordförande i uppdrag att underteckna
yttrandet.

Ordföranden har undertecknat
yttrande som också inlämnats
till Miljödepartementet

KS § 42

Regler för företagsupphandlade privatkort/betalkort

2015/77

2015-03-04

Kommunstyrelsen antar "Regler för privatkort" enligt bilaga
16. Kommunstyrelsen beslutar vidare att tidigare regler
samtidigt upphör att gälla. Kommunstyrelsen beslutar slutligen ge ekonomikontoret i uppdrag att verkställa beslutet.

Ekonomikontoret har verkställt
beslutet

KS § 67

2015/144

Kommunstyrelsens ordförande
har undertecknat avtalet

2015-04-01

Besök av Ostindiefararen Götheborg i Vänersborg
sommaren 2015
Kommunstyrelsen beslutar anta redovisat förslag till avtal
med SOIC AB enligt bilaga 4, uppdra åt Kommunstyrelsens
ordförande att underteckna avtalet och att finansiering ska
belasta Kommunstyrelsens förfogandeanslag

KS § 82

Blåplan för Vänersborgs kommun - heltäckande långsiktig planering av vatten och avlopp

2015-04-29

Föreslår att under förutsättning av att Miljö- och hälsoskyddsnämnden före Kommunfullmäktiges beslut, antar
Blåplan del 3, beslutar Kommunfullmäktige anta Blåplan, del
3, "Avrinningsområden". Beslutar vidare ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att för varje mandatperiod revidera
Blåplanen, del 3, som därefter ska antas av Kommunfullmäktige.

KS § 85

Nytt hyreskontrakt Vattenpalatset Vänerparken AB

2015-04-29

Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat hyresavtal
med Vänerparken Property Investment KB, daterat 2015-0302. Beslutar för egen del att uppdra åt kommunstyrelsen
ordförande och kommundirektör att gemensamt underteckna
upprättat hyresavtal med Vänerparken Property Investment
KB

KS § 89

Wargön Innovation, avsiktsförklaring m m

2015-04-29

Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom upprättad avsiktsförklaring och uppdrar åt kommundirektören att underteckna denna. Kommundirektören ges också i uppdrag att
underteckna ett blivande sekretessavtal

2012/418

Kommunfullmäktige återremitterade 2015-05-20 till
Miljö- och hälsoskyddsnämnden för beaktande enligt deras
yttrande och bedömning

2015/134
Hyresavtalet med Vänerparken Property Investment KB
undertecknades 2016-06-01

2014/450
Avsiktsförklaringen undertecknades 2015-05-13. Sekretssavtalet finns i dagsläget
inte registrerat.
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Beslutsdatum/
paragraf

Ärendemening/beslut
Innehåll

Diarienr

KS § 122

Planbesked för del av Kvarteret Haren, Vänersborgs
kommun

2015/196

2015-06-01

Beslutar meddela positivt planbesked för att upprätta en ny
detaljplan för kv Haren. Beslutet har fattats med stöd av 5
kap 2 § plan- och bygglagen (2010:900). Beslutar ge byggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till ny
detaljplan. Beslutar att syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder inom området samt säkerställa allmänna parkeringsplatser.

KS § 123

Detaljplan för del av Onsjö 2:1, Vänersborgs kommun

2015-06-01

Beslutar att meddela positivt planbesked för att upprätta en
ny detaljplan för fastigheten Del av Onsjö 2:1. Beslutet har
fattats med stöd av 5 kap 2 § plan- och bygglagen
(2010:900). Beslutar att ge byggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till ny detaljplan för fastigheten
Del av Onsjö 2:1. Beslutar vidare att syftet med detaljplanen är att utreda möjligheterna för att bygga bostäder intill
det nyligen byggda bostadsprojektet i Brf Kanalen 1,2 och
3. Beslutar att kommunen ska teckna planavtal med Norstaden Etablering AB. Detaljplanen bedöms antas våren 2016

KS § 125

Regiongemensam modell för IVPA - I Väntan På Ambulans
Beslutar uppdra åt Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
att teckna avtal med Västra Götalands Regionen rörande
införande av IVPA- insatser i hela kommunen. Nyssnämnda
gäller endast om även övriga medlemskommuner beslutar
om att uppdra åt NÄRF att teckna avtal med regionen rörande införande av IVPA-insatser i deras respektive kommun.

2015/172

Miljöprogram för Vänersborgs kommun
Beslutar ge Agenda 21-gruppen i uppdrag att, i enlighet
med uppdragsskrivelse daterad 2015-04-17, ta fram nytt
miljöprogram för Vänersborgs kommun som ska remitteras
till samtliga nämnder innan det föreläggs kommunfullmäktige för beslut. Arbetet ska vara avslutat 2015-12-31 för att
därefter antas i Kommunfullmäktige. Finansiering sker
inom befintlig budget

2015/205

2015-06-01

KS § 126
2015-06-01

2 (2)

Aktuell status
Augusti 2015

Byggnadsförvaltningen har
inte besvarat förfrågan om
lägesrapportering

2015/197
Byggnadsförvaltningen har
inte besvarat förfrågan om
lägesrapportering

Samtliga medlemskommuner har gett NÄRF i uppdrag
att teckna avtal med Västra
Götalandsregionen. Förväntas en snar handläggning av
ärendet efter semesterperioden.

Förslag till miljöprogram
klart 2015-08-14 som sedan
remitteras ut till nämnderna
under ve 34. Mätbara mål
kopplade till miljöprogrammet tas fram av resp nämnder

