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Ärenden

Sid

1

Svar på motion om att göra den 8 mars till en kommunal flaggdag i
Vänersborgs kommun (Dnr KS 2011/129)

5

2

Svar på motion om utredning/planering av friidrottsarena i Vänersborgs
tätort (Dnr KS 2011/172)

6

3

Svar på motion om fria resor för pensionärer inom Trestad
(Dnr KS 2011/505)

7

4

Svar på motion om inköp av bl a skulptural konst (Dnr KS 2011/187)

8

5

Svar på motion om att boende ska ha rätt till minst ett kulturarrangemang
per år (Dnr KS 2011/186)

9

6

Svar på motion om utredning av förutsättningar för byggande av cykeloch gångväg runt Vassbotten (Dnr KS 2011/268)

10

7

Svar på motion om upprättande av ridvägsplan för Vänersborg
(Dnr KS 2011/301)

11

8

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen,
SoL och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS,
avseende kvartal 3 år 2011 (Dnr KS 2011/276)

12

9

Justerad budget 2012 avseende förändrat personalomkostnadspålägg
(Dnr KS 2011/496)

13

10

Kulturnämnden med begäran att få besluta om den av kommunfullmäktige beslutade utökade budgetramen 2012 (Dnr KS 2012/27)

14

11

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

15

12

Fastställande av taxa avseende ersättning för dödsboförvaltning och
gravsättning (Dnr KS 2011/489)

16

13

Fastställande av taxa för frivilliga musikundervisningen inom
musikskolan (Dnr KS 2011/515)

17

14

Antagande av renhållningsordning med tillhörande föreskrift samt
Avfallsplan 2015 (Dnr KS 2011/466)

19

15

Antagande av Folkhälsoprogram för åren 2012-2015 (Dnr KS 2011/445)

20
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16

Yttrande över betänkandet Skolans dokument, insyn och sekretess
(SOU 2011:58) (Dnr KS 2011/435)

21

17

Av kommunfullmäktige återremitterat ärende om utredningsuppdrag
gällande kommunal friskola (Dnr KS 2010/561)

22

18

Redovisning av slutrapport 2012-01-04, projekt Wargön, samt beslut om
fortsatt process (Dnr KS 2011/207)

23

19

Yttrande över kompletterande förstudie av ny hamn i Vargön
(Dnr KS 2011/207)

25

20

Yttrande över granskningsrapport/revisionsrapport avseende delårsrapport
augusti 2011 (Dnr KS 2011/423)

27

21

Yttrande över Vindbruksplan Trollhättans kommun (Dnr KS 2011/473)

28

22

Yttrande över förslag till Rådets Direktiv om fastställande av
grundläggande säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarnas och
allmänhetens hälsa mot de faror som uppstår tillföljd av joniserande
strålning KOM (2011) 593 slutlig (Dnr KS 2011/441)

29

23

Fråga om namnbyte för Kommunala Handikapprådet, KHR
(Dnr KS 2011/518)

30

§ 24

Yttrande över betänkandet Olagligt statsstöd (SOU 2011:69)
(Dnr KS 2011/490)

31

§ 25

Yttrande över granskningsrapport/revisionsrapport om granskning av
intern kontroll vid snöröjning (Dnr KS 2011/425)

32
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Dnr 2011/129

Svar på motion om att göra den 8 mars till en kommunal
flaggdag i Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Marianne Ramm (V) m fl har 2011-03-02 kommit in med en motion rörande införande
av kommunal flaggdag på den internationella kvinnodagen den 8 mars.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2011-03-30, § 33 att remittera
motionen till kommunstyrelsen.
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande 2012-01-09 redovisat för kommunens praxis vad
gäller flaggning. Av skrivelsen framgår att det står varje kommun fritt att införa de
flaggdagar man så önskar. Av tjänsteutlåtandet framgår också bland annat att FN 1980
proklamerat den 8 mars som internationell kvinnodag. Att göra denna dag till
kommunal flaggdag har därmed stöd av världssamfundet. I skrivelsen noteras även
eventuella merkostnader som kan uppkomma.
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 gör den internationella kvinnodagen den 8
mars till kommunal flaggdag. Motionen är därmed besvarad och avslutad för
kommunfullmäktiges del.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelseförvaltningen att ta fram reglemente för
flaggning inom Vänersborgs kommun.
_____________
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Dnr 2011/172

Svar på motion om utredning/planering av friidrottsarena i
Vänersborgs tätort
Ärendebeskrivning
Magnus Kesselmark (V) har lämnat in en motion daterad 2011-03-13. Mot bakgrund
vad som anförs i motionen, föreslås att kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämnden utreder hur en friidrottsarena kan planeras inom tätorten.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2011-03-30, § 36, att remittera
motionen till barn- och ungdomsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2011-09-19, § 90, föreslagit att
nämnden skulle få i uppdrag att utreda förutsättningarna för en satsning på spontanidrott
och friidrott samt att finansieringen skulle klarläggas.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2011-10-13, § 148, redovisat att
nämnden kan dela i en eventuell utredning men att huvudansvaret bör ligga på barn och
ungdomsnämnden.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-11-28 föreslagit att barn- och
ungdomsnämnden skulle ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för en friidrottsarena
i Vänersborgs tätort. Utredningen skulle också redovisa investeringskostnad och
driftskostnad.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige bifaller motionen med ändringen att barn- och ungdomsnämnden
ges i uppdrag att, inom befintlig budgetram, utreda förutsättningarna för en friidrottsarena i Vänersborgs tätort. Utredningen ska redovisas för kommunstyrelsen senast
2012-11-28. Motionen är därmed besvarad och avslutad för kommunfullmäktiges del.
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Dnr 2011/505

Svar på motion om fria resor för pensionärer inom Trestad
Ärendebeskrivning
Cecilia Skenhall (SD) har i en motion daterad 2011-11-14, mot bakgrund av vad som
anförs i motionen, föreslagit kommunfullmäktige att pensionärer ska få åka kostnadsfritt
på buss och tåg inom Trestad.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2011-12-14, § 171, att remittera
motionen till kommunstyrelsen och socialnämnden.
Socialnämnden har i skrivelse 2011-12-21, med hänvisning till samtal med nämndens
ordförande samt handläggare för kommunstyrelseförvaltningen, meddelat att nämnden
inte ämnar yttra sig.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-01-04 redovisat bakgrund och
föreslagit att med hänvisning till att kommunen redan har fria resor för pensionärer + 75
år samt att det inte idag är möjligt att erbjuda fria resor i andra kommuner undantaget
Tvåstad och att kommunens nuvarande giltighet täcker drygt 80 % av resbehovet anses
motionen besvarad.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-01-04. Motionen är därmed besvarad och avslutad för
kommunfullmäktiges del.
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Dnr 2011/187

Svar på motion om inköp av bl a skulptural konst
Ärendebeskrivning
Dan Nyberg (S) har i en motion daterad 2011-03-12 och mot bakgrund vad som anförs i
motionen, föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att avsätta en miljon kronor om
året för inköp av i huvudsak skulptural konst i enlighet med intentionerna i motionen.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2011-03-30, § 38, att remittera
motionen till byggnadsnämnden och kulturnämnden.
Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2011-10-04, § 137, med hänvisning till
tjänsteutlåtande 2011-09-09 med komplettering 2011-09-23, ställt sig positiv till
motionen. Nämnden har inte tagit ställning till finansieringsfrågan.
Kulturnämnden har vid sammanträde 2011-09-12, § 62, hänvisat till barn- och
ungdomsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-09-05 som skulle utgöra yttrande från
kulturnämnden. I tjänsteutlåtandet ställer sig förvaltningen positiv till motionen.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-11-28 bland annat föreslagit
att befintlig konst systematiseras samt att eventuella renoveringsbehov utförs. Föreslås
också en kartläggning av behovet av ny konst.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen med motiveringen att kulturnämnden har
möjlighet att i kommande budgetarbete äska medel för inköp av konst. Detta får prövas
mot övriga ändamål inför budget 2013.. Motionen är därmed besvarad och avslutad för
kommunfullmäktiges del.
_____________
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Dnr 2011/186

Svar på motion om att boende ska ha rätt till minst ett
kulturarrangemang per år
Ärendebeskrivning
Bengt Larson (S) för socialdemokraternas fullmäktigegrupp har i en motion daterad
2011-03-29, mot bakgrund vad som anförs i motionen, föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att ”de boende på våra institutioner ska ha rätt till minst ett kulturarrangemang per år.”
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2011-03-30, § 39, att remittera
motionen till socialnämnden.
Socialnämnden har vid sammanträde 2011-08-25, § 149, tillstyrkt motionen samt
hänvisat till upprättat tjänsteutlåtande 2011-07-25 med tillhörande redovisning av
genomförda kulturarrangemang på särskilda boende inom vård och omsorg under år
2010 och år 2011.
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 hänvisar till den av socialnämnden gjorda
redovisningen av genomförda arrangemang. Motionen är därmed besvarad och avslutad
för kommunfullmäktiges del.
_____________
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Dnr 2011/268

Svar på motion om utredning av förutsättningar för byggande
av cykel- och gångväg runt Vassbotten
Ärendebeskrivning
Kurt Karlsson (SD) har i en motion daterad 2011-05-25, mot bakgrund vad som anförs i
motionen, föreslagit att ”Kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att
utreda möjligheten förutsättningen för en cykel och gångväg runt den del av Vänerviken
som kallas för Vassbotten.”
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2011-06-22, § 100, att remittera
motionen till samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2011-10-13, § 146, hänvisat till
tjänsteutlåtande 2011-09-22 med bland annat redovisning av nuvarande cykelvägar
samt en till skrivelsen hörande bilaga om cykelvägsplanering åren 2011-2015 samt
”Efter 2020”.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-11-28 bland annat hänvisat
till kommunens arbete med fördjupad översiktplan (FÖP) samt program för Skaven och
Öxnered.
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 hänvisar till den inom samhällsbyggnadsförvaltningen pågående utredningen om cykel och gångvägar. Därmed är motionen
besvarad och avslutad för kommunfullmäktiges del.
_____________
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Dnr 2011/301

Svar på motion om upprättande av ridvägsplan för Vänersborg
Ärendebeskrivning
Marianne Karlsson (C) har i en motion daterad 2011-05-31, mot bakgrund vad som
anförs i motionen, föreslagit att ”i samband med cykelvägsplanen även se över behov
och möjligheter för ridvägar/leder. En ridvägs, ridledsplan i Vänerborgs kommun.”
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2011-06-22, § 101, att remittera
motionen till samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2011-10-13, § 145, hänvisat till sin
förvaltnings yttrande 2011-09-15. I yttrandet hänvisas till arbetet med den fördjupade
översiktplanen för Vänersborgs stad och Vargön och att i den planeringen se över
möjligheter att anlägga ridvägar. Av yttrandet framgår en positiv inställning till att
upprätta en ridvägsplan under förutsättning att nämnden ges ekonomisk täckning för
uppkommande kostnader.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-11-28 hänvisat till arbetet
med den fördjupade översiktsplanen för Vänersborgs tätort och Vargön samt det
påbörjade arbetet med en översyn av befintlig Översiktsplan 2012 och att i dessa
dokument belysa ridvägsleder.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige bifaller motionen som därmed är besvarad och avslutad för
kommunfullmäktiges del.
_____________
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Dnr 2011/276

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen, SoL och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS, avseende kvartal 3 år 2011
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har vid sammanträde 2011-11-24, § 203, rapporterat ej verkställda
gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) kap 16, § 6 f-h, och lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) 28 f-g §, avseende kvartal 3 för år 2011.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar informationen
_____________
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Dnr 2011/496

Justerad budget 2012 avseende förändrat personalomkostnadspålägg
Ärendebeskrivning
I nämndernas beslutade budgetramar för 2012 är det interna personalomkostnadspålägget preliminärt beräknat till 38,98%.
Ekonomikontoret redovisar i tjänsteutlåtande 2011-12-22 att mot bakgrund av sänkta
arbetsgivaravgifter rekommenderar Sveriges kommuner och landsting ett personalomkostnadspålägg som uppgår till 38,46% för 2012. 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 2012 justeras ned enligt följande
Barn- och ungdomsnämnden
-1 482 Tkr
Byggnadsnämnden
-54 Tkr
Gymnasienämnden
-397 Tkr
Kommunstyrelsen
-160 Tkr
Kulturnämnden
-25 Tkr
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
-23 Tkr
Samhällsbyggnadsnämnden
-83 Tkr
Socialnämnden
-2 062 Tkr
Totalt nämnderna
-4 286 Tkr
2. Nedjusteringen av nämndernas personalomkostnadspålägg, om totalt 4 286 Tkr,
tillförs budgeten för skatteintäkter då skatteprognosen för 2012 har försämrats.
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Dnr 2012/27

Kulturnämnden med begäran att få besluta om den av
kommunfullmäktige beslutade utökade budgetramen 2012
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-22, § 92, att utöka kulturnämndens budgetram
med 500 Tkr i Mål- och resursplan 2012-2014, för att nämnden ska återgå till tidigare
nivå för föreningsstöd.
Kulturnämnden beslutade vid sammanträde 2011-12-05, § 78, att hos kommunfullmäktige begära att den erhållna ramökningen skulle få disponeras inom nämndens verksamhetsområde och att beslut om insatser skulle tas av kulturnämnden.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2011-12-23 konstaterat att kulturnämndens
begäran måste hanteras av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige bifaller, med ändring av kommunfullmäktiges beslut 2011-06-22,
§ 92, kulturnämndens anhållan att den i mål- och resursplanen beslutade ramökningen
om 500 Tkr får disponeras inom nämndens verksamhetsområde och beslut om insatser
tas av kulturnämnden.
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Dnr 2012/28

Socialnämnden med förslag om justering av anslagsbindningsnivåer samt förslag om att budget för ekonomiskt bistånd ska
ses som en förslagsbudget
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 arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar, med hänvisning till ekonomikontorets
tjänsteutlåtande 2011-12-23 att ärendet i sin helhet återremitteras till socialnämnden för
ytterligare beredning.
_____________

Protokollsutdrag:

Socialnämnden
Ekonomikontoret
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Dnr 2011/489

Fastställande av taxa avseende ersättning för dödsboförvaltning och gravsättning
Ärendebeskrivning
Kommunen har rätt att ta ut ersättning från dödsbo för kostnader för dödsboförvaltning
och åtgärder enligt ärvdabalken 18 kap 1 § 2 st och begravningslagen 5 kap 2 §.
Socialnämnden har i enlighet med sin förvaltnings skrivelse 2011-10-31, vid
sammanträde 2011-11-24, § 204, beslutat föreslå att socialnämnden ges rätt
att ta ut ersättning av dödsbo för sina kostnader för dödsboförvaltning och
åtgärder enligt begravningslagen samt
att avgift tas ut per timma med 0,70% av prisbasbeloppet plus moms.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar ge socialnämnden rätt att ur dödsbo ta ut ersättning för
kostnader för dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen samt att avgift
uttas per timma med 0,70 % av prisbasbeloppet plus moms.
_____________
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Dnr 2011/515

Fastställande av taxa för frivilliga musikundervisningen inom
musikskolan
Ärendebeskrivning
Elevavgifterna för deltagande i musikskolans undervisning har varit oförändrade sedan
2002. Barn- och ungdomsförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-11-23 redovisat
antalet elever, form av undervisning samt föreslagit nya avgifter. I tjänsteutlåtande
redovisas också avgifter i andra kommuner samt ett riksgenomsnitt.
Barn- och ungdomsnämnden beslutade vid sammanträde 2011-12-12, § 123, bland
annat att föreslå fullmäktige fastställa avgifter enligt redovisning nedan, inom
musikskolan avseende den frivilliga musikundervisningen.
Ämne
Grundkurs och gruppundervisning
Enskild undervisning 20 min
30 min
Speciallinjen
Körsång/ensemble
Sambaorkester
Övrigt, enstaka kurser 10-12 ggr
Instrumenthyra

Förslag/termin
725
900
1350
1350
350
600
600
400

Barn- och ungdomsnämnden beslutade vidare att
elev med mer än ett ämne betalar avgift för varje ämne.
familj mantalsskriven på samma adress betalar full avgift för två barn, från tredje
barnet lämnas 50 % rabatt.
inskrivna elever som betalar ämnesavgift deltar utan kostnad i kör, ensemble och
orkesterspel
inga övriga rabatter tillämpas
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Marie Dahlin (S) yrkade att avgiften för den frivilliga musikundervisningen skulle
behållas på nuvarande nivå samt att musikskolans avgift fortsättningsvis ses över
vartannat år.
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Dnr 2011/515

Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på sitt eget förslag
och Marie Dahlins (S) yrkande, och fann att arbetsutskottet beslutat att som förslag till
kommunstyrelsen föreslå ordförandens förslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar fastställa de av barn- och ungdomsnämnden föreslagna
avgifterna avseende den frivilliga musikundervisningen. Kommunfullmäktige beslutar
vidare att de nya avgifterna ska gälla från och med höstterminen 2012. Kommunfullmäktige beslutar slutligen att avgifterna för den frivilliga musikundervisningen ska
kontinuerligt ses över i samband med budgetarbetet.
_____________
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Dnr 2011/466

Antagande av renhållningsordning med tillhörande
renhållningsföreskrift samt Avfallsplan 2015
Ärendebeskrivning
Alla kommuner är skyldiga att anta en renhållningsordning som ska bestå av föreskrifter
om hantering av avfall en så kallad renhållningsföreskrift och avfallsplan.
Ovan angivna handlingar har upprättats inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Renhållningsordningen har varit utställd för samråd under februari 2011. Inkomna synpunkter
har beaktats. Avfallsplan 2015 har arbetats fram av en projektgrupp och den bygger på
föregående avfallsplan men har anpassats till de bestämmelser som gäller idag.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2011-11-10, § 160, föreslagit att
kommunfullmäktige skulle anta renhållningsordningen med tillhörande renhållningsföreskrift och avfallsplan för Vänersborgs kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta upprättad renhållningsordning med tillhörande
renhållningsföreskrift och avfallsplan 2015 för Vänersborgs kommun. Tidigare beslut i
ärendet upphör därmed att gälla.
_____________

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 15

Sammanträdesdatum

Sida

2012-01-10

20 (32)

Dnr 2011/445

Antagande av Folkhälsoprogram 2012-2015
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett reviderat förslag till Folkhälsoprogram
2012-2015. Kommunstyrelseförvaltningen har i missiv 2012-01-04 bland annat
redovisat att programmet varit föremål för remiss inom kommunens förvaltningar.
Hälspolitiska rådet har vid sammanträde 2011-11-15, § 17, godkänt redovisat förslag till
reviderat Folkhälsoprogram med ändringen att giltighetstiden för programmet skulle
vara 2012-2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta upprättat ”Folkhälsoprogram 2012-2015”.
_____________
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Dnr 2011/435

Yttrande över betänkandet Skolans dokument, insyn och
sekretess (SOU 2011:58)
Ärendebeskrivning
Utbildningsdepartementet har för tillfälle till yttrande till Vänersborgs kommun
överlämnat betänkandet Skolans dokument, insyn och sekretess (SOU2011:58).
Kommunstyrelseförvaltningen har i kontakt med barn- och ungdomsförvaltningen
inhämtat uppgift att förvaltningen inte haft något att erinra mot betänkandet. Ytterligare
synpunkter har inte kommit in till kommunstyrelseförvaltningen. Med hänvisning till
kort handläggningstid och nämndernas fastlagda sammanträdesdagar har något yttrande
inte varit möjligt att sammanställa.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att till Utbildningsdepartementet redovisa att Vänersborgs
kommun avstår från att yttra sig över betänkandet Skolans dokument, insyn och
sekretess.
_____________
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Dnr 2010/561

Av kommunfullmäktige återremitterat ärende om utredningsuppdrag gällande kommunal friskola
Ärendebeskrivning
Hans Edsbagge (MP) och Göran Larsson (MP) föreslog kommunfullmäktige i en
motion att låta utreda förutsättningar för kommunal friskola. Kommunfullmäktige
beslutade enligt förslaget och barn- och ungdomsförvaltningen har nu utrett förslaget.
Barn- och ungdomsutskottet beslutade 2010-11-15, § 48, att överlämna utredningen till
kommunfullmäktige och att föreslå kommunfullmäktige att inte inleda försöksverksamhet med kommunal friskola.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2011-02-02, § 7, att återremittera
ärendet till barn- och ungdomsnämnden för att utreda intresset av självstyre ”s k
kommunal friskola” hos alla kommunala skolor innan beslut tas om en försöksskola.
Barn- och ungdomsförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-11-21 redovisat att en
enkät lämnats till kommunens rektorer. Av tjänsteutlåtandet framgår hur enkäten var
uppbyggd, hur den distribuerats samt hur den besvarades. Av svaren framgår att
samtliga rektorer var nöjda med nuvarande beslutsfunktioner.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2011-12-12, § 130, antagit sin
förvaltnings tjänsteutlåtande 2011-11-21 och översänt denna som svar på det
återremitterade ärendet.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar barn- och ungdomsnämndens beslut 2011-12-12, § 130,
med tillhörande tjänsteutlåtande 2011-11-21.
_____________

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 18

Sammanträdesdatum

Sida

2012-01-10

23 (32)

Dnr 2011/207

Redovisning av slutrapport 2012-01-04, projekt Wargön, samt
beslut om fortsatt process
Ärendebeskrivning
I samband med att Holmen AB beslutade att lägga ned verksamheten i Vargön bildades
Framtidsgruppen med bland annat uppdraget att hitta intressenter som kunde överta
anläggningen. Framtidsgruppens arbete avslutades 2010, då initiativet för hur industriplatsen skulle utvecklas i framtiden, övergick till Vänersborgs kommun.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2012-01-04 redovisat kommunens fortsatta arbete som redovisades i en delrapport 2011-12-02 och i en slutrapport 2012-01-04
– projekt Wargön. Av skrivelsen framgår också bland annat konkreta åtgärder för den
fortsatta processen.
Kommunstyrelsen har kontinuerligt informerats i ärendet.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Utvecklingschefen Ann-Britt Svedberg informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
Den övergripande utvecklingsstrategin för Wargön ska baseras på en gemensam kärna
med inriktning energi, miljö och innovation.
Godkänna och ställa sig bakom presenterad slutrapport etapp 1, daterad 2012-01-04, för
genomförande av de konkreta åtgärder som föreslås.
Presentation av genomförandet av etapp 2 och beslut om etapp 3 ska ske på kommunstyrelsens sammanträde 2012-06-05.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Forts § 18

Sammanträdesdatum

Sida

2012-01-10

24 (32)

Dnr 2011/207

Aktivera en projektorganisation, för etapp 2 med uppdrag att genomföra de konkreta
åtgärder som föreslås i slutrapporten, med en politisk styrgrupp, redan beslutad
2011-12-02, § 251, av kommunstyrelsens arbetsutskott och består av presidierna för
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden med kommunstyrelsens ordförande
Gunnar Lidell(M) som sammankallande, samt
Uppdra till kommundirektören att bilda tjänstemannaorganisation med ledningsgrupp,
projektledning och arbetsgrupp i enlighet med förslaget i sluttrapporten, och där
Innovatum föreslås delta i ledningsgrupp och projektledning. Ledningsgruppen har även
uppdraget att bilda projektorganisation för delprojekt.
Uppdra till kommundirektören att föra dialog och träffa överenskommelse med
Innovatum om roller och samverkan i etapp 2.
Avsätta 2,5 Mkr från kommunstyrelsens förfogandeanslag till kommundirektörens
förfogande för genomförande av etapp 2, samt uppdra till kommundirektören att söka
extern delfinansiering till de delprojekt där detta är möjligt.
Att uppdra till ledningsgruppen att som första åtgärd upprätta en detaljerad resultat- och
aktivitetsplan med budget och tidplan fram till 2012-06-05 för etapp 2, som delges och
presenteras för styrgruppen.
____________
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Dnr 2011/207

Yttrande över kompletterande förstudie av ny hamn i Vargön
Ärendebeskrivning
Vänerhamn AB har gjort en kompletterande förstudie av ny hamn i Vargön med förslag
till etapputbyggnad av denna i fyra etapper. Rapporten syftar till att åskådliggöra de
förändrade förutsättningarna samt nya möjligheter som den planerade förändringen av
verksamhetsinriktning inom området kan medge.
Samhällsbyggnadsnämnden har till kommunstyrelseförvaltningen överlämnat
utredningen för synpunkter.
Sedan ärendet remitterats har även en utredning om områdets utveckling tagits fram.
Denna redovisar förslag till konkreta åtgärder med val av strategier som grund.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2012-01-09 redovisat synpunkter
på de olika etapperna med kostnadsberäkningar samt redovisat en bedömning av
projektet.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Utvecklingschefen Ann-Britt Svedberg informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom förvaltningens förslag till yttrande och översända detta till Samhällsbyggnadsnämnden,
att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden, att som ett led i genomförandet av de konkreta
åtgärder som föreslås i rapporten Projekt Wargön, 2012-01-04, ansvara för delprojekt,
att etablera hamn i Vargön, i den omfattning som i förstudien beskrivs som etapp 0,1,
att etablera projektorganisation, budget och tidplan för arbetet i samarbete med Vänerhamn AB, som del av den projektstruktur för Projekt Wargön, som föreslås i rapporten,
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Dnr 2011/207

att som en första åtgärd fördjupa den ekonomiska analysen och göra en kostnads-,
nyttoanalys med beaktande av de osäkerheter som belyses i förstudien av hamnetablering samt,
att redovisa uppdraget för styrgruppen för Projekt Wargön för beslut om budget och
tidplan för genomförandet.
_____________
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Dnr 2011/423

Yttrande över granskningsrapport/revisionsrapport avseende
delårsrapport augusti 2011
Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer har i enlighet med kommunallagen och god revisionssed
översiktligt granskat Vänersborgs kommuns delårsrapport per 2011-08-31. En
översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till granskning av en
årsredovisning. Revisorernas uppgift är att bedöma om resultatet i delårsrapporten är
förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för ekonomi och verksamhet som är av
betydelse för en god ekonomisk hushållning. Bedömning ska även göras om det är
troligt att ett balanserat resultat kommer att uppnås vid årets slut och om styrningen är
tillräcklig.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på revisionens uppdrag granskat delårsrapporten
per 31 augusti 2011.
Med utgångspunkt från den översiktliga granskningen har revisionen redovisat bedömningar i utlåtande 2011-10-13.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2011-12-02 redovisat yttrande över revisionsrapporten.
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 kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande
2011-12-02 och översänder detsamma som svar till kommunens revisorer.
_____________
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Dnr 2011/473

Yttrande över Vindbruksplan Trollhättans kommun
Ärendebeskrivning
Trollhättans stad har upprättat förslag till Vindbruksplan, tematiskt tillägg till ”Vårt
framtida Trollhättan – Översiktsplan 2003”.
Förslaget till vindbruksplan har överlämnats till Vänersborgs kommun för yttrande.
Samhällsbyggnadsförvaltningen och byggnadsförvaltningen har i yttrande 2011-12-07
respektive 2012-01-03 redovisat att man inte har något att erinra mot förslaget. Miljöoch hälsoskyddsförvaltningen påpekar bland annat vikten av att Vänersborgs kommun
ges möjlighet att yttra sig vid en etablering av vindkraftverk i området Öresjö.
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande 2011-12-12 bland annat att
området Öresjö gränsar till område som i Vänersborgs vindkraftplan redovisas som
lämpligt för större utbyggnad av vindkraft. Vänersborgs kommun ser positivt på en
etablering av vindkraft inom området Öresjö men påpekar vikten av att möjlighet ges att
yttra sig inför en eventuell framtida etablering av vindkraft i området.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande
2011-12-12 och översänder detsamma som svar till Trollhättans stad.
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Dnr 2011/441

Yttrande över förslag till Rådets Direktiv om fastställande av
grundläggande säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarnas
och allmänhetens hälsa mot de faror som uppstår tillföljd av
joniserande strålning KOM (2011) 593 slutlig
Ärendebeskrivning
Miljödepartementet har för eventuellt yttrande till Vänersborgs kommun överlämnat
förslag till Rådets Direktiv om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för
skydd av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa mot de faror som uppstår tillföljd av
joniserande strålning KOM (2011) 593 slutlig.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i yttrande 2011-12-19 redovisat synpunkter på
förslaget.
Kommunstyrelseförvaltningen har i yttrande 2012-01-02 redovisat synpunkter på
förslaget och föreslagit att yttrandet skulle överlämnas till miljödepartementet.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande
2012-01-02 och översänder detsamma som kommunens yttrande till Miljödepartementet
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Dnr 2011/518

Fråga om namnbyte för Kommunala Handikapprådet, KHR
Ärendebeskrivning
Kommunala handikapprådet har vid sammanträde 2011-10-11, § 29 föreslagit att rådet
skulle byta namn till Kommunala rådet för funktionshinderfrågor, KRF.
Kommunala handikapprådets ordförande Marie-Louise Bäckman (KD) har i skrivelse
2011-11-13 bland annat redovisat bakgrund till rådets önskemål om namnändring.
Socialnämnden har vid sammanträde 2011-12-15, § 227, ställt sig bakom ovan angivna
förslag och beslutat överlämna frågan till kommunfullmäktige för beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar godkänna byte av rådets namn till Kommunala rådet för
funktionshinderfrågor, KRF
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Dnr 2011/490

Yttrande över betänkandet Olagligt statsstöd (SOU 2011:69)
Ärendebeskrivning
Näringsdepartementet har för yttrande till Vänersborgs kommun överlämnat
betänkandet Olagligt stadsstöd (SOU 2011:69).
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2012-01-09 redovisat betänkandets komplexitet samt konstaterat att tjänsten som kommunjurist i Vänersborgs kommun är
vakant. På grund härav föreslås kommunen avstå från att lämna remissvar över
betänkandet.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att till Näringsdepartementet redovisa att Vänersborgs
kommun avstår från att yttra sig över betänkandet Olagligt statsstöd
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Dnr 2011/425

Yttrande över granskningsrapport/revisionsrapport om
granskning av intern kontroll vid snöröjning
Ärendebeskrivning
Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på kommunens revisorers uppdrag genomfört
granskning av den interna kontrollen innan betalning sker för utföra snöröjningstjänster.
En revisionsrapport benämnd Intern kontroll snörjning Vänersborgs kommun, daterad
2011-10-13, har överlämnats till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden
för kännedom och beaktande.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2012-01-10 konstaterat att granskningen avser förhållanden inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Av tjänsteutlåtandet
framgår också att kommunstyrelsen bidrar med råd och stöd till
samhällsbyggnadsförvaltningen, där så är påkallat.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande
2012-01-10 och översänder detsamma som svar till kommunens revisorer.
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