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Närvarolista
Beslutande
Gunnar Lidell (M)
Anne Sophie Aronsson (S)
Johan Ekström (FP)
Henrik Josten (M)
Kerstin Andersson Carlsson (M)
Lena Eckerbom Wendel (M)
Tove af Geijerstam (FP)
Marie-Louise Bäckman (KD)
Bengt Larson (S)
Joakim Sjöling (S)
Madelaine Karlsson (S)
Lennart Niklasson (S)
Mats Andersson (C)
Bo Carlsson (C)
James Bucci (V)
Marianne Ramm (V)
Lutz Rininsland (V)
Marika Isetorp (MP)
Per Sjödahl (MP)

Ersättare
Anna Rudebou Svedung (M)
Lars G Blomgren (FP)
Niklas Claesson (M)
Kerstin Andersson Carlsson (M)
Bengt Larson (S)
Benny Augustsson (S)
Marianne Ramm (V)
Åsa Olin (V)
Morgan Larsson (VFP)
Gunnel Dirsäter (MP)
Orvar Carlsson (KD)
Mats Andersson (C)

Tjänstgör för
Marie Dahlin (S)

§ 90-92
§ 93-109

Lena Eckerbom Wendel (M)
Anders Forsström (M)

§ 90-92
§ 93-109

Joakim Sjöling (S)

del av § 90
del av § 90-109
§ 90-92
§ 93-109

Bo Carlsson (C)

James Bucci (V)

§ 90-92
§ 93-109
§ 90-92
del av § 90-92
§ 90-92

§ 93
del av § 90
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Deltagare under bolagsdag § 90
AB Vänersborgsbostäder
Ordf Bilt Davidsson (M)
Verkställande direktören Gunnar Johansson
Hunnebergs Kungajakt- och viltmuseum AB
Ordf Astrid Karlsson Björkman (M)
V ordf Lennart Niklasson (S)
Verkställande direktören Monica Alfsdotter
Fastighets AB Vänersborg
Ordförande Johan Ekström (FP)
Verkställande direktören Leif Selin
AB Vattenpalatset Vänerpark
Ordf Lars G Blomgren (FP)
V ordf Lennart Niklasson (S)
Verkställande direktören Leif Selin
Platschefen Carina Svensson
Information § 91
Enhetschefen vid samhällsbyggnadsförvaltningen Lars Jensen
Förvaltningschefen vid samhällsbyggnadsförvaltningen Sophia Wikström
Fysiska planeraren Maj-Britt Alm
Planeringssekreteraren Maj-Britt Alm
Planarkitekten Jasmina Lilja
Utvecklingschefen Ann-Britt Svedberg
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
Redovisningschefen Camilla Verngren
Övriga deltagare
Kommundirektören Ove Thörnkvist
Kanslichefen Katrin Siverby
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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Ärenden

Sid

§ 90

Bolagsdag 2012 för de helägda kommunala bolagen (Dnr KS 2012/35)

6

§ 91

Information

7

§ 92

Ordförandeinformation

8

Ärenden som beslutas av kommunfullmäktige
§ 93

Antagande av avgifter vid återvinningscentralen (Dnr KS 2012/69)

9

§ 94

Återremitterat ärende avseende socialnämnden med förslag om justering
av anslagsbindningsnivåer samt förslag om att budget för ekonomiskt
bistånd ska ses som en förslagsbudget (Dnr KS 2012/28)

11

§ 95

Byggnadsnämnden med begäran om utökat anslag för planarbete 2013
(Dnr KS 2012/127)

15

§ 96

Barn- och ungdomsnämnden med begäran om ramökning och tilläggsanslag i budget 2012 avseende Arena Vänersborg (Dnr KS 2012/96)

16

§ 97

Antagande av avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland 2012-2016
(Dnr KS 2012/113)

19

§ 98

Motionsredovisning våren 2012 (Dnr KS 2012/125)

21

§ 99

Beslut om Årsredovisning 2011 (Dnr KS 2012/3)

22

Ärenden som beslutas av kommunstyrelsen
§ 100

Yttrande över samrådshandlingar avseende detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning för hamnen och Ronnums herrgård i Vargön, Vänersborgs kommun (Dnr KS 2012/119)

23

§ 101

Yttrande över samråd om detaljplan för Del av Restad 3:15, Vänersborgs
kommun (Dnr KS 2011/245)

25

§ 102

Yttrande över ansökan från Lernia College AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Lidköpings kommun
(Dnr KS 2012/89)

26

§ 103

Yttrande över ansökan från Lernia College AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Uddevalla kommun
(Dnr KS 2012/90)

27

§ 104

Yttrande över ansökan från Fridaskolorna AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Vänersborgs kommun
(Dnr KS 2012/93)

28
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§ 105

Yttrande över ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Uddevalla kommun
(Dnr KS 2012/98)

30

§ 106

Yttrande över ansökan från Folkuniversitetet om godkännande som
huvudman för fristående gymnasieskola i Trollhättans kommun
(Dnr KS 2012/75)

32

§ 107

Yttrande över ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om
godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i Trollhättans
kommun (Dnr KS 2012/86)

33

§ 108

Meddelanden (Dnr KS 2012/22)

35

§ 109

Delegationsbeslut (Dnr KS 2012/23)

36
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§ 91

Information
Förvaltningschefen vid samhällsbyggnadsförvaltningen Sophia Wikström och
enhetschefen vid samhällsbyggnadsförvaltningen Lars Jensen
Antagande av avgifter vid återvinningscentralen (Dnr KS 2012/69)
Förvaltningschefen vid samhällsbyggnadsförvaltningen Sophia Wikström, fysiska
planeraren Maj-Britt Alm och planeringssekreteraren Lars Rudström
Yttrande över samrådshandlingar avseende detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning för
hamnen och Ronnums herrgård i Vargön, Vänersborgs kommun (Dnr KS 2012/119)
Planarkitekten Jasmina Lilja
Yttrande över samråd om detaljplan för Del av Restad 3:15, Vänersborgs kommun
(Dnr KS 2011/245)
Utvecklingschefen Ann-Britt Svedberg och kommundirektören Ove Thörnkvist
Information om projekt Wargön (Dnr KS 2011/207)
Ekonomichefen Thomas Sannemalm och redovisningschefen Camilla Werngren
Beslut om Årsredovisning 2011 (Dnr KS 2012/3)
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
Måndsuppföljning januari – mars 2012 (Dnr KS 2012/7)
Barn- och ungdomsnämnden med begäran om ramökning och tilläggsanslag i budget 2012
avseende Arena Vänersborg (Dnr KS 2012/96)
Kommundirektören Ove Thörnkvist
Kommunalförbund frivilliga skolformer
Praktik- och ferieplatser
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
_________
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§ 92

Ordförandeinformation
Den 22 mars
Den 23 mars
Den 23 mars
Den 27 mars
Den 27 mars
Den 28 mars
Den 29-30 mars
Den 2 april
Den 2 april
Den 3 april
Den 3 april
Den 18-22 april

Fyrbodal
möte med gymnasieelever som ska representera Vänersborgs
kommun vid historiska marknaden i Lich
middag hos landshövding Lars Bäckström, residenset Göteborg
företagsbesök vid Bryggums säteri
överläggningar med Ragn-Sells
styrgruppsmöte om kommunalförbund för frivilliga skolformer
Vänersborg/Trollhättan
ombud vid möte i Västerås med Sveriges Regionala Flygplatser SRFF
ägarmöte med stiftelsen Dalslands Kanals framtida bestånd
möte i Göteborg med styrgruppen för Vänerstråket
företagsbesök hos Thorssons Bygg samt företaget RLM i Västra
Tunhem
styrgrupp för projekt Wargön
möte i Vänersborg med deltagare inom SERN-samarbetet

Kommunstyrelsens andre vice ordförande Johan Ekström (FP)
Styrelsemöte Fastighets AB Vänersborg
Möte med Västfastigheter
Möte med Svenskt Näringsliv och företagare på Quality Hotel, vänersborg
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
_________
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Dnr 2012/35

Bolagsdag 2012 för de helägda kommunala bolagen
Ärendebeskrivning
De helägda kommunala bolagen informerar årligen kommunstyrelsen vid en bolagsdag.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
De helägda kommunala bolagen presenterade verksamhet och bokslut vid dagens
sammanträde. Frågan om ansvarsfrihet med mera behandlas vid kommunstyrelsens
sammanträde 2011-05-02.
AB Vänersborgsbostäder
Ordf Bilt Davidsson (M)
Verkställande direktören Gunnar Johansson
Hunnebergs Kungajakt- och viltmuseum AB
Ordf Astrid Karlsson Björkman (M)
V ordf Lennart Niklasson (S)
Verkställande direktören Monica Alfsdotter
Fastighets AB Vänersborg
Ordförande Johan Ekström (FP)
Verkställande direktören Leif Selin
AB Vattenpalatset Vänerpark
Ordf Lars G Blomgren (FP)
V ordf Lennart Niklasson (S)
Verkställande direktören Leif Selin
Platschefen och tillträdande verkställande direktören Carina Svensson
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen
_________
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Dnr 2012/69

Antagande av avgifter vid återvinningscentralen
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2010-12-15, § 171, i mål- och
resursplan 2011-2013, att tilldela samhällsbyggnadsnämnden 1 miljon kronor för
åtgärder vid återvinningscentralen avseende kontantlös hantering, teknisk utrustning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2012-01-10 redovisat förslag att
införa ett kortsystem samt även redovisat förslag till nya avgifter.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2012-01-26, § 9, föreslagit
att samtliga hushåll i kommunen får ett kort vilket möjliggör registrering vid
återvinningsstationen
att sophämtningskund får fyra fria besök per år och därefter debiteras en kostnad om
50 kronor per gång
att företagskund betalar 200 kronor per gång
att lagstadgad moms ingår i ovan redovisade avgifter
att kommunfullmäktige skulle ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att besluta
om justering av avgifter.
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande har i delegationsbeslut 2012-02-09 klargjort att
lagstadgad moms ingår i de föreslagna avgifterna.
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande har i delegationsbeslut 2012-03-22 med
tillhörande bilaga redovisat de produktgrupper som ingår i det lagstadgade
producentansvaret och därmed är fria från avgifter vid återvinningsstationen.
Enligt 3 kap. 10 § Kommunallagen får fullmäktige inte delegera ärenden som är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Då en avgift av
nämnda karaktär är att anse som principiell för kommunens räkning, får denna ej
delegeras.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Förvaltningschefen vid samhällsbyggnadsförvaltningen Sophia Wikström och
enhetschefen vid samhällsbyggnadsförvaltningen Lars Jensen informerade.
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Dnr 2012/69

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att samtliga hushåll i kommunen ska tilldelas ett kort vilket möjliggör registrering vid
återvinningsstationen
att sophämtningskund får fyra fria besök per år och därefter debiteras en kostnad om
50 kronor per gång
att företagskund betalar 200 kronor per gång
att lagstadgad moms ingår i ovan redovisade avgifter
Noteras att produktgrupper som ingår i det lagstadgade producentansvaret är fria från
avgifter vid återvinningsstationen.
Kommunfullmäktige beslutar slutligen, med hänvisning till 3 kap. 10 § Kommunallagen,
att avslå samhällsbyggnadsnämndens begäran om bemyndigande att justera avgifter enligt
ovan.
_____________
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Dnr 2012/28

Socialnämnden med förslag om justering av anslagsbindningsnivåer samt tilläggsanslag avseende ekonomiskt bistånd
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2011-06-22, § 92, att fastställa Måloch resursplan 2012-2014. Där framgår nämndernas anslagsbindningsnivåer.
Socialnämnden har vid sammanträde 2011-12-15, § 222, anhållit att nämndens anslagsbindningsnivåer skulle omfördelas i enlighet med redovisat förslag. Socialnämnden har
vidare anhållit att anslag för ekonomiskt bistånd skulle ses som ett förslagsanslag.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2011-12-23 gjort bedömningen att kontoret inte
har något att erinra mot förslaget till justerade anslagsbindningsnivåer. Av tjänsteutlåtande framgår vidare att ekonomikontoret gör bedömningen att det saknas stöd i
kommunallagen och i den kommunala budgethanteringen för socialnämndens förslag att
se nämndens anslag för ekonomiskt bistånd som ett förslagsanslag med innebörden att
nämnden inte behöver vidta åtgärder vid befarande underskott.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2012-01-10, § 11, med
hänvisning till ekonomikontorets tjänsteutlåtande 2011-12-23 att ärendet i sin helhet
skulle återremitteras till socialnämnden för ytterligare beredning.
Socialförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2012-02-03 redovisat bakgrund till
socialnämndens redovisade förslag att anslag för ekonomiskt bistånd skulle ses som ett
förslagsanslag. Socialförvaltningen har vidare gjort bedömningen att föreslå ett
tilläggsanslag om 20 Mkr för ekonomiskt bistånd.
Socialnämnden har vid sammanträde 2012-02-23, § 31, beslutat att hos kommunfullmäktige begära att från och med 2012 skulle socialnämnden tilldelas ett ramhöjande
tilläggsanslag om 20 Mkr avseende ekonomiskt bistånd. Av beslutet framgår vidare att
kommunstyrelsen föreslås fastställa socialnämndens anslagsbindningsnivåer för 2012
enligt skrivelse ”Detaljbudget 2012”daterad 2011-12-07.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2012-03-21, konstaterat att det saknas tillgängliga budgetmedel under 2012 för att utöka socialnämndens budgetram med 20 000 Tkr,
avseende ekonomiskt bistånd. Ekonomikontoret redovisar vidare att det inte har någon
erinran mot förslaget till justerade anslagsbindningsnivåer.
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Dnr 2012/28

Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade arbetsutskottets förslag till beslut enligt följande:
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar med
hänvisning till ekonomikontorets tjänsteutlåtande 2012-03-21 att avslå socialnämndens
anhållan om tilläggsanslag avseende ekonomiskt bistånd.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
att fastställa nedanstående anslagsbindningsnivåer för 2012 avseende socialnämnden
Nämnd och förvaltningsgemensamt
21 482 Tkr
Vård och omsorg
388 326 Tkr
Omsorg om funktionshindrade
186 611 Tkr
Individ- och familjeomsorg
100 961 Tkr
Kommunstyrelsen förutsätter att socialnämnden vidtar erforderliga åtgärder för att
nedbringa förväntade underskott.
Lutz Rininsland (V) yrkade att beslutets första stycke skulle ha följande lydelse:
Kommunfullmäktige har tagit del av socialnämndens begäran om tilläggsanslag.
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen och dess budgetberedning att komma
med förslag hur denna begäran kan beaktas senast vid tidpunkten för delårsrapporten för
andra tertial.
Lutz Rininsland (V) yrkade vidare att beslutets andra stycke skulle vara likalydande
med arbetsutskottets förslag.
Lutz Rininsland (V) yrkade slutligen att beslutets tredje stycke skulle ha följande
lydelse: Kommunstyrelsen uppmanar socialnämnden att ha full uppmärksamhet på
möjliga kostnadsbegränsningar för att möta den ansträngda budgetsituationen.
I yrkandet instämde Johan Ekström (FP).
Lennart Niklasson (S) yrkade att beslutets första stycke skulle ha följande lydelse:
Kommunfullmäktige beslutar att utöka socialnämndens budgetram för 2012 med 12 000
Tkr. Finansiering sker genom minskat resultat.
Lennart Niklasson (S) yrkade vidare att beslutets andra stycke skulle vara likalydande
med arbetsutskottets förslag.
Lennart Niklasson (S) yrkade slutligen att beslutförslagets tredje stycke skulle utgå.
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Dnr 2012/28

Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden att det fanns tre beslutsförslag, enligt redovisning ovan samt att han ämnade ställa dessa mot varandra, vilket
godkändes av kommunstyrelsen.
Ordföranden ställde därefter arbetsutskottets förslag mot Lutz Rininslands (V) samt
Lennart Niklassons (S) respektive yrkanden och fann att kommunstyrelsen beslutat
enligt Lutz Rininslands (V) yrkande.
Omröstning begärdes.
Ordföranden utsåg Lutz Rininslands (V) yrkande till huvudförslag. För att utse ett
motförslag till omröstningen föreslog ordföranden att arbetsutskottets förslag skulle
ställas mot Lennart Niklassons (S) yrkande, vilket kommunstyrelsen godkände.
Härefter ställde ordföranden arbetsutskottets förslag mot Lennart Niklassons (S)
yrkande och fann att kommunstyrelsen utsett Lennart Niklassons (S) yrkande till
motförslag i omröstningen.
Ordföranden redovisade följande omröstningsordning som godkändes av kommunstyrelsen. Den som stödjer Lutz Rininslands (V) yrkande, röstar ja och den som stödjer
Lennart Niklassons (S) yrkande, röstar nej.
8 ja-röster
Johan Ekström (FP)
Henrik Josten (M)
Lena Eckerbom Wendel (M)
Tove af Geijerstam (FP)

Marie-Louise Bäckman (KD)
Marianne Ramm (V)
Lutz Rininsland (V)
Gunnar Lidell (M)

7 nej-röster
Anne Sophie Aronsson (S)
Bengt Larson (S)
Madelaine Karlsson (S)
Lennart Niklasson (S)

Bo Carlsson (C)
Marika Isetorp (MP)
Per Sjödahl (MP)

Med 8 ja-röster mot 7 nej-röster hade kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Lutz
Rininslands (V) yrkande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige har tagit del av socialnämndens begäran om tilläggsanslag. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen och dess budgetberedning att komma med
förslag hur denna begäran kan beaktas senast vid tidpunkten för delårsrapporten för
andra tertial.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa nedanstående anslagsbindningsnivåer för 2012
avseende socialnämnden
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Nämnd och förvaltningsgemensamt
Vård och omsorg
Omsorg om funktionshindrade
Individ- och familjeomsorg
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Dnr 2012/28

21 482 Tkr
388 326 Tkr
186 611 Tkr
100 961 Tkr

Kommunstyrelsen uppmanar socialnämnden att ha full uppmärksamhet på möjliga
kostnadsbegränsningar för att möta den ansträngda budgetsituationen.
_____________

Protokollsutdrag:

Socialnämnden
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Dnr 2012/127

Byggnadsnämnden med begäran om utökat anslag för
planarbete 2013
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog vid sammanträde 2011-10-26, § 133, en ny plan- och
bygglovstaxa i enlighet med byggnadsnämndens förslag. I den nya taxan har
planavgiften tagits bort. Detta förändrar förutsättningarna för att finansiera planarbetet
för kommunägd mark. I de fall exploatören/markägaren i ett planavtal åtagit sig att
bekosta planarbetet i stället för att erlägga planavgift, sker ingen förändring.
Byggnadsförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2012-02-27 redovisat att den nya taxan
innebär att planenheten får underskott vid planering och exploatering för boende och
verksamheter på kommunalt ägd mark. På grund härav föreslås att planenheten tilldelas
en utökad driftbudget med 600 000 kronor från och med 2013.
Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2012-03-06, § 34, föreslagit att kommunfullmäktige skulle besluta att utöka planenhetens driftbudget med 600 000 kronor från och
med år 2013.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2012-03-21 redovisat att den nya taxan innebär
att planenheten får underskott vid planering och exploatering för boende och verksamheter på kommunalt ägd mark. Byggnadsnämnden begär att planenhetens budget utökas
med 600 000 kronor från och med 2013. Ekonomikontoret konstaterare att byggnadsnämnden har möjlighet att lyfta frågan om utökad budgetram från och med 2013 i samband med nämndens förslag till Mål- och resursplanen för 2013-2015. Frågan kan inte
hanteras som ett separat ärende vid sidan om budgetprocessen.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till ekonomikontorets tjänsteutlåtande
2012-03-21, att avslå ansökan och konstaterar att byggnadsnämnden har möjlighet att
lyfta frågan om utökad budgetram från och med 2013 i samband med nämndens förslag
till Mål- och resursplanen för 2013-2015.
_____________
_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 96

Sammanträdesdatum

Sida

2012-04-04

16 (36)

Dnr 2012/96

Barn- och ungdomsnämnden med begäran om ramökning och
tilläggsanslag i budget 2012 avseende Arena Vänersborg
Ärendebeskrivning
Den totala investeringskostnaden för Arena Vänersborg blev högre än beräknat. Barnoch ungdomsförvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande 2012-02-06 att Arena Vänersborg genererar kapitaltjänstkostnader med cirka 20 Mkr per år. I tjänsteutlåtandet redovisas vidare att kommunen anlitat advokat för att utreda kostnader kring Arena Vänersborg. I tjänstutlåtandet visas på de kostnader som är relaterade till Arena Vänersborg.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2012-02-20, § 15, beslutat att hos
kommunstyrelsen begära en ramökning om 6 Mkr avseende icke budgeterade kapitaltjänstkostnader och drift för Arena Vänersborg. Nämnden beslutar vidare att hos kommunstyrelsen begära ett tillfälligt tilläggsanslag om 2 Mkr avseende advokatkostnader
för Arena Vänersborg.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2012-03-21 redovisat en bedömning av dels begäran om ramökning men också synpunkter på var fråga om advokatkostnaderna hör hemma organisatoriskt samt redovisat förslag till beslut.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade.
Ordföranden redovisade arbetsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår barn- och ungdomsnämndens begäran om tilläggsanslag
avseende Arena Vänersborg.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
Kommunstyrelsen övertar ansvaret från barn- och ungdomsnämnden för att driva
juridiska processer avseende Arena Vänerborg och uppdrar åt kanslichefen Katrin
Siverby att vara kommunens kontaktperson i dessa frågor. Advokatkostnader avseende
Arena Vänersborg under 2012 finansieras via kommunstyrelsens förfogandeanslag.
Bokförda kostnader på barn- och ungdomsnämnden förs över till kommunstyrelsen.
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Dnr 2012/96

Ekonomikontoret ges i uppdrag att undersöka möjligheterna till att via budgetomfördelning förstärka kommunstyrelsens förfogandeanslag.
Kommunstyrelsen förutsätter att barn- och ungdomsnämnden vidtar åtgärder för att
nedbringa befarat underskott inom Arena-Fritid, samt uppdrar åt kommunstyrelsens
presidium att följa frågan i överläggningar med barn- och ungdomsnämnden.
Lutz Rininsland (V) yrkade att beslutet vad gäller kommunstyrelsens förslag till
kommunfullmäktige, skulle vara likalydande med arbetsutskottets förslag.
Lutz Rininsland (V) yrkade vidare att första och andra stycket vad gäller kommunstyrelsens beslut för egen del, skulle vara likalydande med arbetsutskottets förslag.
Lutz Rininsland (V) yrkade slutligen att tredje stycket skulle ha följande lydelse:
Kommunstyrelsen är medveten om den aktuella situationen. Kommunstyrelsen arbetar
med flera frågor i sammanhanget. Ambitionen är att komma till lösningar innan
budgetårets slut.
I yrkandet instämde Lennart Niklasson (S) och Johan Ekström (FP).
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden arbetsutskottets förslag mot Lutz
Rininslands (V) ovan redovisade yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Lutz Rininslands (V) yrkande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår barn- och ungdomsnämndens begäran om tilläggsanslag
avseende Arena Vänersborg.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Kommunstyrelsen övertar ansvaret från barn- och ungdomsnämnden för att driva
juridiska processer avseende Arena Vänerborg och uppdrar åt kanslichefen Katrin
Siverby att vara kommunens kontaktperson i dessa frågor. Advokatkostnader avseende
Arena Vänersborg under 2012 finansieras via kommunstyrelsens förfogandeanslag.
Bokförda kostnader på barn- och ungdomsnämnden förs över till kommunstyrelsen.
Ekonomikontoret ges i uppdrag att undersöka möjligheterna till att via budgetomfördelning förstärka kommunstyrelsens förfogandeanslag.
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Dnr 2012/96

Kommunstyrelsen är medveten om den aktuella situationen. Kommunstyrelsen arbetar
med flera frågor i sammanhanget. Ambitionen är att komma till lösningar innan
budgetårets slut.
_____________

Protokollsutdrag:

Barn- och ungdomsnämnden
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Dnr 2012/113

Antagande av avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret
mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra
Götaland 2012-2016
Ärendebeskrivning
Nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtal som reglerar ansvar och samverkan avseende
hälso- och sjukvård mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra
Götaland, har sagts upp. Nytt avtal ska gälla från 2012-04-01. Det nya avtalet är
framtaget gemensamt mellan de båda huvudmännen kommun och region genom
partsammansatta grupper.
Avtalet är antaget i det politiska samrådet mellan VästKom och Västra Götalandsregionen 2011-11-03, VästKoms styrelse 2011-12-06 och Regionstyrelsen 2011-12-07.
Direktionen i Fyrbodals kommunalförbund beslutade 2012-02-09, § 2, att rekommendera kommunerna att godkänna förslaget till nytt Hälso- och sjukvårdsavtal 2012-2016.
Enligt § 14 i avtalet gäller detta under förutsättning att det godkänts av regionfullmäktige och kommunfullmäktige i samtliga kommuner i Västra Götaland.
Fyrbodals kommunalförbund har överlämnat förslaget till Vänersborgs kommunn för
godkännande.
Socialförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2012-03-09 föreslagit att socialnämnden
skulle anta upprättat förslag.
Socialnämnden har vid sammanträde 2012-03-29, § 53, föreslagit kommunfullmäktige
anta förslag till ”Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i västra Götaland” att gälla under tiden 2012-04-01 –
2016-03-31.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
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Dnr 2012/113

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta förslag till ”Avtal som reglerar hälso- och
sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra
Götaland” att gälla under tiden 2012-04-01 – 2016-03-31.
_____________
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Dnr 2012/125

Motionsredovisning våren 2012
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 5 kap 33 § bör en motion beredas så att fullmäktige kan fatta
beslut, med anledning av motionen, vid sammanträde som hålls inom ett år från det att
motionen har väckts. I lagen sägs vidare: ”Om beredningen inte kan avslutas inom denna
tid, skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom
samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning”.
Kompletterande bestämmelse har tagits in i fullmäktiges arbetsordning § 29 vari stadgas:
Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner, som inte har beretts
färdigt. Redovisningen skall göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och
oktober.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2012-03-13 med tillhörande förteckning, redovisat de motioner som lämnats in till kommunfullmäktige och ännu inte
behandlats eller avgjorts.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar och lägger förteckningen över ingivna men inte slutbehandlade eller avslutade motioner till handlingarna.
_____________
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Dnr 2012/3

Beslut om Årsredovisning 2011
Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har upprättat förslag till årsredovisning för år 2011.
Redovisningschefen Camilla Verngren informerade kommunstyrelsen vid sammanträde
2012-03-21, § 81.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott som utgör budgetberedning.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm och redovisningschefen Camilla Verngren fanns
tillgängliga för frågor.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar fastställa bokslut och årsredovisning för år 2011.
_____________
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Dnr 2012/119

Yttrande över samrådshandlingar avseende detaljplan och
miljökonsekvensbeskrivning för hamnen och Ronnums
herrgård i Vargön, Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Planområdet ligger i Vargön utmed väg 2050, inom industriområdet vid Göta älv. Syftet
med planförslaget är att marken ska kunna användas för hamn-, industri-, kontors, bilservice-, djurklinik- och hotellverksamhet. Till förslaget har en miljökonsekvensbeskrivning upprättats.
Byggnadsnämnden har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen för samråd enligt 5 kap
20 § upphävda plan- och bygglagen 1987:10.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2012-03-09 redovisat att
förvaltningen deltagit i arbetet att ta fram samrådshandlingarna och föreslagit att
kommunstyrelsen skulle ställa sig positiv till det upprättade förslaget.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Förvaltningschefen vid samhällsbyggnadsförvaltningen Sophia Wikström, fysiska
planeraren Maj-Britt Alm, och planeringssekreteraren Lars Rudström informerade.
Per Sjödahl (MP) yrkade att beslutet skulle ha följande lydelse: Kommunstyrelsen ser
positivt på att det gamla Holmenområdet kan användas till ett nytt och modernt industriområde med hamn. Kommunstyrelsen ser också med tillfredsställelse att Ronnums herrgård med verksamhet får tryggade framtidsmöjligheter. Kommunstyrelsen vill däremot
undanta det mesta av den bördiga åkermarken som föreslås bli industrimark. Föreslagen
plan har i detta avseende inget stöd av ÖP. I övrigt har kommunstyrelsen inget att
erinra.
I yrkandet instämde Marika Isetorp (MP).
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden arbetsutskottets förslag mot Per
Sjödahls (MP) yrkande, och fann att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets
förslag.
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Dnr 2012/119

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-03-09
som sitt eget att överlämnas till byggnadsnämnden som yttrande över upprättat förslag
till detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning för hamnen och Ronnums herrgård i
Vargön
_____________

Reservation

Per Sjödahl (MP) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.
Protokollsutdrag:

Byggnadsnämnden + kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-03-09
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Dnr 2011/245

Yttrande över samråd om detaljplan för Del av Restad 3:15,
Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Planområdet ligger cirka 5 kilometer sydost om Vänersborgs centrum. I sydost gränsar
området till Göta älv och i sydväst till naturområdet utmed Kals grav.
Syftet med planen är att kunna utveckla och förändra området Restad Gård till ett
bostadsområde med inslag av andra ändamål som är förenliga med översiktplanens
rekommendationer såsom bostäder, kontor, möteslokaler etc. samt att skydda den
värdefulla bebyggelsen främst från 1900-talets början.
Planförslaget är utställt för granskning enligt 5 kap 23 § upphävda plan- och bygglagen
(1989:10) under tiden 2012-03-09 – 2012-04-10. Byggnadsnämnden har överlämnat
ärendet till kommunstyrelsen för yttrande.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2012-03-09 ställt sig positiv till
upprättat förslag till detaljplan för del av Restad 3:15.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Planarkitekten Jasmina Lilja informerade.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-03-09
som sitt eget att överlämnas till byggnadsnämnden som yttrande över upprättat förslag
till detaljplan för del av Restad 3:15.
_____________

Protokollsutdrag:

Byggnadsnämnden + kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-03-09
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Dnr 2012/89

Yttrande över ansökan från Lernia College AB om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i Lidköpings
kommun
Ärendebeskrivning
Lernia College AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman
för en fristående gymnasieskola i Lidköpings kommun. Ansökan avser utökad
verksamhet inom estetiska programmet med inriktning estetik och media.
Skolinspektionen har överlämnat ansökan till Vänersborgs kommun för yttrande.
Gymnasieförvaltningen har i skrivelse 2012-02-20 redovisat Skolinspektionens påpekande att kommunens roll är att i yttrandet ge en konsekvensbeskrivning som bland annat
ska visa på de ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenserna på lång
sikt, 5-6 år, vid start av planerad skola.
Gymnasieförvaltningen har i samma skrivelse redovisat att då utbildningen inte ligger i
det omedelbara närområdet bedöms ansökan från Lernia College AB inte ha påverkan
för Vänersborgs kommuns gymnasieutbildningar.
Gymnasienämnden har vid sammanträde 2012-03-13, § 22, beslutat överlämna
förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen som svar på Skolinspektionens remiss.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar överlämna gymnasienämndens beslut med förvaltningens
yttrande till Skolinspektionens som svar på remiss avseende Lernia Colleges AB
ansökan.
_____________
Protokollsutdrag:

Skolinspektionen + gymnasienämndens beslut med förvaltningens yttrande
Gymnasienämnden
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Dnr 2012/90

Yttrande över ansökan från Lernia College AB om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uddevalla
kommun
Ärendebeskrivning
Lernia College AB, Portalens gymnasium, har hos Skolinspektionen ansökt om
godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uddevalla kommun.
Ansökan avser utökad verksamhet inom estetiska programmet – estetik och media.
Skolinspektionen har överlämnat ansökan till Vänersborgs kommun för yttrande.
Gymnasieförvaltningen har i skrivelse 2012-02-20 redovisat Skolinspektionens påpekande att kommunens roll är att i yttrandet ge en konsekvensbeskrivning som bland annat
ska visa på de ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenserna på lång
sikt, 5-6 år, vid start av planerad skola.
Gymnasieförvaltningen har i samma skrivelse bland annat redovisat att Birger
Sjöberggymnasiet har planerat för inriktningen estetik och media men inte startat den då
få elever har sökt utbildningen. Vid bildande av kommunalförbund med Trollhättans
stad är syftet att behålla inriktningen i en av städerna. Av skrivelsen framgår att ansökan
inte medför kompletterande utbildningsplatser. Ett beviljande av ansökan i fråga kan
leda till att varken Vänersborg eller Trollhättan kommer att ha denna inriktning på
grund av för få sökande, vilket också skulle kunna drabba Portalens gymnasium, då få
sökande fördelas på ytterligare utbildningsplatser.
Gymnasienämnden har vid sammanträde 2012-03-13, § 22, beslutat överlämna
förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen som svar på Skolinspektionens remiss.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar överlämna gymnasienämndens beslut med förvaltningens
yttrande till Skolinspektionens som svar på remiss avseende Lernia College AB,
Portalens gymnasiums ansökan.
_____________
Protokollsutdrag:

Skolinspektionen + gymnasienämndens beslut med förvaltningens yttrande
Gymnasienämnden
_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 104

Sammanträdesdatum

Sida

2012-04-04

28 (36)

Dnr 2012/93

Yttrande över ansökan från Fridaskolorna AB om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vänersborgs
kommun
Ärendebeskrivning
Fridaskolorna AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för
en fristående gymnasieskola i Vänersborgs kommun. Ansökan avser utökad verksamhet
inom teknikprogrammet, teknikvetenskap och samhällsbyggande och miljö.
Skolinspektionen har överlämnat ansökan till Vänersborgs kommun för yttrande.
Gymnasieförvaltningen har i skrivelse 2012-02-20 redovisat Skolinspektionens påpekande att kommunens roll är att i yttrandet ge en konsekvensbeskrivning som bland annat
ska visa på de ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenserna på lång
sikt, 5-6 år, vid start av planerad skola.
Gymnasieförvaltningen har i samma skrivelse redovisat att vid full utbyggnad tillför
Fridaskolornas ansökan ytterligare 72 gymnasieplatser till teknikprogrammet. Såväl
Vänersborg som Trollhättan erbjuder programmet och inriktningarna.
Av skrivelsen redovisas att det således inte är fråga om kompletterande utbildningsplatser. Snarare skulle ett beviljande av ansökan i fråga bidra till att intensifiera
konkurrensen i en icke positiv riktning. Alla utbildningar är idag hårt konkurrensutsatta,
vilket har varit kännbart för Vänersborgs kommuns gymnasieskola de senaste åren men
som även drabbar friskolorna i takt med utökningen av utbildningsutbud och verksamheter.
Expansion av antalet utbildningsplatser i kommunen får direkta konsekvenser för såväl
den kommunala som den fristående skolan. Elevunderlagen räcker inte till för att fylla
alla platser vid en utökning av gymnasieplatser. Det blir då fråga om en överetablering
med risk för ekonomiska konsekvenser och försämrad utbildningskvalitet.
Gymnasienämnden har vid sammanträde 2012-03-13, § 22, beslutat överlämna
förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen som svar på Skolinspektionens remiss.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
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Dnr 2012/93

Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar överlämna gymnasienämndens beslut med förvaltningens
yttrande till Skolinspektionens som svar på remiss avseende Fridaskolornas AB
ansökan.
_____________

Protokollsutdrag:

Skolinspektionen + gymnasienämndens beslut med förvaltningens yttrande
Gymnasienämnden
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Dnr 2012/98

Yttrande över ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uddevalla
kommun
Ärendebeskrivning
Plusgymnasiet AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman
för en fristående gymnasieskola i Uddevalla kommun. Ansökan avser utökad verksamhet inom naturvetenskapsprogrammet, naturvetenskap samt ekonomiprogrammet,
ekonomi.
Skolinspektionen har överlämnat ansökan till Vänersborgs kommun för yttrande.
Gymnasieförvaltningen har i skrivelse 2012-02-20 redovisat Skolinspektionens påpekande att kommunens roll är att i yttrandet ge en konsekvensbeskrivning som bland annat
ska visa på de ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenserna på lång
sikt, 5-6 år, vid start av planerad skola.
Gymnasieförvaltningen har i samma skrivelse bland annat redovisat att vid full
utbyggnad tillför Plusgymnasiets ansökan ytterligare 144 gymnasieplatser till ett redan
konkurrensutsatt område. Vänersborg och Trollhättan arbetar i dagsläget för att vid
årsskiftet 2012/2013 ingå kommunalförbund för de frivilliga skolformerna, som ett led i
att stärka de egna gymnasieskolornas attraktivitet och kvalitet och för att möta den allt
hårdare konkurrensen från friskolor och andra skolor inom Fyrbodalsområdet. Inte
minst den demografiska elevminskningen har betydelse.
Inför hösten 2012 har Birger Sjöberggymnasiet i dagsläget 17 sökande till det egna
naturvetenskapsprogrammet och 30 sökande till ekonomiprogrammet. I siffrorna ingår
även obehöriga elever
Av skrivelsen framgår också att flertalet aktörer inom Fyrbodalsområdet i dagsläget
erbjuder de program och inriktningar som Plusgymnasiet AB vill ha tillstånd att
bedriva. Det är därför inte fråga om kompletterande utbildningsplatser. Snarare skulle
ett beviljande av ansökan i fråga bidra till att intensifiera konkurrensen i en icke positiv
riktning. Elevunderlagen räcker inte till för att fylla alla platser vid en utökning av
gymnasieplatser. En sådan överetablering kan leda till försämrad utbildningskvalitet
samt organisatoriska och ekonomiska problem. Ingen skola vinner på att ett sjunkande
elevunderlag delas upp på ytterligare gymnasieplatser.
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Dnr 2012/98

Gymnasienämnden har vid sammanträde 2012-03-13, § 22, beslutat överlämna
förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen som svar på Skolinspektionens remiss.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar överlämna gymnasienämndens beslut med förvaltningens
yttrande till Skolinspektionens som svar på remiss avseende Plusgymnasiets AB
ansökan.
_____________

Protokollsutdrag:

Skolinspektionen + gymnasienämndens beslut med förvaltningens yttrande
Gymnasienämnden
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Dnr 2012/75

Yttrande över ansökan från Folkuniversitetet om godkännande
som huvudman för fristående gymnasieskola i Trollhättans
kommun
Ärendebeskrivning
Folkuniversitetet har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för
en fristående gymnasieskola i Trollhättans kommun. Ansökan avser utökad verksamhet
inom estetiska programmet med inriktning teater.
Skolinspektionen har överlämnat ansökan till Vänersborgs kommun för yttrande.
Gymnasieförvaltningen har i skrivelse 2012-02-20 redovisat Skolinspektionens påpekande att kommunens roll är att i yttrandet ge en konsekvensbeskrivning som bland annat
ska visa på de ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenserna på lång
sikt, 5-6 år, vid start av planerad skola.
Gymnasieförvaltningen har i samma skrivelse redovisat att antalet elevplatser till
teaterinriktningen kommer att rymmas inom de sedan tidigare år beviljade platserna
inom det estetiska programmet. Även om skolan inte kommer att ta emot fler elever,
finns ändå risk för överetablering då aktörer redan finns inom Fyrbodalsområdet och
behovet av utbildningsplatser därmed är mer än väl tillgodosett.
Gymnasienämnden har vid sammanträde 2012-03-13, § 22, beslutat överlämna
förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen som svar på Skolinspektionens remiss.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar överlämna gymnasienämndens beslut med förvaltningens
yttrande till Skolinspektionens som svar på remiss avseende Folkuniversitetets ansökan.
_____________
Protokollsutdrag:

Skolinspektionen + gymnasienämndens beslut med förvaltningens yttrande
Gymnasienämnden
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Dnr 2012/86

Yttrande över ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola
AB om godkännande som huvudman för fristående
gymnasieskola i Trollhättans kommun
Ärendebeskrivning

Drottning Blankas Gymnasieskola AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Trollhättans kommun. Ansökan avser utökad verksamhet inom ekonomi-, estetiska-, samhällsvetenskaps- och barn- och
fritidsprogrammen.
Skolinspektionen har överlämnat ansökan till Vänersborgs kommun för yttrande.
Gymnasieförvaltningen har i skrivelse 2012-02-20 redovisat Skolinspektionens påpekande att kommunens roll är att i yttrandet ge en konsekvensbeskrivning som bland annat
ska visa på de ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenserna på lång
sikt, 5-6 år, vid start av planerad skola.
Gymnasieförvaltningen har i samma skrivelse bland annat redovisat att en full
utbyggnad enligt Drottning Blankas ansökan skulle ge ytterligare 186 gymnasieplatser
till Trollhättans stad. För att möta den demografiska elevminskningen arbetar
Vänersborg och Trollhättan för att vid årsskiftet 2012/2013 ingå kommunalförbund för
de frivilliga skolformerna, som ett led i att stärka de egna gymnasieskolornas
attraktivitet och kvalitet och för att möta den allt hårdare konkurrensen från friskolor
och andra skolor inom Fyrbodalsområdet.
Gymnasienämnden har vid sammanträde 2012-03-13, § 22, beslutat överlämna
förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen som svar på Skolinspektionens remiss.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
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Dnr 2012/86

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar överlämna gymnasienämndens beslut med förvaltningens
yttrande till Skolinspektionens som svar på remiss avseende Drottning Blankas
Gymnasieskolas AB ansökan.
_____________

Protokollsutdrag:

Skolinspektionen + gymnasienämndens beslut med förvaltningens yttrande
Gymnasienämnden
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Dnr 2012/22

Meddelanden
Ärendebeskrivning
Kommunkansliet har ingivit förteckning över skrivelser och meddelanden som kommit
in för anmälan vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 april 2012, bilaga 1.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen och lägger förteckningen till handlingarna.
_________
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Dnr 2012/23

Delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Kommunkansliet har lämnat förteckning över delegationsbeslut som kommit in för att
redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 april 2012, bilaga 2.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar redovisningen och lägger förteckningen till handlingarna.
_____________
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