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Ärenden

Sid

§ 61

Yttrande över ansökan från Solhaga By AB om godkännande som
huvudman samt rätt till bidrag för fristående gymnasiesärskola i Lilla
Edets kommun (Dnr KS 2011/103)
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§ 62

Yttrande över ansökan från Portalens Gymnasium om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Lidköpings kommun
(Dnr KS 2011/104)
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§ 63

Yttrande över ansökan från Portalens Gymnasium om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Uddevalla kommun
(Dnr KS 2011/108)
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§ 64

Yttrande över ansökan från Terkon AB om godkännande som huvudman
för en fristående gymnasieskola i Lidköpings kommun
(Dnr KS 2011/111)
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§ 65

Yttrande över ansökan från Lärande i Östergötland AB om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i Trollhättans stad
(Dnr KS 2011/112)
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§ 66

Yttrande över ansökan från Rytmus AB om godkännande som huvudman
för en fristående gymnasieskola i Vänersborgs kommun
(Dnr KS 2011/113)
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§ 67

Yttrande över ansökan från Lernia College AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Uddevalla kommun
(Dnr KS 2011/114)

11

§ 68

Yttrande över ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om
godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i
Trollhättans stad (Dnr KS 2011/115)
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§ 69

Yttrande över ansökan från Baggium Utbildning AB om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uddevalla kommun
(Dnr KS 2011/131)
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§ 70

Yttrande över ansökan från Baggium Utbildning AB om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i Trollhättans Stad
(Dnr KS 2011/132)

14
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Yttrande över ansökan från Fridaskolorna AB om godkännande som
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Yttrande över utställd detaljplan för del av Nordkroksvägen i Vargön
(Dnr KS 2010/433)
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§ 73

Yttrande över samråd om detaljplan kv Fältskären, kv Tullnären och del
av kvarteret Kaplanen i Vänersborgs kommun (Dnr KS 2011/143)

17

§ 74

Yttrande till Svenska Kraftnät över kompletterande förstudie för ny
likströmsledning mellan Barkeryd i Nässjö kommun och norska gränsen,
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§ 77
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24

§ 80

Resultatöverföring mellan år 2010 och år 2011 för vissa verksamheter
(Dnr KS 2011/20)

26
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Svar på motion om tillgänglighetsdatabas för Vänersborgs kommun
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- redovisning våren 2011 (Dnr KS 2011/164)
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Dnr 2011/103

Yttrande över ansökan från Solhaga By AB om godkännande
som huvudman samt rätt till bidrag för fristående gymnasiesärskola i Lilla Edets kommun
Ärendebeskrivning
Solhaga By AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för
en fristående gymnasiesärskola i Lilla Edets kommun med start år 2012.
Programinriktning är individuella programmet inom verksamhetsträning och
yrkesträning.
Skolinspektionen har överlämnat ansökan till Vänersborgs kommun för tillfälle till
yttrande.
Gymnasienämnden hänvisar i sitt beslut vid sammanträde 2011-03-15, § 27, till
gymnasieförvaltningens yttrande. I det förvaltningsyttrande som beslutet hänvisar till,
finns emellertid inget underlag eller beslutsförslag avseende aktuell ansökan. Det
innebär att något beslut i avseende ansökan från Solhaga by, inte har fattats.
Gymnasienämndens ordförande föreslår i delegationsbeslut 2011-03-21, att beslutet
skulle ha följande lydelse: ”Gymnasienämnden beslutar att inte ha någon erinran mot
aktuell ansökan från Solhaga by samt att detta utgör gymnasienämndens yttrande att
överlämnas till kommunstyrelsen som svar på Skolinspektionens remiss”.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Marie Dahlin (S) meddelade att hon har för avsikt att vid kommunstyrelsens sammanträde yrka avslag till ansökan.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte ha någon erinran mot ansökan från Solhaga By AB
om godkännande som huvudman för en fristående gymnasiesärskola i Lilla Edets
kommun.
_____________
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Dnr 2011/104

Yttrande över ansökan från Portalens Gymnasium om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i
Lidköpings kommun
Ärendebeskrivning
Portalens gymnasium i Lidköping AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Lidköping med start läsåret
2012/13. Programinriktning är estetiska programmet, teknikprogrammet samt el- och
energiprogrammet.
Skolinspektionen har överlämnat ansökan till Vänersborgs kommun för tillfälle till
yttrande.
Gymnasieförvaltningen har i skrivelse 2011-02-23 uttalat att utbildningen inte avser
Vänersborgs kommuns omedelbara närområde. I yttrandet föreslås att kommunen inte
skulle ha något att erinra mot ansökan från Portalens gymnasium i Lidköping AB.
Gymnasienämnden har vid sammanträde 2011-03-15, § 28, beslutat att överlämna
förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen som svar på Skolinspektionens remiss.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Marie Dahlin (S) meddelade att hon har för avsikt att vid kommunstyrelsens sammanträde yrka avslag till ansökan.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte ha någon erinran mot ansökan från Portalens
gymnasium i Lidköping AB om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Lidköping.
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Dnr 2011/108

Yttrande över ansökan från Portalens Gymnasium om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i
Uddevalla kommun
Ärendebeskrivning
Portalens gymnasium har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman
för en fristående gymnasieskola i Uddevalla kommun med start läsåret 2012/13.
Programinriktning är estetiska programmet, teknikprogrammet samt el- och energiprogrammet.
Skolinspektionen har överlämnat ansökan till Vänersborgs kommun för tillfälle till
yttrande.
Gymnasieförvaltningen har i skrivelse 2011-02-23 uttalat att, mot bakgrund av att
liknande utbildningar redan erbjuds och kommer att erbjudas i närområdet, föreligger
risk för överetablering, varför kommunen föreslås avstyrka ansökan.
Gymnasienämnden har vid sammanträde 2011-03-15, § 28, beslutat att överlämna
förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen som svar på Skolinspektionens remiss.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Marie Dahlin (S) meddelade att hon har för avsikt att vid kommunstyrelsens sammanträde yrka bifall till gymnasienämndens förslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar avstyrka ansökan från Portalens gymnasium om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uddevalla kommun.
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Dnr 2011/111

Yttrande över ansökan från Terkon AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Lidköpings
kommun
Ärendebeskrivning
Tercon AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en
fristående gymnasieskola i Lidköping med start läsåret 2012/13. Programinriktning är
samhällsvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet samt ekonomiprogrammet.
Skolinspektionen har överlämnat ansökan till Vänersborgs kommun för tillfälle till
yttrande.
Gymnasienämnden har vid sammanträde 2011-03-15, § 28, behandlat ärendet och i
beslutet hänvisat till sin förvaltnings yttrande daterat 2011-02-23. I det yttrande som
gymnasienämndens beslut hänvisar till, återfinns synpunkter på ansökan från Terkon
AB men på grund av felskrivning återfinns inget förslag till beslut. Detta innebär att
något beslut i avseende ansökan från Terkon AB, inte fattats vid aktuellt sammanträde.
Gymnasienämndens ordförande föreslår i delegationsbeslut 2011-03-22, att beslutet
skulle ha följande lydelse: ”Utbildningen avser inte kommunens omedelbara närområde.
Det föreslås att kommunen ej har något att erinra mot ansökan från Terkon AB.”
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Marie Dahlin (S) meddelade att hon har för avsikt att vid kommunstyrelsens sammanträde yrka avslag till ansökan.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att då utbildningen inte avser kommunens omedelbara
närområde har Vänersborgs kommun inte någon erinran mot ansökan från Tercon AB
om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Lidköpings
kommun.
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Dnr 2011/112

Yttrande över ansökan från Lärande i Östergötland AB om
godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i
Trollhättans stad
Ärendebeskrivning
Lärande i Östergötland AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Trollhättans stad med start läsåret 2012/13.
Inriktningen är inom följande program: ekonomi, naturvetenskap, humanistiska, samhällsvetenskap, bygg- och anläggning, el- och energi, fordons- och transport, VVS- och
fastighet, estetiska, teknik, hotell- och turism.
Skolinspektionen har överlämnat ansökan till Vänersborgs kommun för tillfälle till
yttrande.
Gymnasieförvaltningen har i skrivelse 2011-02-23 uttalat att mot bakgrund av att det i
kommunen och i närkommunerna redan erbjuds, alternativt kommer att erbjudas,
samtliga i ansökan redovisade utbildningar och att elevantalet minskar i hela Fyrbodal,
finns risk för överetablering. I yttrandet föreslås att kommunen skulle avstyrka ansökan
från Lärande i Östergötland AB.
Gymnasienämnden har vid sammanträde 2011-03-15, § 28, beslutat att överlämna
förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen som svar på Skolinspektionens remiss.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Marie Dahlin (S) meddelade att hon har för avsikt att vid kommunstyrelsens sammanträde yrka bifall till gymnasienämndens förslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avstyrka ansökan från Lärande i Östergötland AB om
godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Trollhättans stad.
_____________
_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 66

Sammanträdesdatum

Sida

2011-03-28

10 (31)

Dnr 2011/113

Yttrande över ansökan från Rytmus AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Vänersborgs
kommun
Ärendebeskrivning
Rytmus AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en
fristående gymnasieskola i Vänersborgs kommun med start läsåret 2012/13.
Programinriktning är estetiska programmet.
Skolinspektionen har överlämnat ansökan till Vänersborgs kommun för tillfälle till
yttrande.
Gymnasieförvaltningen har i skrivelse 2011-02-23 redovisat att Birger Sjöberggymnasiet idag erbjuder estetiska programmet musik samt det riksrekryterande orkestermusikerprogrammet. Av skrivelsen framgår också bland annat att en etablering av
Rytmus i Vänersborg, skulle få direkta konsekvenser för den kommunala musikutbildningen med möjlig nedläggning av musikinriktningen som följd, då det varit få sökande
till denna inriktning under senare år. I yttrandet föreslås att kommunen skulle avstyrka
ansökan från Rytmus AB.
Gymnasienämnden har vid sammanträde 2011-03-15, § 28, beslutat att överlämna
förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen som svar på Skolinspektionens remiss.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Marie Dahlin (S) meddelade att hon har för avsikt att vid kommunstyrelsens sammanträde yrka bifall till gymnasienämndens förslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar avstyrka ansökan från Rytmus AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Vänersborgs kommun.
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Dnr 2011/114

Yttrande över ansökan från Lernia College AB om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uddevalla
kommun
Ärendebeskrivning
Lernia College AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman
för en fristående gymnasieskola i Uddevalla kommun med start läsåret 2012/13.
Programinriktning är el- och energi samt VVS- och fastighet.
Skolinspektionen har överlämnat ansökan till Vänersborgs kommun för tillfälle till
yttrande.
Gymnasieförvaltningen har i skrivelse 2011-02-23 uttalat att VVS- och fastighetsprogrammet kommer att erbjudas i närområdet och av Trollhättans gymnasieskola, med
vilken Birger Sjöberggymnasiet samverkar. El- och energiprogrammets inriktning
automation, kommer att erbjudas av Vänersborgs gymnasieskola. I yttrandet föreslås att
kommunen skulle avstyrka ansökan från Lernia College AB.
Gymnasienämnden har vid sammanträde 2011-03-15, § 28, beslutat att överlämna
förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen som svar på Skolinspektionens remiss.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Marie Dahlin (S) meddelade att hon har för avsikt att vid kommunstyrelsens sammanträde yrka bifall till gymnasienämndens förslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avstyrka ansökan från Lernia College AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uddevalla kommun
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Dnr 2011/115

Yttrande över ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola
AB om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Trollhättans stad
Ärendebeskrivning
Drottning Blankas Gymnasieskola AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Trollhättans stad med start
läsåret 2012/13. Programinriktning är barn- och fritid, estetiska samt humanistiska
programmet.
Skolinspektionen har överlämnat ansökan till Vänersborgs kommun för tillfälle till
yttrande.
Gymnasieförvaltningen har i skrivelse 2011-02-23 uttalat att mot bakgrund av risken för
överetablering och ett sjunkande elevantal, samt att aktörer redan finns inom
Fyrbodalsområdet är behovet av utbildningsplatser mer än väl tillgodosett. I yttrandet
föreslås att kommunen skulle avstyrka ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola
AB.
Gymnasienämnden har vid sammanträde 2011-03-15, § 28, beslutat att överlämna
förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen som svar på Skolinspektionens remiss.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Marie Dahlin (S) meddelade att hon har för avsikt att vid kommunstyrelsens sammanträde yrka bifall till gymnasienämndens förslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar avstyrka ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola
AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Trollhättans
stad.
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Dnr 2011/131

Yttrande över ansökan från Baggium Utbildning AB om
godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i
Uddevalla kommun
Ärendebeskrivning
Baggium Utbildning AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Uddevalla kommun med start läsåret
2012/13. Programinriktning är barn- och fritidsprogrammet.
Skolinspektionen har överlämnat ansökan till Vänersborgs kommun för tillfälle till
yttrande.
Gymnasieförvaltningen har i skrivelse 2011-02-23 uttalat att mot bakgrund av risken för
överetablering och ett sjunkande elevantal, samt att aktörer redan finns inom
Fyrbodalsorådet är behovet av utbildningsplatser mer än väl tillgodosett. I yttrandet
föreslås att kommunen avstyrker ansökan från Baggium Utbildning AB
Gymnasienämnden har vid sammanträde 2011-03-15, § 28, beslutat att överlämna
förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen som svar på Skolinspektionens remiss.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Marie Dahlin (S) meddelade att hon har för avsikt att vid kommunstyrelsens sammanträde yrka bifall till gymnasienämndens förslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avstyrka ansökan från Baggium Utbildning AB om
godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uddevalla kommun.
_____________
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Dnr 2011/132

Yttrande över ansökan från Baggium Utbildning AB om
godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i
Trollhättans Stad
Ärendebeskrivning
Baggium Utbildning AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Trollhättans stad med start läsåret 2012/13.
Programinriktning är fordons- och transportprogrammet.
Skolinspektionen har överlämnat ansökan till Vänersborgs kommun för tillfälle till
yttrande.
Gymnasieförvaltningen har i skrivelse 2011-02-23 uttalat att mot bakgrund av risken för
överetablering och ett sjunkande elevantal, samt att aktörer redan finns inom
Fyrbodalsområdet är behovet av utbildningsplatser mer än väl tillgodosett. I yttrandet
föreslås att kommunen avstyrker ansökan från Baggium Utbildning AB.
Gymnasienämnden har vid sammanträde 2011-03-15, § 28, beslutat att överlämna
förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen som svar på Skolinspektionens remiss.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Marie Dahlin (S) meddelade att hon har för avsikt att vid kommunstyrelsens sammanträde yrka bifall till gymnasienämndens förslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avstyrka ansökan från Baggium Utbildning AB om
godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Trollhättans stad.
_____________
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Dnr 2011/140

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 med start läsåret 2012/13.
Programinriktning är ekonomi- samt samhällsvetenskapsprogrammen.
Skolinspektionen har överlämnat ansökan till Vänersborgs kommun för tillfälle till
yttrande.
Gymnasieförvaltningen har i skrivelse 2011-02-23 bland annat uttalat att Birger
Sjöberggymnasiet i nuläget erbjuder både befintliga och tilltänkta gymnasieutbildningar
och inriktningar som de som Fridagymnasiet bedriver/önskar bedriva. Av skrivelsen
framgår att alla utbildningar är hårt konkurrensutsatta, vilket varit kännbart för
Vänersborgs kommuns gymnasieskola. Av skrivelsen framgår vidare att ytterligare
expansion av antalet utbildningsplatser får direkta konsekvenser för såväl den kommunala som den fristående skolan. En överetablering kan leda till organisatoriska och
ekonomiska problem och därmed försämrad kvalité för eleverna. I yttrandet föreslås att
kommunen, mot bakgrund av vad som angivits i yttrandet, avstyrker ansökan från
Fridaskolorna AB.
Gymnasienämnden har vid sammanträde 2011-03-15, § 28, beslutat att överlämna
förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen som svar på Skolinspektionens remiss.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Marie Dahlin (S) meddelade att hon har för avsikt att vid kommunstyrelsens sammanträde yrka bifall till gymnasienämndens förslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avstyrka ansökan från Fridaskolorna AB om
godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vänersborgs kommun.
_____________
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Dnr 2010/433

Yttrande över utställd detaljplan för del av Nordkroksvägen i
Vargön
Ärendebeskrivning
Planområdet ligger norr om Vargöns centrum och består av Nordkroksvägen med
angränsande mark på sträckan mellan järnvägskorsningen i söder och Näckrosvägen i
norr. Syftet med planförslaget är att Nordkroksvägen ska kunna byggas om och bli mer
trafiksäker med en gång- och cykelbana. I den södra delen av planområdet föreslås en
ny sträckning av vägen samt ett vägreservat.
Planförslaget är utställt för granskning enligt 5 kap 23 § plan- och bygglagen och har av
byggnadsnämnden överlämnats till kommunstyrelsen för möjlighet till yttrande.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-03-09 redovisat att
kommunstyrelsen vid sammanträde 2010-10-13, § 272 uttalat sig positiv till förslaget
och föreslagit att kommunstyrelsen även i detta skede skulle vara positiv.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Planeringssekreteraren Lars Rudström informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiv till upprättat förslag till detaljplan för del
av Nordkroksvägen.
_____________
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Dnr 2011/143

Yttrande över samråd om detaljplan kv Fältskären, kv Tullnären
och del av kv Kaplanen i Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Planområdet omfattar kvarteren Fältskären och Tullnären och en del av kvarteret
Kaplanen vid Korsebergsvägen. Dessutom ingår mark väster om kvarteret Tullnären.
Planområdet ligger cirka 2 kilometer från centrum, med närhet till Karls Grav och Vassbotten. Det gränsar i väster till naturmark och i nordost till Södra Nabbensberg, etapp 1.
Syftet med planförslaget är att kvarteren ska användas för bostäder, att strandskyddsbestämmelserna ska upphävas för de bildade tomterna, att skydda de kulturhistoriska
värdena på Kaplanen 2 samt att upphäva detaljplanen (avstyckningsplanen) för marken
väster om kvarteret Tullnären.
Planförslaget har överlämnats till kommunstyrelsen för samråd enligt plan- och
bygglagens 5 kap 20 §.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-03-21 föreslagit att
kommunstyrelsen skulle ställa sig positiv till upprättat förslag till detaljplan.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Planeringssekreteraren Lars Rudström informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiv till upprättat förslag till detaljplan för
kvarteren Fältskären och Tullnären och en del av kvarteret Kaplanen i Vänersborgs
kommun.
_____________
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Dnr 2009/602

Yttrande till Svenska Kraftnät över kompletterande förstudie för
ny likströmsledning mellan Barkeryd i Nässjö kommun och
norska gränsen, delsträcka Grunebo-norska gränsen
Ärendebeskrivning
För att minska sårbarhet i elförsörjningen för södra Sveriges har Svenska Kraftnät
beslutat att bygga SydVästlänken. Denna består dels av en högspänd likströmsförbindelse mellan Norge och Skåne och dels av en ny växelströmsförbindelse mellan
Nässjö och Hallsberg.
Svenska Kraftnät har tagit fram en förstudie daterad maj 2010 för SydVästlänken, ny
likströmsförbindelse Barkeryd-Norska gränsen. Likströmsledningen passerar Vänersborgs kommun. Kommunstyrelsen yttrade sig i ärendet vid sammanträde 2010-08-18,
§ 236.
Mot bakgrund av samordningen med Statnetts planeringsarbete har Svenska Kraftnät
tagit fram en kompletterande förstudie för sträckan mellan Grunnebo och norska gränsen. Kompletteringen omfattar ett luftledningsakternativ, ett kombinerat luft- och kabelalternativ samt en variant på det tidigare presenterade luftledningsalternativet längs en
befintlig 400 kV-ledning. Svenska Kraftnät har i skrivelse daterad 2011-03-04, med
anledning av dessa nya sträckningar och tillhörande förstudie, bjudit in Vänersborgs
kommun till samråd.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-03-22 lämnat synpunkter på
förslaget.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Planeringssekreteraren Lars Rudström informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande
2011-03-22 och överlämnar detta till Svenska Kraftnät som del i kommunens yttrande.
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Dnr 2009/602

Kommunstyrelsen beslutar vidare att
 Alternativet med markkabel ska väljas.
 Svenska Kraftnät ska i möjligaste mån följa befintliga vägar och kraftledningsgator i sin dragning av ledningen.
 Om det är möjlig att följa riksväg 44 vid passage av Väne Ryr ska detta göras.
 Genom Trestad Centrer ska ledningen grävas ned i redan befintliga detaljplanelagda kraftledningsgator.
 Negativa ingrepp i lövskogsmiljöer i anslutning till Onsjö golfbana och i
Takabäckens ravinlandskap ska undvikas. Uppstår skador i dessa miljöer ska
återställning ske
 Vänersborgs kommun måste hållas informerad då läget för ledningen planeras
mer i detalj. Detta för att bland annat eventuella markföroreningar uppmärksammas i tid.
Kommunen föreslår att sträckningen av nedgrävd ledning görs enligt alternativ A.
____________
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Dnr 2011/162

Kallelse till West Swedens Årsstämma/Bolagsstämma 2011
Ärendebeskrivning
West Sweden har kallat till årsstämma 2011-05-20 i Sunne.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar utse Sven-Ingvar Eriksson (M) till
kommunens ombud vid årsstämma med West Sweden. Till ersättare för ombudet utses
Lars-Göran Ljunggren (S).
_____________

Protokollsutdrag:

West Sweden
Ombudet + handlingar
Ersättaren + handlingar
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Dnr 2011/161

Kallelse till årsstämma 2011 för Coompanion Kooperativ
Utveckling Fyrbodal
Ärendebeskrivning
Coompanion Kooperativ Utveckling Fyrbodal har kallat till årsstämma 2011-04-04 i
Vänersborg.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar utse Johan Ekström (FP) till kommunens
ombud vid årsstämman. Till ersättare för ombudet utses James Bucci (V).
_____________

Protokollsutdrag:

Coompanion Kooperativ Utveckling Fyrbodal
Ombudet + handlingar
Ersättare + handlingar
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Dnr 2011/142

Antagande av riktlinjer för investeringsredovisning
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen antog 2005-12-07, Riktlinjer för investeringsredovisning. Sedan dess
har redovisningen av investeringsbidrag förändrats då rekommendationen om intäkter
från avgifter, bidrag och försäljningar kom från Rådet för kommunal redovisning. Förändringen innebär att investeringsbidragen redovisas som långfristig skuld och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod. Tidigare redovisades investeringsbidragen så
att de reducerade det bokförda värdet.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2011-03-15 redovisat att nu genomförd revidering av Riktlinjer för investeringsredovisning gjorts utifrån ovan angivna rekommendationer. Av skrivelsen framgår också att ett avsnitt om komponentavskrivning har
tillkommit, att förtydliganden gjorts av vad som ska ingå som en investeringsutgift samt
redaktionella ändringar.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta de reviderade riktlinjerna för investeringsredovisning.
_____________
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Dnr 2010/378

Antagande av reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud
Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har reviderat sin förbundsordning på sätt
att kungörelser och protokoll ska anslås på officiell anslagstavla hos Västra Götalandsregionen, Vänersborgs kommun och Melleruds kommun.
Det reviderade förslaget till förbundsordning har överlämnats till Vänersborgs kommun
för fastställande.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar fastställa reviderad förbundsordning för
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud.
_____________
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Dnr 2011/6

Överföring av investeringsmedel mellan år 2010 och år 2011
Ärendebeskrivning
Utifrån 2010 års bokslut har nämnderna kommit in med förslag om överföring av
investeringsmedel mellan 2010 och 2011.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2011-03-15 redovisat förslag till beslut utifrån
den beredning av ärendet som skett i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Med utgångspunkt i nämndernas förslag om överföring av investeringsbudget mellan
2009 och 2010 föreslås följande:
 Byggnadsnämnden har i beslut 2011-01-27 begärt att kvarstående
investeringsmedel om 1 789 Tkr för 2010 överförs till investeringsbudget 2011.
 Gymnasienämnden har i beslut 2011-02-07 begärt att kvarstående
investeringsmedel om 488 Tkr för 2010 överförs till investeringsbudget 2010.
 Kommunstyrelsen har ett kvarvarande investeringsutrymme på 1 675 Tkr och begär
1 222 Tkr i överföring till 2011.
 Barn- och ungdomsnämnden har ett kvarvarande investeringsutrymme på 1 476
Tkr och har i beslut 2011-02-21 föreslagit att få överföra investeringsmedel om
9 062 Tkr från år 2010 till år 2011.
Begäran om överföring avser användas till:
 Torpaskolan, Vänerparken, förskolor 3 376 Tkr
 Brättehaga ridhus 2 564 Tkr
 Övriga anläggningar Arena Fritid 3 122 Tkr
Efter avstämning med kommunstyrelsens presidium föreslås att investeringsbudget om
3 376 Tkr avseende Torpaskolan, Vänerparken och förskolor, samt 2 564 Tkr avseende
Brättehaga ridhus överförs till år 2011.
 Kulturnämnden har inte begärt att kvarstående investeringsmedel ska överföras.
 Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut 2011-02-08 föreslagit att få överföra
medel avseende ej slutredovisade projekt om totalt 109 057 Tkr.
 Socialnämnden har i sitt beslut per 2011-02-24 anhållit om att investeringsmedel
om 500 Tkr ska överföras från år 2010 till år 2011.
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Dnr 2011/6

Tabell: Överföring av investeringsbudget 2009-2010, Tkr
Tkr
Barn- och ungdomsnämnden
Byggnadsnämnden
Gymnasienämnden
Kommunstyrelsen
Kulturnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden

Budget
2010
19 950
2 400
1 800
4 700
100
220 871
8 500
258 321

Utfall
Budget
2010 avvikelse
18 474
1 476
611
1 789
1 312
488
3 025
1 675
93
7
98 275
122 596
6 157
2 343
127 947
130 374

Begäran om Förslag till
överföring överföring
9 062
5 940
1 789
1 789
488
488
1 222
1 222
0
0
109 057
109 057
500
500
122 118
118 996

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att nämnderna för investeringsanslag överförda till år
2011 enligt följande
Barn- och ungdomsnämnden
Byggnadsnämnden
Gymnasienämnden
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Totalt

5 940 Tkr
1 789 Tkr
488 Tkr
1 222Tkr
109 057 Tkr
500 Tkr
118 996 Tkr
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Dnr 2011/20

Resultatöverföring mellan år 2010 och år 2011 för vissa
verksamheter
Ärendebeskrivning
Sedan år 2000 föreskriver kommunallagen ett balanskrav för kommunerna. Om
kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det negativa resultatet
regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de
närmast följande tre åren. Det kommunala balanskravet gäller kommunen i dess helhet
och för varje enskilt år. Detta ställer bl.a. ökade krav på samordning/kontroll av hur
ackumulerade resultatmedel från tidigare år disponeras samt att nämndernas verksamhet
bedrivs inom tilldelade budgetramar.
Ekonomikontoret redovisar i skrivelse 2011-03-15 att systemet med resultatfonder
upphörde fr.o.m. bokslut 1998. Undantag gjordes för balansräkningsenheternas egna
kapital samt underhållsfonderna för fastighetsenheten, tjänsteenheten samt gator och
vägar. Av skrivelsen framgår reglerna för resultatöverföring. I skrivelsen redovisas även
resultat enligt 2010 års bokslut för verksamheterna som omfattas av resultatreglering.
I ovan redovisat skrivelse sägs att efter avstämning med kommunstyrelsens presidium
och mot bakgrund av 2010 års höga snöröjningskostnader föreslås att resultatfonden för
gator och vägar justeras upp så att utgående fond blir 0. För städ-/kost-/serviceenheterna
sker ingen överföring då resultatfonden maximalt får uppgå till 1 000 Tkr.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar, baserat på gällande resultatregleringsprinciper, att
nämndernas ackumulerade utgående fondmedel fastställs i 2010 års bokslut, enligt
följande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Forts § 80

Nämnd/verksamhet
Samhällsbyggnadsnämnden
- Renhållningsverk
- VA-verksamhet
- Gator och vägar m.m.
- Fastighetsenheten
- Städ-/Kost-/Serviceenheterna
Gymnasienämnden
- Komvux uppdragsutbildning
Summa
_____________

Sammanträdesdatum

Sida

2011-03-28

27 (31)

Dnr 2011/20

Tkr
2 388
13 856
0
-1 686
1 000
732
16 290

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 81

Sammanträdesdatum

Sida

2011-03-28

28 (31)

Dnr 2010/540

Svar på motion om fler utnyttjandemöjligheter av VA-Vänerkusten
Ärendebeskrivning
Marianne Karlsson (C) har, mot bakgrund av vad som framgår av motionen, föreslagit
”att Vänersborgs kommun i samband med utbyggnaden av VA-Vänerkusten ovanpå
ledningen anordnar en gång- cykel- och om möjligt också ridväg med anslutning till
befintligt vägnät.”
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2010-11-17, § 166, att remittera
ärendet till samhällsbyggnadsnämnden.
Teknik- och trafikenheten har i skrivelse 2011-01-05 föreslagit att det inte bör anläggas
gång och cykelvägar ovanpå de i motionen föreslagna VA-ledningarna. Av skrivelsen
framgår bland annat att de ledningar som läggs ned i marken till största delen kommer
att läggas i privat åker- och skogsmark vilket gör att samordning med anläggande av en
gång- och cykelväg är svår att genomföra. Sedan ledningen grävts ned återställs åkermarken för att åter brukas. Av skrivelsen framgår att Gestadvägen är Trafikverkets
ansvar. Trafikverket har meddelat att om kommunen väljer att exploatera utefter
Gestadvägen faller ansvaret på kommunen att förbättra vägen eller anlägga GC-väg.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2011-01-27, § 16, föreslagit att kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige att besluta i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse och att denna skulle utgöra svar på motionen.
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 hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens förslag. Motionen anses därmed besvarad och avslutad för kommunfullmäktiges del.
_____________
_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 82

Sammanträdesdatum

Sida

2011-03-28

29 (31)

Dnr 2010/424

Svar på motion om tillgänglighetsdatabas för Vänersborgs
kommun
Ärendebeskrivning
Johan Ekström (FP) har, mot bakgrund av vad som anförs i motionen, föreslagit
kommunfullmäktige att snarast tillsätta en ordinarie befattningshavre som löpande och
kontinuerligt får arbeta med att hålla vår tillgänglighetsdatabas uppdaterad och aktuell.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2010-09-01, § 1265, att remittera
motionen till kommunstyrelsen, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden.
Socialförvaltningen har i skrivelse 2010-10-11 redovisat att huvudprincipen för tillgänglighetsdatabasen är att varje besöksmål ska beskrivas så väl att besökare med funktionsnedsättning själva ska kunna fatta beslut om de kan och vill åka till besöksmålet. Alla
inventeringar görs utifrån fasta formulär. Av skrivelsen framgår att socialförvaltningen
ställer sig positiv till en samordnare inom samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde.
Socialnämnden har vid sammanträde 2010-10-28, § 156, ställt sig positiv till förslaget
med en samordnare inom samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde för att exempelvis kunna leda praktikanter i arbetet med en tillgänglighetsdatabas.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse 2010-10-19 redovisat att kommunen
byggt upp en databas men sedan februari 2008 har ingen kontinuerligt arbetat med att
hålla den aktuell och uppdaterad. I skrivelsen föreslås att samhällsbyggnadsnämnden får
i uppdrag att kontinuerligt uppdatera tillgänglighetsdatabasen i enlighet med motionärens intentioner samt redovisat den utökning av budgetramen som skulle behövas för
detta arbete.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2011-01-27, § 17, beslutat bifalla
motionen i enlighet med sin förvaltnings ovan angivna skrivelse.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-03-14 gjort en
sammanställning av inkomna yttranden samt gjort en bedömning och föreslagit att
kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Forts § 82

Sammanträdesdatum

Sida

2011-03-28

30 (31)

Dnr 2010/424

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen som därmed anses besvarad och avslutad
för fullmäktiges del.
_____________

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 83

Sammanträdesdatum

Sida

2011-03-28

31 (31)

Dnr 2011/164

Ingivna men inte slutbehandlade eller avgjorda motioner redovisning våren 2011
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 5 kap 33 § bör 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.
Detta innebär att kommunfullmäktige i sak inte kan behandla en motion som inte är
färdigberedd. Det står däremot kommunfullmäktige fritt att från vidare behandling avskriva
en inte färdigberedd motion.
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en redovisning av de motioner som lämnats
in till kommunfullmäktige och ännu inte behandlats eller avgjorts.
I tjänsteutlåtande 2011-03-22 föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige att notera redovisningen och lägga förteckningen
till handlingarna.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslås föreslå kommunfullmäktige att notera och lägga
förteckningen över ingivna men inte slutbehandlade eller avslutade motioner till
handlingarna.
_____________
_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
│
│
│
│
│
│
│
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│
│
│
│

