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Plats

Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Onsdagen den 10 juni 2015, kl 13.00-14.25.

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Gunnar Lidell (M)

Paragrafer

124 -131

Underskrifter
Sekreterare

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

Maud Rudquist

Ordförande

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

Marie Dahlin

Justerande

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

Gunnar Lidell
________________________________________________________________________________
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Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Sundsgatan 29,
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Närvarolista
Beslutande
Marie Dahlin (S)
Gunnar Lidell (M)
Bo Carlsson (C)
Marika Isetorp (MP)
Peter Göthblad (FP)

Tjänstgör för

Övriga deltagare
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
Kanslichefen Katrin Siverby
Tf stadsarkitekten Frida Skarp, § 124
Internationella samordnaren Jessica Vacklid, § 124
Controllern Elisabeth Carlstein, § 125
Tf personalchefen Anna Johannesson, § 126
Ergonomen Thomas Mellgren, § 126
Upphandlaren Stefan Lang, § 126
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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Ärenden
§ 124 Internationellt projekt: Uthållig stadsutveckling, Kasane Botswana
(Dnr KS 2014/388)

Sid

§ 125 Ersättning från Migrationsverket avseende bidrag som berör flera
nämnder (Dnr KS 2015/209)
§ 126 Upphandling av Företagshälsovård (Dnr KS 2015/253)
§ 127 Överföring av driftsbudget mellan anslagsbindningsnivåer inom Kulturoch fritidsnämnden (Dnr KS 2015/263)
§ 128 Yttrande över fråga om byggnadsminnesförklaring av Villa Björkås,
Vargön (Dnr KS 2014/42)
§ 129 Svar på medborgarförslag om utredning av skolsituationen i Blåsut och
Öxnered (Dnr KS 2014/200)
§ 130 Samarbete fiberutbyggnad i Vänersborgs kommun
(Dnr KS 2015/268)
§ 131 Avslutning
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Dnr KS 2014/388

Internationellt projekt: Uthållig stadsutveckling, Kasane
Botswana
Ärendebeskrivning
Vänersborgs kommun har sedan 2012 ett pågående partnerskap med Chobe District
Council i Botswana. Avsiktsförklaringen fokuserar på frågor inom social inkludering
och fysisk planering. Finansiering av projektet sker genom ICLD Internationellt
Centrum för Lokal Demokrati.
Ansökan för breddning av KP-samarbete inom Fysisk planering 2015 beviljades av
ICLD i december 2014 och genomförs våren 2015. Projektet ska redovisas till ICLD
2015-08-01.
Byggnadsförvaltningen genom tf stadsarkitekten Frida Skarp som projektledare, har i
tjänsteutlåtande 2015-05-29 redovisat idéer till fortsatt projekt.
Tf stadsarkitekten Frida Skarp informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade bifalla att ansökan i ovan angivet projekt
lämnas till Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD.
__________

Protokollsutdrag

Internationella samordnaren som har att informera och expediera
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Dnr KS 2015/209

Ersättning från Migrationsverket avseende bidrag som berör
flera nämnder
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) har i skrivelse 2015-04-17 redovisat att
kommuner får ersättning från Migrationsverket avseende tiden som asylsökande, personer som beviljats uppehållstillstånd och personer som är tillståndssökande. Några av
dessa ersättningar avser att täcka kostnader för flera nämnders verksamheter.
Av skrivelsen framgår att ordföranden ger kommundirektören i uppdrag att utreda
frågan om vilka ersättningar som avser flera nämnder, samt ta fram ett förslag till
modell hur dessa ersättningar bör fördelas mellan kommunens nämnder. Av skrivelsen
framgår också att uppdraget muntligen ska redovisas vid sammanträde med Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-10. Arbetsutskottet ska därefter ta ställning till vidare
hantering.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Controllern Elisabeth Carlstein informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen
__________
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Dnr KS 2015/253

Upphandling av Företagshälsovård
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2015-05-18 redovisat att
personalkontoret tillsammans med upphandlingsavdelningen genomfört en
ramavtalsupphandling av företagshälsovård åt Vänersborgs kommun. Även AB
Vänersborgsbostäder och Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum deltar i
upphandlingen.
I upphandlingen söks en leverantör som kan tillgodose behovet av generell
företagshälsovård såväl som psykosociala tjänster.
Sista anbudsdagen var 2015-04-23.
Avtalet gäller från och med 2016-03-01 till och med 2019-02-28 med möjlighet till ett
års förlängning
Arbetsgruppen har bestått av representanter från förvaltningarna i form av personalspecialister, upphandlingsavdelningen och personalkontoret.
Beslut om tilldelning av kontrakt fattas enligt delegationsordning för Kommunstyrelsen
punkt 4.3.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Tf personalchefen Anna Johannesson, ergonomen Thomas Mellgren samt upphandlaren
Stefan Lang informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Vänersborgs kommun ska ingå avtal
avseende företagshälsovård som tilldelas anbudsgivare Avonova Hälsa AB i enlighet
med tilldelningsbeslut daterat 2015-06-10.
__________

Protokollsutdrag

Personalkontoret som har att informera och expediera
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Dnr KS 2015/263

Överföring av driftsbudget mellan anslagsbindningsnivåer inom
Kultur- och fritidsnämnden
Ärendebeskrivning
Vid överföring av budget från Barn- och utbildningsnämnden till nya Kultur- och
fritidsnämnden hamnade del av lönebudget samt budget avseende evenemang på fel
anslagsbindningsnivå.
Kultur- och fritidsförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2015-04-21 redovisat bakgrund
samt föreslagit rättelse.
Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde 2015-05-18, § 45, beslutat att hos
Kommunfullmäktige anhålla om rättelse.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar medge Kultur- och fritidsnämnden att göra följande
ändringar i anslagsbindningsnivåer
Från anslagsbindningsnivå Arena Fritid förs 285 Tkr och från Musik och ungdom förs
644 Tkr, totalt 929 Tkr till anslagsbindningsnivå Nämnd och administration.
Från anslagsbindningsnivå Nämnd och administration förs 800 Tkr till anslagsbindningsnivå Arena och fritid.
__________
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Dnr KS 2014/42

Yttrande över fråga om byggnadsminnesförklaring av Villa
Björkås, Vargön
Ärendebeskrivning
En privatperson har hos Länsstyrelsen väckt fråga om byggnadsminnesförklaring av
Villa Björkås med tillhörande park, enligt 3 kap. lagen (1988:950) kulturmiljölagen.
Västra Götalandsregionen, Västarvet, har i tjänsteutlåtande 2014-07-03 tillstyrkt att
Villa Björkås med tillhörande parkområde skulle byggnadsminnesförklaras.
Länsstyrelsen har överlämnat ärendet för yttrande till Vänersborgs kommun.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har för sin nämnd i skrivelse 2014-02-05 redovisat
att det inte finns några synpunkter vad gäller byggnadsminnesförklaringen av själva
byggnaden. I skrivelsen framhålls dock parkens höga naturvärden. Förvaltningen ställer
sig positiv till en eventuell byggnadsminnesförklaring eftersom detta skulle innebära ett
utökat skydd för parken och dess naturvärden.
Kommunstyrelseförvaltningen har i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen i
yttrande 2014-10-08 redovisat bakgrund med bland annat vilka byggnader som finns på
fastigheten, naturvärden samt vad fastigheten använts till. Byggnaden är tidigare
utvärderad och bedömdes då vara kulturhistoriskt värdefull.
I Vänersborgs kommun finns idag sju objekt som är byggnadsminnesförklarade. Dessa
fastigheter anses ha ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde.
Av ovan angivet yttrande framgår att Villa Björkås har höga kulturhistoriska värden
men bedömningen görs att byggnaden inte har ett synnerligen högt kulturhistoriskt
värde som motiverar att byggnadsminnesförklara fastigheten.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2014-11-20, § 160, beslutat att inte
ställa sig bakom en byggnadsminnesförklaring av Villa Björkås med tillhörande park.

En skrivelse med tillhörande namninsamling har kommit in till kommunen 2015-05-12.
Av skrivelsen framgår att Villa Björkås med tillhörande park önskas byggnadsminnesförklarad.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har berett ärendet vid sammanträde 2014-11-17, § 243.
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Dnr KS 2014/42

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet vid dagens
sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar uttala att då
fastigheten Villa Björkås inte har synnerligen högt kulturhistoriskt värde, kan en
byggnadsminnesförklaring inte tillstyrkas.
Gunnar Lidell (M) yrkade att beslutsförslaget skulle ha följande lydelse: Kommunstyrelsen beslutar att inte tillstyrka ansökan om byggnadsminnesförklaring av fastigheten Villa Bjökås. I yrkandet instämde Bo Carlsson (C) och Peter Göthblad (FP).
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte tillstyrka ansökan om byggnadsminnesförklaring av
fastigheten Villa Bjökås.
__________

Noteras

att Marika Isetorp (MP) anmälde att hon inte deltog i beslutet i detta ärende

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 129

Sammanträdesdatum

Sida

2015-06-10

10 (13)

Dnr KS 2014/200

Svar på medborgarförslag om utredning av skolsituationen i
Blåsut och Öxnered
Ärendebeskrivning
Mattias Andersson m.fl. har, som boende i Vänersborgs kommun, lämnat in ett medborgarförslag. Mot bakgrund av vad som sägs i medborgarförslaget föreslås att ”kommunfullmäktige skall besluta att Barn- och ungdomsnämnden skall utreda hur skolsituationen i Blåsut och Öxnered skall lösas.”
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2014-05-21, § 77, att remittera ärendet
till Kommunstyrelsen och Barn- och ungdomsnämnden. Barn- och ungdomsnämnden har
vid sammanträde 2014-11-10, § 120, ställt sig positiv till medborgarförslagets förslag om
en utredning.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2015-01-30 föreslagit att medborgarförslaget skulle bifallas och att en utredning skulle genomföras med delaktighet från
elev- och föräldragrupper samt personal vid berörda enheter.
Sedan Barn- och ungdomsnämnden yttrat sig 2014-11-10 har den, efter valet hösten
2014, nya Barn- och utbildningsnämnden påbörjat sin verksamhet. För att ge den nya
nämnden möjlighet att lämna synpunkter på medborgarförslaget, föreslås att detta återremitteras till Barn- och utbildningsnämnden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2015-02-23, § 31, att
återremittera medborgarförslaget till den nya Barn- och utbildningsnämnden för
yttrande.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2015-04-27 med redovisad
bakgrund, ställt sig positiv till en utredning om skolsituationen i Blåsut och Öxnered.
Barn- och utbildningsnämnden har vid sammanträde 2015-05-11, § 71, beslutat ställa
sig positiv till medborgarförslagets förslag om en utredning om skolsituationen i Blåsut
och Öxnered och föreslagit att utredningen skulle ges möjlighet till delaktighet från
elev/föräldragruppen i området och personal vid berörda enheter samt att Barn- och
ungdomsnämnden skulle ges i uppdrag att utreda den framtida organisationen och
skolenheterna kapacitet i centrala Vänersborg inom ramen för den av Kommunfullmäktige beslutade skolstrukturen.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
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Dnr KS 2014/200

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget i den del att uppdrag ges åt Barn- och
utbildningsnämnden att utreda skolsituationen i Blåsut och Öxnered. Medborgarförslaget är därmed besvarat och avslutat för Kommunfullmäktiges del.
__________
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Dnr KS 2015/268

Samarbete fiberutbyggnad i Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till Fiberstrategi Vänersborgs
kommun 2015-2022. Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde den 1 juni 2015 (§
111) föreslagit att Kommunfullmäktige antar ovan nämnda strategi. Under förutsättning
av att Kommunfullmäktige fattar nämnda beslut, beslutade Kommunstyrelsen för egen
del vid samma sammanträde att ge kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att, efter
urvalsprocess, besluta om leverantör. Ärendet kommer att behandlas vid
Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-06-17.
I fiberstrategin redovisas vikten av en bredbandsutbyggnad i kommunen. Det är
marknadens uppgift att göra investeringar i infrastruktur. Det är statens roll att se till att
marknaden fungerar effektivt och att marknadsaktörerna ges förutsättningar för sin
verksamhet genom lämplig reglering. Fiberstrategin syftar till att göra det möjligt för
marknaden att åstadkomma följande täckningsgrad. År 2020 bör 90 % av alla hushåll
och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. År 2015 bör 40 % av alla
hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 10 Mbit/s och alla hushåll och
företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och
service via bredband.
Efter Kommunstyrelsens beslut enligt ovan, initierades en urvalsprocess, där Vänersborgs kommun bjöd in till samarbete (se bilaga). Ansökan skall enligt annonsen ha
inkommit till Vänersborgs kommun senast den 17 juni 2015.
Efter urvalsprocessen har Vänersborg kommun att teckna överenskommelser med
leverantör i enlighet med ovan angivna bilaga och som i övrigt uppfyller de krav som
kommunen ställer.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar, under förutsättning att Kommunfullmäktige
antar Fiberstrategi 2015-2022, uppdra åt Kommunstyrelsens ordförande att genomföra en
urvalsprocess, upprätta och underteckna avtal med leverantör i enlighet med bilaga nr 1,
och som i övrigt uppfyller de krav som kommunen ställer. Avtal ska därefter presenteras
för Kommunstyrelsen på meddelandelistan.
__________
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§ 131

Avslutning
Ordföranden Marie Dahlin (S) önskade alla en härlig sommar med värme och vila.
Gunnar Lidell (M) önskade ordföranden och övriga en uppvilande sommar för att
återkomma när hösten nalkas.
_________
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Inbjudan till samarbete avseende fiberutbyggnad i Vänersborgs kommun - Vänersborgs kommun

Bilaga 1

© Vänersborgs kommun

Inbjudan till samarbete avseende
fiberutbyggnad i Vänersborgs kommun
Kommunstyrelsen har den 1 juni 2015, § 111, beslutat att anta ”Fiberstrategi Vänersborgs kommun 2015-2020”,
varav framgår att alla i Vänersborgs kommun ska ges tillgång till relevanta, konkurrenskraftiga digitala tjänster.
Syftet med denna inbjudan är att finna samarbetspartner för utbyggnad av fibernät. Samarbetet omfattar
kommunens sex tätorter (ca 3 750 hushåll). Uppskattningsvis kräver ”fibreringen” ca 55 000 m grävning.

Förutsättningar för samarbetet
Vänersborgs kommun:
förväntar sig att utvald leverantör tar ett helhetsansvar för att nå de mål som beskrivs i kommunens ”Fiberstrategi
Vänersborgs kommun 2015-2020”
kommer inte att vara delägare/finansiär i den fiber som grävs ner. Leverantören står risken i projektet och blir
sedan operatör av nätet
vill att projektet genomförs under perioden kvartal 3, 2016 till kvartal 2, 2017
vill att det nät som byggs skall vara av ”Öppen fiber standard”. Anslutningskostnaden för villa initialt bör inte
överstiga ca 20 000 kr. Försäljningsprocessen till slutkund utförs av leverantör, som också bär alla kostnader
runt detta
kommer inte garantera vald samarbetspartner en exklusiv rätt att bygga fiber i kommunen
Utifrån ovanstående välkomnar Vänersborg kommun ansökningar från fiberaktörer, vari kommunen vill att
fiberaktören anger samarbetsformer, fiberutbyggnadsformer, förläggningsmetoder samt vad som önskas av
kommunen som partner.
Kontakta IT-chef Jörgen Haglund, 0521-72 23 89 eller jorgen.haglund@vanersborg.se, för mer information.
Ansökan skickas till Vänersborgs kommun, 462 85 Vänersborg eller kommun@vanersborg.se
Ansökan ska vara Vänersborgs kommun till handa senast den 17 juni 2015.
Fiberstrategi för Vänersborg
Kommunikationsplan för fiber

(pdf, 6 MB)
(pdf, 191.5 kB)
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