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Närvarolista
Beslutande
Gunnar Lidell (M)
Marie Dahlin (S)
Johan Ekström (FP)
Lennart Niklasson (S)
Platsen tom
James Bucci (V)

Tjänstgör för
ej § 114
ej § 116
ej § 115
§ 115

Bo Carlsson (C)
Bo Carlsson (C)

Övriga deltagare
Kommundirektören Ove Thörnkvist
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
Personalchefen Ewa Öqvist
Förvaltningschefen vid gymnasieförvaltningen Tommy Olsson
Planarkitekten Jan-Irvis Scheynius
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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Ärenden
Sid
§ 113

Information inför beslut om mål- och resursplan 2012-2014
(Dnr KS 2011/11)

5

§ 114

Återremitterat ärende om fråga om ansvarsfrihet för 2010 års förvaltning
avseende Fyrbodals kommunalförbund (Dnr KS 2011/192)

6

§ 115

Återremitterat ärende om fråga om ansvarsfrihet för 2010 års förvaltning
avseende Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud
(Dnr KS 2011/193)

8

§ 116

Fråga om ansvarsfrihet för 2010 års förvaltning avseende Norra
Älvsborgs Räddningstjänstförbund - NÄRF (Dnr KS 2011/224)

10

§ 117

Ansökan om borgen från Fyrstads Flygplats AB (Dnr KS 2011/209)

11

§ 118

Svar på motion om offentlighetens tillgång till miljönämndens handlingar
(Dnr KS 2010/604)

12

§ 119

Återremitterat ärende om svar på motion om cykelbanor i Västra Tunhem
(Dnr KS 2010/422)

13

§ 120

Antagande av styrdokumentet Offentlig miljö som konstform
(Dnr KS 2010/588)

16

§ 121

Information om delårsrapport april 2011 (Dnr KS 2011/12)

18

§ 122

Information om bildandet av kommunalförbund avseende de frivilliga
skolformerna i Trollhättan och Vänersborg (Dnr KS 2010/182)

19

§ 123

Anmälan av de små donationsstiftelsernas sammanställning för 2010
(Dnr KS 2011/218)

20

§ 124

Godkännande av donationsstiftelsernas årsredovisningar för 2010
(Dnr KS 2011/217)

21

§ 125

Begäran från barn- och ungdomsnämnden om medel för åtgärder med
anledning av takraset vid Arena Vänersborg (Dnr KS 2011/229)

22

§ 126

Ansökan från barn- och ungdomsnämnden om tilläggsanslag för
kapitalkostnader för informationsskyltar (Dnr KS 2011/228)

23

§ 127

Uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för kvarteret Astern,
Vänersborgs kommun (Dnr KS 2011/146)

24

§ 128

Återremitterat ärende om uppdrag att "Hjärtsäkra Vänersborg" avseende
kommunanställda (Dnr KS 2009/537)

25

§ 129

Yttrande över granskningsrapport/revisionsrapport - Hantering av
allmänna handlingar (Dnr KS 2011/167)

27
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§ 130

Yttrande över ansökan om tillstånd att använda svävare enligt
svävarfartsförordningen (Dnr KS 2011/239)

28

§ 131

Fortsatt arbete utifrån idétävling för utformning av Kulturaxeln i centrala
Vänersborg (Dnr KS 2010/53)

29

Noteras att vid kommunstyrelsens sammanträde tisdagen 2011-05-31 behandlas ärendet
Pensionspolicy, (Dnr KS 2011/236)
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Dnr 2011/11

Information inför beslut om mål- och resursplan 2012-2014
Ärendebeskrivning
Förslag till Mål- och resursplan 2012-2014 har upprättats.
Ärendet har fortlöpande beretts av budgetberedningen som utgörs av ledamöterna i
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
_____________
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Dnr 2011/192

Återremitterat ärende om fråga om ansvarsfrihet för 2010 års
förvaltning avseende Fyrbodals kommunalförbund
Ärendebeskrivning
Fyrbodals Kommunalförbund har överlämnat årsredovisning och förvaltningsrevision
avseende verksamhetsåret 2010.
Revisorerna tillstyrker i sin revisionsberättelse 2011-02-04 att årsredovisningen godkänns samt att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet 2011-04-18, § 89
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att bevilja förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2011-05-04, § 123
Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet för att utreda fråga om
undertecknande av årsredovisningshandlingarna.
Komplettering med anledning av återremissen
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-05-17 redovisat Sveriges
Kommuner och Landstings (SKLs) synpunkter på fråga om undertecknande av årsredovisningshandlingar.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet vid dagens
sammanträde
Ordföranden Gunnar Lidell (M) anmälde att han inte deltog i handläggningen eller
beslutet i detta ärende på grund av jäv. På grund härav utsågs Marie Dahlin (S) till
ordförande under denna paragraf och Johan Ekström (FP) till justerare.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
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Dnr 2011/192

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar bevilja förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.
_____________
Jäv

Gunnar Lidell (M) meddelade att han inte deltog i handläggningen och beslutet i detta
ärende på grund av jäv.
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Dnr 2011/193

Återremitterat ärende om fråga om ansvarsfrihet för 2010 års
förvaltning avseende Samordningsförbundet
Vänersborg/Mellerud
Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har överlämnat årsredovisning,
granskningsrapport och revisionsberättelse.
Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelse 2011-03-21 att den upprättade årsredovisningen godkänns samt att förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2010.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet 2011-04-18, § 90
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att bevilja förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2011-05-04, § 124
Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet för att utreda fråga om
undertecknande av årsredovisningshandlingarna.
Komplettering med anledning av återremissen
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-05-17 redovisat Sveriges
Kommuner och Landstings (SKLs) synpunkter på fråga om undertecknande av årsredovisningshandlingar.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet vid dagens
sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
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Dnr 2011/193

1. bevilja ansvarsfrihet för ledamöter i styrelsen för samordningsförbundet Vänersborg
och Mellerud avseende 2010 års verksamhet
2. godkänna upprättad årsredovisning för år 2010 avseende samordningsförbundet
Vänersborg och Mellerud.
_____________

Jäv

Lennart Niklasson (S) meddelade att han inte deltog i handläggningen och beslutet i
detta ärende på grund av jäv.
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Dnr 2011/224

Fråga om ansvarsfrihet för 2010 års förvaltning avseende Norra
Älvsborgs Räddningstjänstförbund - NÄRF
Ärendebeskrivning
Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har fastställt bokslut och
årsredovisning för verksamhetsåret 2010 inkluderande resultat- och balansräkning samt
finansieringsanalys.
Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelse för år 2010, daterad 2011-04-08, att
årsredovisningen godkänns samt att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning samt beviljar förbundsdirektionen
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.
_____________
Jäv

Marie Dahlin (S) meddelade att hon inte deltog i handläggningen och beslutet i detta
ärende på grund av jäv.
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Dnr 2011/209

Ansökan om borgen från Fyrstads Flygplats AB
Ärendebeskrivning
Fyrstads Flygplats AB, som ägs av kommunerna Trollhättan (49%), Vänersborg (34%),
Uddevalla (16%) och Lysekil (1%), har i skrivelse som kom in till Vänersborgs kommun 2011-04-12, ansökt om borgen för lån till investeringar under perioden 2011-2016.
Investeringsplanen omfattar 17,8 Mkr varav 7,2 Mkr finansieras med bidrag. Under
perioden planeras investeringar i bana och inflygning, specialfordon och fjärrvärmeanslutning mm.
Lånebehovet uppgår till 10 Mkr, Vänersborgs kommun andel av borgensåtagandet
uppgår således till 3,4 Mkr.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2011-05-17 tillstyrkt ansökan samt efter samråd
med övriga ägarkommuner, föreslagit att bolaget ska erlägga en borgensavgift på 0,25 %
av utestående lånebelopp och vidare att bolaget förbinder sig att inte pantsätta egendom
utan medgivande från 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
att bevilja borgen, så som för egen skuld, till förmån för Fyrstads Flygplats AB upp
till 3 400 Tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader och högst motsvarande
investeringens ekonomiska livslängd.
att verkställande av borgensbeslutet förutsätter att Fyrstads Flygplats AB förbinder sig
att inte upplåta pantsäkerhet vid upptagande av nya lån, utan medgivande från
kommunstyrelsen, Vänersborgs kommun.
att under förutsättning av att övriga ägarkommuner fattar motsvarande beslut, att
Fyrstads flygplats AB till Vänersborgs kommun betalar en årlig borgensavgift om
0,25 % på utestående lånebelopp.
____________
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Dnr 2010/604

Svar på motion om offentlighetens tillgång till miljönämndens
handlingar
Ärendebeskrivning
Lutz Rininsland (V) har mot bakgrund vad som anförs i motionen, föreslagit att
kommunfullmäktige beslutar att be miljönämnden och förvaltningen att göra
erforderliga förändringar för att tillgodose motionens avsikt.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2011-02-02, § 17, att remittera
motionen till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har vid sammanträde 2011-04-04, § 19, redogjort för
sina nuvarande rutiner vad gäller publicering på kommunens hemsida och med hänsyn
tagen till personuppgiftslagen (PUL). Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar se över
rutiner och utformning av protokoll med syftet att tillgodose önskemålet i motionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till miljö- och hälsoskyddsnämndens
beslut att motionen därmed är besvarad och avslutad för kommunfullmäktiges del.
_____________
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Dnr 2010/422

Återremitterat ärende om svar på motion om cykelbanor i
Västra Tunhem
Ärendebeskrivning
Annalena Levin (C) har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att ta de kontakter och beslut som erfordras för att samordna
cykelbansanläggning ihop med Vägverket och Trollhättans stad i Västra Tunhem med
omnejd för att verkligen binda samman Tvåstads cykelvägnät och fylla ut de ”snuttar”
som fattas i cykelvägnätet.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat motionen, 2010-11-11, § 146, och beslutat att
trafik och teknikenhetens skrivelse (daterad 2010-10-19) ska utgöra svar. I trafik och
teknikenhetens skrivelse anges att det kan vara en vinst i att knyta samman
cykelvägarna med Trollhättan men samtidigt är det en fråga om kostnad och behov. På
sikt ser enheten att det vore lämpligt att lägga in detta i samhällsbyggnadsförvaltningen
och Trafikverkets planering med som det ser ut finns det ingen plats de närmare tre
åren. Frågan tas under övervägande i kommande års investeringsplaner.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-29, § 279.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2010-12-07, § 316
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
James Bucci (V) yrkade att ärendet skulle återremitteras för att kompletteras med
yttrande från Trollhättans stad.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på om ärendet skulle
avgöras vid dagens sammanträde eller återremitteras och fann att kommunstyrelsen
beslutat att ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde.
Härefter ställde ordföranden arbetsutskottets förslag under proposition och fann att
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med detta.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens beslut och att motionen därmed är besvarad och avslutad för kommunfullmäktiges del.
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Dnr 2010/422

James Bucci (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 2011-02-02, § 11.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Annalena Levin (C) yrkade att ärendet skulle återremitteras med motiveringen att
kontakter skulle tas för inhämtande av yttrande från Trollhättans stad. I yrkandet
instämde Ann-Sofi Nilsson (MP), Bo Carlsson (C), Morgan Larsson (VFP) och Lutz
Rininsland (V).
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på om ärendet skulle
avgöras vid dagens sammanträde eller återremitteras med Annalena Levins (C)
motivering och fann att kommunfullmäktige beslutat att ärendet skulle avgöras vid
dagens sammanträde.
Omröstning begärdes
Ordföranden redogjorde för kommunallagens 36 § som säger att ett ärende ska
återremitteras om det begärs av minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna.
Ordföranden redovisade följande omröstningsordning som godkändes av kommunfullmäktige. Den som anser att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde, röstar ja och
den som stödjer Annalena Levins (C) yrkande om återremiss med angiven motivering,
röstar nej.
Vid omröstningen lämnades 14 ja-röster och 31 nej-röster. Fyra ledamöter avstod från
att rösta. Kommunfullmäktige hade därmed beslutat återremittera ärendet med Annalena
Levins (C) motivering. Noteras att två ledamöters platser (S) och (KD) stod tomma.
Omröstningen framgår av en till fullmäktiges protokoll fogad bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden
med motiveringen att kontakter ska tas för inhämtande av yttrande från Trollhättans
stad.
Komplettering med anledning av återremiss
Trollhättans stad, stadsbyggnadsförvaltningen, har i skrivelse 2011-03-20, meddelat att
motionen redovisats för presidiet i byggnads- och trafiknämnden. Presidiet ser stora
fördelar med en gång- och cykelbana men att det i dagsläget inte är ett prioriterat
projekt. Av skrivelsen framgår att det inte finns medel avsatta under de närmaste 4 åren.
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Dnr 2010/422

Trafikverket har i skrivelse 2010-10-12 redovisat planeringen för utbyggnad av gångoch cykelvägar. I denna planering ingår inte den nu aktuella sträckan.
Teknik- och trafikenheten har i förnyat yttrande 2011-03-25, redovisat inkomna yttranden samt finansiering. I övrigt vidhålles tidigare ställningstagande i yttrande 2010-10-19
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2011-04-14, § 82, beslutat att teknik
och trafikenhetens skrivelse 2011-03-25 ska utgöra svar på motionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet vid dagens
sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens beslut 2011-04-14 och att motionen därmed är besvarad och avslutad för
kommunfullmäktiges del.
_____________
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Dnr 2010/588

Antagande av styrdokumentet Offentlig miljö som konstform
Ärendebeskrivning
Fyrbodals kommunalförbund har antagit ett styrdokument för gestaltning av offentliga
miljöer. Styrdokumentet beskriver projektets utveckling, den offentliga miljön och
kommunens varumärke, det långsiktiga ansvaret och det kommunala initiativet,
konstens roll, om bostadens värde och offentlig miljö som konstform. Dokumentet har
överlämnats till medlemskommunerna för antagande.
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande 2011-05-06 att styrdokumentet, efter en remissomgång, kompletterats med direktiv för tillämpningen. I skrivelsen föreslås att styrgruppen för plan och byggfrågor skulle vara beredningsgrupp för
offentlig miljö med ansvar för offentlig gestaltning och konst i offentlig miljö.
Byggnadsförvaltningen har i yttrande 2011-03-17 föreslagit att kommunstyrelsen skulle
rekommendera kommunfullmäktige att anta styrdokumentet och därefter verkställa det
genom att tillsätta en planeringsgrupp/beredningsgrupp för offentlig miljö samt anslå
medel till detta.
Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2011-05-10, § 66, beslutat i enlighet med sin
förvaltnings förslag med tillägget att bevarande av byggnader kan vara betydelsefullt för
en orts varumärkesbyggande och borde få kosta. Detta skulle kunna inrymmas i den
finansiering som föreslås i styrdokumentet.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta styrdokumentet Offentlig miljö som konstform.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Kommunstyrelsen beslutar att som direktiv vid tillämpningen av styrdokumentet ska
utvecklingsarbetet präglas av följande fem perspektiv; barn- och ungdomsperspektivet,
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Dnr 2010/588

samverkan, jämställdhet, omvärldsorientering och integration. Därutöver ska
styrdokumentet Offentlig miljö som konstform hanteras med hänsyn till budget och god
ekonomisk hushållning, tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, att det är
alla vänersborgares offentliga miljö och behovet av medborgardialog.
Kommunstyrelsen beslutar vidare att styrgruppen för plan och byggfrågor ska ansvara
för att bereda frågor om den offentliga miljön som konstform. Styrgruppen ska, utifrån
aktuellt ärende, adjungera representanter från berörda nämnder och grupper.
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Dnr 2011/12

Information om delårsrapport april 2011
Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har upprättat delårsrapport april 2011.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade att ärendet kommer att informeras om vid kommunstyrelsens
sammanträde 2011-05-31.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen
_____________
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Dnr 2010/182

Information om bildandet av kommunalförbund avseende de
frivilliga skolformerna i Trollhättan och Vänersborg
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fattade vid sammanträde 2010-12-15, § 173, beslut i syfte att
skapa en gemensam struktur för de frivilliga skolformerna i de båda kommunerna. De
frivilliga skolformerna omfattar gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen. Kommunfullmäktige i Trollhättans stad har fattat likalydande beslut.
Fullmäktigeförsamlingarna i Trollhättan och Vänersborg fattade likalydande beslut som
innebar att Trollhättan och Vänersborg tecknade ett samverkansavtal om gemensamt
utbud och fritt sök för eleverna att gälla under 2011. Beslutet innebar också att en
gemensam struktur skulle utvecklas för utbildningarna och att denna skulle vara i drift
2011-01-01. Avsikten var att bilda ett kommunalförbund.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2011-03-02, § 58, bland annat att godkänna upprättad projektbeskrivning samt att styrgruppen för genomförandeprojektet för
Vänersborgs kommun skulle utgöras av kommunstyrelsens och gymnasienämndens
presidier.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-23, § 86, redovisades lokal- och fastighetsunderhåll för Vänersborgs gymnasieskola inför beslut om gemensam struktur för de
frivilliga skolformerna i Trollhättan och Vänersborg.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Gymnasieförvaltningens chef Tommy Olsson informerade.
Ordföranden redogjorde för att ärendet kommer att informeras om vid kommunstyrelsens sammanträde 2011-05-31 samt redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
_____________
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Dnr 2011/218

Anmälan av de små donationsstiftelsernas sammanställning för
2010
Ärendebeskrivning
Vänersborgs kommun förvaltar 17 donationsstiftelser med tillgångar understigande
1 500 000 kronor. Dessa är enligt nya bestämmelser i bokföringslagen och stiftelselagen
från 2010-01-01, enbart skyldiga att föra räkenskaper. Räkenskaperna ska för varje
räkenskapsår avslutas med en sammanställning över årets inkomster och utgifter.
Dessutom ska stiftelserna göra en sammanställning över tillgångar och skulder vid
räkenskapsårets början och slut.
Ekonomikontoret har i skrivelse 2011-04-07 redovisat stiftelsernas totala tillgångar och
disponibla avkastningar. Av skrivelsen framgår att den disponibla avkastningen är
utdelningsbar under år 2011.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar notera den av ekonomikontoret upprättade sammanställningen för år 2010 avseende de mindre donationsstiftelser som Vänersborgs
kommun förvaltar.
_____________
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Dnr 2011/217

Godkännande av donationsstiftelsernas årsredovisningar för
2010
Ärendebeskrivning
Nya bestämmelser i bokföringslagen och stiftelselagen från 2010-01-01 gör gällande att
stiftelser vars tillgångar överstiger 1 500 000 kronor är bokföringsskyldiga. Bokföringsskyldiga stiftelser ska upprätta en årsredovisning som består av balansräkning, resultaträkning och förvaltningsberättelse.
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i skrivelse 2011-04-08 att kommunstyrelsen är
förvaltare för Ellen och Knut Petrés Stiftelse samt Vänersborgs Samstiftelse nr 1, för
vilka ekonomikontoret har upprättat årsredovisningar. Till skrivelsen har fogats en
bilaga om hur stiftelsernas samlade kapital utvecklats samt aktuell fördelning på olika
tillgångsslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen, i sin egenskap av förvaltare för respektive Ellen och Knut Petrés
Stiftelse samt Vänersborgs Samstiftelse nr 1 godkänner de upprättade årsredovisningarna och överlämnar dem till revisor för granskning.
_____________
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Dnr 2011/229

Begäran från barn- och ungdomsnämnden om investeringsutrymme samt täckning för kapitalkostnader med anledning av
takraset vid Arena Vänersborg
Ärendebeskrivning
I början av år 2010 rasade en del av taket in på Arena Vänersborg. Barn- och ungdomsnämnden begärde vid sammanträde 2011-04-18, § 49, investeringsutrymme om
1 500 000 kronor för att färdigställa Arena Vänersborg efter takraset. Nämnden begärde
också täckning för kapitalkostnader som följde av investeringen.
Ekonomikontoret redovisar i tjänsteutlåtande 2011-05-17 att, efter avstämning med
kommunstyrelsens presidium, föreslås barn- och ungdomsnämnden tilldelas 1 500 000
kronor i utökat investeringsutrymme i budget 2011. Investeringen avser färdigställande
av Arena Vänersborg efter takraset 2010. Begäran om täckning av kapitalkostnader,
som följer av investeringen, hanteras i samband med beredningen av budget 2012.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att tilldela barn- och ungdomsnämnden 1 500 000 kronor i
investeringsutrymme i budget 2011. Investeringen avser färdigställande av Arena
Vänersborg efter takraset 2010. Begäran om täckning av kapitalkostnader, som följer av
investeringen, hanteras i samband med beredningen av budget 2012.
_____________
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Dnr 2011/228

Ansökan från barn- och ungdomsnämnden om tilläggsanslag
för kapitalkostnader för informationsskyltar
Ärendebeskrivning

Barn- och ungdomsförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-04-05 föreslagit att
informationsskyltar till en kostnad av 500 000 kronor skulle sättas upp vid Arena
Vänersborg.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2011-04-18, § 47, beslutat att hos
kommunstyrelsen begära täckning för de kapitaltjänstkostnader som följer av den ovan
föreslagna investeringen.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2011-05-17 beräknat kapitalkostnaderna till ca
50 000 kronor per år. Av tjänsteutlåtandet framgår vidare att, efter avstämning med
kommunstyrelsens presidium, konstateras att barn och ungdomsnämndens begäran om
utökad ram för kapitalkostnader som följer av investeringar i informationsskyltar i
Arena Vänersborg, lämnas utan åtgärd. Eventuellt uppkomna kostnader får täckas inom
nämndens befintliga ram.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna barn- och ungdomsnämndens
begäran om utökad ram för kapitalkostnader som följer av investeringar i informationsskyltar till Arena Vänersborg, utan åtgärd. Eventuellt uppkomna kostnader får täckas
inom nämndens befintliga ram.
_____________

Protokollsutdrag:

Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomikontoret
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Dnr 2011/146

Uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för kvarteret Astern,
Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Planområdet omfattar kvarteret Astern som i norr gränsar till Östra vägen, i öster till
Regementsgatan, i söder till Södergatan och väster till AF Carlssons gata. Avståndet till
Torget är mellan 400 och 700 meter.
Planområdets areal är cirka 60 000 kvadratmeter. I kvarteret finns fastigheterna Astern
11 och Astern 16, vilka ägs av Trenova fastigheter AB, och Astern 22 (gamla vattentornet), som ägs av kommunen.
Byggnadsförvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande 2011-04-11 att Trenova fastigheter
AB i skrivelse som kom in till Vänersborgs kommun 2011-04-21 anhållit om att en ny
detaljplan ska tas fram för Astern 11 och Astern 16. Bolaget har för avsikt att utveckla
området för handel, kontor, hotell, bostäder, fritidsverksamheter, utbildning samt andra
ej störande verksameter.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
- med stöd av 5 kap 2 § plan- och bygglagen (2010:900) att meddela planbesked för
att ta fram en ny detaljplan för kvarteret Astern
- uppdra åt byggnadsförvaltningen att ta fram ett förslag till detaljplan för kvarteret
Astern
- att syftet med planen är att kvarteret Astern ska användas för bostäder, handel,
hotell, kontor, utbildning, ickestörande industri och liknande verksamheter.
Kommunstyrelsen bedömer att planen kan antas i mars 2012.
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt byggnadsförvaltningen att träffa ett planavtal
med Trenova fastigheter AB.
_____________
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Dnr 2009/537

Återremitterat ärende om uppdrag att "Hjärtsäkra Vänersborg"
avseende kommunanställda
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2009-10-21, § 118, uppdra åt kommunstyrelsen att utreda fråga om att hjärtsäkra Vänersborg. Frågan var föranledd av en
motion från Socialdemokraterna och Centerpartiet.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2010-06-02, § 167, bland annat att
uppdra åt personalkontoret att med utbildning höja kunskapen i HLR (hjärt-lungräddning) bland kommunens anställda genom mer organiserade utbildningsinsatser.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-02-24 redovisat förslag till
utbildningsinsatser samt kostnaden för detta.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2011-05-04, § 135
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Arbetsmiljöutvecklaren Ingrid Rylander informerade.
Kommunstyrelsen beslutade återremittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för
att i uppdraget om att "Hjärtsäkra Vänersborg" avseende kommunanställda även ta upp
frågan om livräddande instanser på barn.
Komplettering med anledning av återremissen
Personalkontoret har i tjänsteutlåtande 2011-05-11 redovisat att barn- och ungdomsnämnden skulle föreslås genomföra utbildningen ”Livräddande första hjälpen till barn”.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet vid dagens
sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
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Dnr 2009/537

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att hjärt-lung-räddning ska genomföras för alla medarbetare
i Vänersborgs kommun. Kommunstyrelsen beslutar vidare uppdra åt personalkontoret
att genomföra utbildningsinsatserna samt att förvaltningarna deltar i projektet och att
kostnader som uppstår regleras på sätt som föreslås i kommunstyrelseförvaltningens
tjänsteutlåtande 2011-02-24 med tillägg att kostnaderna ska rymmas inom befintlig ram.
Kommunstyrelsen beslutar också föreslå barn- och ungdomsnämnden att genomföra
utbildningen ”Livräddande första hjälpen till barn” för all berörd personal.
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Dnr 2011/167

Yttrande över granskningsrapport/revisionsrapport - Hantering
av allmänna handlingar
Ärendebeskrivning
Komrev, inom PwC, har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning
av ärendehantering, diarieföring och hantering av allmänna handlingar inom kommunstyrelsen och barn- och ungdomsnämnden. Granskningen har sammanfattats i en
rapport, daterad mars 2011, som revisorerna behandlat på sammanträde 2011-03-08.
Rapporten har överlämnats till respektive nämnd för kommentarer.
Kommunstyrelseförvaltningen har i yttrande 2011-05-13 redovisat att rapporten i allt
väsentligt utvisar att kommunstyrelsen har ändamålsenliga rutiner. De områden som
rapporten anser behöver förbättras och utvecklas, har kommenterats i yttrandet samt
redovisats när åtgärder kan förväntas vidtagna.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2011-05-13 som sitt
eget att överlämnas till kommunens revisorer.
_____________
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Dnr 2011/239

Yttrande över ansökan om tillstånd att använda svävare enligt
svävarfartsförordningen
Ärendebeskrivning
Marcus Norström, Vänertjänst Hammarö, har hos länsstyrelsen i Värmlands län ansökt
om tillstånd att använda svävare enligt svävarfartsförordningen (1986:305). Av ansökan
framgår att svävare skulle användas för yrkestrafik utan inskränkningar till vindkraftsparken i Gässlingegrund samt inom Vänern ävensom för transport av tjänstemän från
SGU i den del av Vänern som ligger inom västra Götalands län. Ansökan har
överlämnats till Vänersborgs kommun för synpunkter.
Kommunkansliet har i yttrande 2011-05-10 föreslagit att Vänersborgs kommun inte
skulle ha något att erinra mot ovan angiven ansökan.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte ha någon erinran mot ansökan från
Marcus Norström, Vänertjänst Hammarö, om tillstånd att enligt ansökan använda
svävare enligt svävarfartsförordningen.
_____________

Protokollsutdrag:
Länsstyrelsen i Värmlands län + kommunkansliets yttrande 2011-05-10
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Dnr 2010/53

Fortsatt arbete utifrån idétävling för utformning av Kulturaxeln i
centrala Vänersborg
Ärendebeskrivning
Kulturaxeln är en unik del av centrala Vänersborg vars värden behöver lyftas fram och
förnyas. Nedläggningen av Huvudnässkolan, flyttningen av bussterminal från torget
samt olika önskemål om plantaget understryker att kommunen behöver studera området
i ett samlat grepp.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2010-02-17, § 42, att arrangera en idétävling för kulturaxeln. Syftet med tävlingen var att få fram idéer för kulturaxeln, så att
den åter blir en aktiv mötesplats, samtidigt som dess unika värden bevaras och utvecklas. Kommunstyrelsen beslutade vidare att maximalt 800 000 kronor skulle avsättas för
projektet.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2011-02-16, § 26, redovisade konsthallsföreståndaren Kajsa Frostensson inkomna förslaget till idétävlan för kulturaxeln.
Redovisning av vinnande förslag i idétävlingen presenterades 2011-03-11.
Kommunstyrelseförvaltningen har avgivit tjänsteutlåtande daterat 2011-05-19.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden föreslog, sedan överläggningarna avslutats, att ärendet skulle
återremitteras till kommunstyrelseförvaltningen för vidare beredning vilket
arbetsutskottet godkände.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för vidare beredning.
____________
Protokollsutdrag:

Kommunstyrelseförvaltningen
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