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Närvarolista
Beslutande
Gunnar Lidell (M)
Marie Dahlin (S)
Johan Ekström (FP)
Bo Carlsson (C)
James Bucci (V)

Övriga deltagare
Kommundirektören Ove Thörnkvist
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
Kanslichefen Claire Gabrielsson
Personalchefen Ewa Öqvist
Internationella samordnaren Anders Fridén
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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Ärenden

Sid

§ 1.

Handläggning av ansökningar om Ellen och Knut Petrés stiftelse
(Dnr KS 2010/520)

4

§ 2.

Fråga om deltagande i interregprojektet Skandinavisk Kanalsamverkan
KASK samt medfinansiering i projektet (Dnr KS 2010/547)

5

§ 3.

Antagande av reviderat reglemente med föreskrifter om styrelsens och
nämndernas arbetsformer (Dnr KS 2011/36)

7

§ 4.

Extra anslag för att minska väntetiden till budget- och skuldrådgivning
(Dnr KS 2011/49)

8

§ 5.

Revidering av hälsopolitiska rådets organisation (Dnr KS 2011/52)

9

§ 6.

Barn- och ungdomsnämnden med anhållan om förändrad anslagsbindningsnivå avseende beslutat anslag för ökad personaltäthet
(Dnr KS 2011/56)

10

§ 7.

Beslut om feriepraktikanter/sommarjobb i Vänersborgs kommun 2011
samt finansiering (Dnr KS 2011/59)

11

§ 8.

Genomförande av projekt Styrel (Dnr KS 2011/64)

12

§ 9.

Preliminär bokslutsrapport (Dnr KS 2010/7)

13

§ 10

Fråga om gemensam revisor för kommunerna och Västra Götalandsregionen i Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud (Dnr KS 2011/54)

14

Noteras att vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 februari informeras om budgetramar
i arbetet med mål- och resursplan för 2012-2014. Detta ärende bereds av budgetberedningen.
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Dnr 2010/520

Handläggning av ansökningar om Ellen och Knut Petrés
stiftelse
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ansökte 2009-10-26 om permutation av Knut och Ellen Petrés
stiftelse. Kammarkollegiet beslutade 2010-05-21 att permutera stiftelsen.
Permutationsbeslutet stadgar att stiftelsens avkastning används till att årligen utge
bidrag till behövande barn, kvinnor och pauvres honteux. Enligt kommunstyrelsens
permutationsansökan till Kammarkollegiet ska beslut om utdelning av utdelningsbara
medel fattas av socialnämnden. Själva permutationsbeslutet stadgar dock inget i denna
fråga.
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande 2010-11-01 föreslagit att kommunstyrelsen
skulle överlämna till socialnämnden att besluta om utdelning ur Knut och Ellen Petrés
stiftelse. Kommunstyrelsen skulle också till socialnämnden lämna instruktioner kring
handläggningen.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
1. Beslut om utdelning ur Knut och Ellen Petrés stiftelse fattas av socialnämnden.
2. För sin handläggning av ärenden beträffande Knut och Ellen Petrés stiftelse äger
socialnämnden debitera de kostnader handläggningen medför.
3. För den händelse utdelningsbara medel inte förbrukas ska överskjutande medel vart
femte år överlämnas till fullmäktige att brukas till prydande av staden enligt vad
stadgas i permutationsbeslutet.
_____________
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Dnr 2010/547

Fråga om deltagande i interregprojektet Skandinavisk
Kanalsamverkan KASK samt medfinansiering i projektet
Ärendebeskrivning
Telemarkskanalen, Haldenkanalen, Göta Kanal, Dalslands Kanal och Trollhätte kanal
har sedan flera år ett samarbete inom Föreningen Sveriges och Norges kanaler.
Vänersborgs kommun har, som en av kommunerna i de berörda kanalzonerna, ställt sig
bakom en förprojektering inom EU:s strukturfondsprogram, Interreg IVA-KASK”Förprojekt Skandinavisk Kanalsamverkan”. Beslutet fattades av kommunstyrelsens
arbetsutskott vid sammanträde 2010-11-29, § 289.
I projektet KASK utökas samarbetet att även omfatta Danmarks största kanal, Fredrik
VII:s kanal vid Lögstör i Limfjorden.
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i skrivelse 2011-01-26 att förstudien avslutas i
mars 2011. Västra Götalandsregionen har för avsikt att 2011-03-01 lämna in en ansökan
till Interregsekretariatet om ett projekt som bland annat syftar till att utveckla metoder
för att bruka och utveckla det maritima kulturarvet.
Kommunstyrelseförvaltningen förtydligar i skrivelse 2011-02-08 förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Internationella samordnaren Anders Fridén informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom ansökan om projektet Skandinavisk kanalsamverkan och uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna erforderliga
handlingar.
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Dnr 2010/547

Vänersborgs kommuns del av finansieringen beräknas till 50 % av den totala offentliga
finansieringen om 980.700 Euro, vilket motsvarar 490.350 Euro.
Den egna finansieringen sker genom egen arbetsinsats, planerade investeringar i
kanalzonen samt kommungemensamma medel för internationalisering under perioden
2011-2014.
_____________
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Dnr 2011/36

Antagande av reviderat reglemente med föreskrifter om
styrelsens och nämndernas arbetsformer
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2007-09-26,§ 94 om Reglemente med
föreskrifter om styrelsens och nämndernas arbetsformer.
Kommunstyrelseförvaltningen har i missiv 2011-01-10 redovisat förslag till revidering
innebärande
förtydligande av § 15, att ersättare endast har rätt att närvara om ordinarie ledamot
har förhinder
§ 9, justering av protokoll, ändring av ordet bör till ska, vilket ger ökad trygghet
för nämnden vid omedelbar justering
§ 10, tillägg angående hur reservation ska anmälas.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat reglemente med föreskrifter om styrelsens
och nämndernas arbetsformer.
_____________
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Dnr 2011/49

Extra anslag för att minska väntetiden till budget- och
skuldrådgivning
Ärendebeskrivning
Konsumentutskottet konstaterade vid sammanträde 2010-12-03, § 9, att till
kommunstyrelsen lyfta frågan om möjlighet till en ökning av insatserna inom budgetoch skuldrådgivningen genom tillfällig personalförstärkning. Bakgrunden är den
växande kön och att väntetiden som idag är mer än 7 månader.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-01-21 redovisat bakgrund till
det aktuella läget samt förslag att ansöka om medel till tillfällig personalförstärkning.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar bevilja kommunkansliet, ansvar 220, verksamhet 2200,ett
extra anslag om 200 000 kronor för en visstidsanställning av handläggare under år 2011
för att minska kön till budget- och skuldrådgivningen. Finansiering sker genom
kommunstyrelsens förfogandeanslag.
_____________
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Dnr 2011/52

Revidering av hälsopolitiska rådets organisation
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 1999-05-19, § 130, om hälsopolitiska
rådets organisation. Syftet med hälsopolitiska rådet är att folkhälsofrågor i ett brett
perspektiv gavs möjlighet att på ett kraftfullt sätt genomsyra kommunens verksamheter.
Sedan hälsopolitiska rådets organisation fastställdes, har viss justering gjorts. Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-02-12 redovisat dessa justeringar. Av
skrivelsen framgår att ett nytt beslut behöver fattas för att fastställa den nuvarande
organisationen.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut med tillägg innebärande att kommunstyrelsen
ska representeras av sitt arbetsutskott.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta den föreslagna organisationen av det hälsopolitiska
rådet.
_____________
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Dnr 2011/56

Barn- och ungdomsnämnden med anhållan om förändrad
anslagsbindningsnivå avseende beslutat anslag för ökad
personaltäthet
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2010-12-15, § 171, att fastställa Måloch resursplan 2011-2013. Där tilldelades barn- och ungdomsnämnden 6 Mkr till
förstärkt personaltäthet utan specificering av anslagsbindningsnivå.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2011-01-24, § 5, gjort bedömningen
att medlen bör tillfalla grundskolan. Barn- och ungdomsnämnden beslutade att hos
kommunstyrelsen anhålla om ändrad anslagsbindningsnivå.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2011-01-28 redovisat att kontoret inte har någon
erinran mot förslaget.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att beslutade extra anslag om 6 Mkr till förstärkt personaltäthet ska tillfalla anslagsbindningsnivå grundskolan, i enlighet med barn- och ungdomsnämndens önskan.
_____________
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Dnr 2011/59

Beslut om feriepraktikanter/sommarjobb i Vänersborgs
kommun 2011 samt finansiering
Ärendebeskrivning
Personalkontoret har i tjänsteutlåtande 2011-01-20 redovisat att kommunen de senaste
åren berett ett antal elever som slutat årskurs nio möjlighet till feriepraktik. Dessutom
har ett antal gymnasieelever beretts sommarjobb. Dessa platser har i sin helhet
finansierats av kommunstyrelsen.
Feriepraktiken för grundskoleelever administreras av gymnasieförvaltningens
arbetsmarknadsenhet och sommararbete för gymnasieelever administreras av
socialförvaltningen.
Finansiering sker inom befintligt anslag om 1 Mkr. Skulle kostnaden inte rymmas inom
detta anslag, ska den överskjutande delen, dock högst 150.000 kronor, belasta personalkontorets anslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inför sommaren 2011 erbjuda 80 grundskoleelever
feriepraktik med en timlön av 60 kronor under sex timmar per dag i fyra veckor.
Kommunstyrelsen beslutar vidare att, med avtalsenlig lön, erbjuda 30 gymnasieungdomar från omvårdnadsprogrammet sommarjobb med en omfattning av 50 % eller
15 elever med omfattningen 100 % under fyra veckor.
Finansiering sker inom befintligt anslag samt, om kostnaden för platserna inte ryms
inom detta anslag, ska den överskjutande delen, dock högst 150.000 kronor, belasta
personalkontorets anslag.
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Dnr 2011/64

Genomförande av projekt Styrel
Ärendebeskrivning
Regeringen har uppdragit till energimyndigheten, länsstyrelserna och landets kommuner
att genomföra projekt Styrel – styrning av el till prioriterade användare vid bristsituationer. Kommunernas roll i projektet är att ansvara för analys av vilka viktiga el-användare
som finns inom respektive kommuns geografiska område och att ta fram förslag till
prioriteringsordning för dessa. Ett förslag ska lämnas till länsstyrelsen senast 2011-07-01.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-01-31 redovisat bakgrund,
genomförande, arbetsgrupp samt planeringsprocess. Till tjänsteutlåtandet har fogats en
prioriteringslista med kommentarer.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt säkerhetssamordnaren att genomföra projekt Styrel
gällande Vänersorgs kommun utifrån föreslagen prioriteringslista och att återkomma
med ett förslag till beslut till kommunfullmäktige 2011-06-22.
_____________
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Dnr 2010/7

Information om preliminär bokslutsrapport
Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har upprättat en preliminär bokslutsrapport för 2010.
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 2011/54

Fråga om gemensam revisor för kommunerna och Västra
Götalandsregionen i Samordningsförbundet Vänersborg/
Mellerud
Ärendebeskrivning
Fråga har uppkommit om utseende av revisor i samordningsförbundet Vänersborg/
Mellerud. Genom lagändring kan kommuner och landsting träffa överenskommelse om
att utse en eller flera gemensamma revisorer i samordningsförbunden.
Revisorskollegiet i Västra Götalandsregionen har vid sammanträde 2010-10-12, § 43,
ställt sig positivt till att gemensam revisor för Västra Götalandsregionen och berörda
kommuner utses i samtliga berörda förbund, där en av huvudmännen utser revisorerna
för en mandatperiod och att ansvaret nästkommande mandatperiod övergår till den
andra huvudmannen.
Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen har vid sammanträde 2010-11-16, § 282,
rekommenderat regionens revisorer att utse gemensam revisor för de samordningsförbund där detta är möjligt för mandatperioden 2011-2014.
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud förordar att gemensam revisor utses
mellan parterna Region och kommun och har överlämnat ärendet till berörda kommuner
för ställningstagande.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att för yttrande överlämna ärendet till kommunens revisorer. Yttrandet ska ha kommit in till kommunkansliet senast 2011-03-30.
_____________
Protokollsutdrag:
Kommunens revisorer
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