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Yttrande över beslutsunderlag gällande avtal om ansvar för den regionala
kollektivtrafiken i Västra Götaland och samverkansformer kring
kollektivtrafikens utvecklig i Västra Götalandsregionen (Dnr KS 2010/72)
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Svar på motion om studie- och yrkesvägledningen vid skolorna i
Vänersborg (Dnr KS 2010/525)
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Svar på motion om friskvård för anställda i Vänersborgs kommun
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Antagande av reviderat reglemente för Krisledningsnämnden
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Redovisning av lokal- och fastighetsunderhåll för Vänersborgs
gymnasieskola inför beslut om gemensam struktur för de frivilliga
skolformerna i Trollhättan och Vänersborg (Dnr KS 2010/182)
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§ 41

Resultatöverföring mellan 2010 och 2011 för vissa verksamheter
(Dnr KS 2011/20)
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§ 42

Barn- och ungdomsnämnden med begäran om extra anslag till Arena
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Dnr 2010/72

Yttrande över beslutsunderlag gällande avtal om ansvar för den
regionala kollektivtrafiken i Västra Götaland och samverkansformer kring kollektivtrafikens utvecklig i Västra Götalandsregionen
Ärendebeskrivning
Ägarfrågan av Västtrafik AB har utretts under cirka tre år. Bakgrunden till utredningen
var att ett nytt huvudmannaavtal skulle tecknas. Under utredningens gång har arbetet
förändrats till att nu föreslå Västra Götalandsregionen som ensamägare till Västtrafik
AB samt att en skatteväxling skulle kunna ske. Vidare är förslag till samverkansformer
framtagna liksom underlag för tillköp och principer för en skatteväxling.
Kommunstyrelsen har i yttrande 2011-01-19, § 18, ställt sig positiv till förslaget som nu
återkommit till Vänersborgs kommun för att slutligt avgöras av kommunfullmäktige.
VästKoms styrelse har 2011-02-24, § 6, föreslagit att Västra Götalandsregionens
kommuner skulle godkänna det framtagna förslaget.
Kommunstyrelseförvaltningen har yttrat sig i tjänsteutlåtande 2011-03-02.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Västra Götalands län
enligt utsänt förslag med innebörd att Västra Götalandsregionen från och med
2012-01-01 ska vara regional kollektivtrafikmyndighet samt att en skatteväxling med
43 öre genomförs för att möjliggöra detta.
att samverkan mellan kommunerna och regionen ska ske i enlighet med rapporten:
Samverkansformer kring kollektivtrafiken i västra Götaland.
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Dnr 2010/72

att under förutsättning av beslut enligt ovan om ansvar för den regionala
kollektivtrafiken uppdra åt regionstyrelsen/kommunstyrelsen att teckna avtal om
överlåtelse av samtliga av kommunen innehavda aktier i Västtrafik AB till Västra
Götalandsregionen med tillträdesdag 2012-01-01 mot en köpeskilling som för
respektive kommun uppgår till kommunens andel av bolagets nominella aktiekapital
enligt kommunens aktieinnehav på överlåtelsedagen.
att godkänna VästKoms styrelsebeslut 2011-02-24, § 6, i lydelse enligt ovan.
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna avtalet ”Avtal om ansvar för
den regionala kollektivtrafiken i Västra Götalands län”.
_____________
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Dnr 2010/340

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, avseende kvartal 4 år 2010
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har vid sammanträde 2011-02-24, ´§ 38, 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 4 för år 2010.
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 2010/525

Svar på motion om studie- och yrkesvägledningen vid skolorna
i Vänersborg
Ärendebeskrivning
James Bucci (V), Stefan Kärvling (V) och Lutz Rininsland (V) har för Vänsterpartiet,
mot bakgrund av vad som framgår av motionen, föreslagit ”att kommunfullmäktige
begär att få en beskrivning av den befintliga studie- och yrkesvägledningen i hela
kommunen och att en redovisning lämnas som möjliggör en bedömning om resurserna
måste förstärkas för att säkerställa vägledning med önskvärd kvalitet.”
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2010-11-01, § 156, att remittera
motionen till kommunstyrelsen, barn- och ungdomsutskottet samt gymnasienämnden.
Gymnasieförvaltningen har avgivit tjänsteutlåtande 2011-01-13 och gymnasienämnden
har vid sammanträde 2011-02-15, § 18, föreslagit att kommunfullmäktige skulle avslå
motionen.
Barn- och ungdomsförvaltningen har avgivit tjänsteutlåtande 2011-01-28. Gymnasienämnden har vid sammanträde 2011-02-21, § 25, föreslagit att kommunfullmäktige
skulle avslå motionen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
James Bucci (V) redovisade att han i kommunstyrelsen hade för avsikt att yrka bifall till
motionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till beslut i gymnasienämnd och barnoch ungdomsnämnd, att avslå motionen som därmed anses besvarad och avslutad för
kommunfullmäktiges del.
_____________
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Dnr 2010/536

Svar på motion om friskvård för anställda i Vänersborgs
kommun
Ärendebeskrivning
Göran Larsson (MP) har, mot bakgrund av vad som anförs i motionen, föreslagit att
kommunfullmäktige skulle subventionera motion och friskvård med ett visst belopp per
anställd och år samt att de anställda inom rimliga gränser ska kunna välja vilken hälsofrämjande verksamhet man vill bedriva.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2010-11-17, § 164, att remittera
motionen till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2011-03-02 redovisat de möjligheter
anställda idag har vad gäller friskvård samt även informerat om forskning inom
området.
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 kommunstyrelseförvaltningens
skrivelse 2011-03-02 att avslå motionen som därmed anses besvarad och avslutad för
kommunfullmäktiges del.
_____________
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Dnr 2010/495

Svar på motion om tillgängligt friluftsbad vid Fredriksberg
Ärendebeskrivning
Lutz Rininsland (V) har, mot bakgrund av vad som anförs i motionen, föreslagit att
kommunfullmäktige skulle besluta om ett tillgängligt friluftsbad vid Fredriksberg.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2010-10-20, § 135, att remittera
motionen till kommunstyrelsen.
Barn- och ungdomsförvaltningen har yttrat sig 2011-02-08.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2011-02-21, § 26, ställt sig positiv
till att förslaget utreds.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen på sätt att fråga utreds om ett friluftsbad
vid Fredriksberg, som skulle vara tillgängligt för alla. Därmed anses motionen besvarad
och avslutad för kommunfullmäktiges del.
_____________
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Dnr 2011/3

Information om årsredovisning 2010
Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har upprättat förslag till årsredovisning för år 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 2011/119

Antagande av reviderat reglemente för kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till reviderat Reglemente för
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2011-02-23 redovisat vilka paragrafer
som reviderats samt orsaken till detta.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen.
_____________

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 39

Sammanträdesdatum

Sida

2011-03-14

13 (35)

Dnr 2011/117

Antagande av reviderat reglemente för krisledningsnämnden
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till reviderat reglemente för
krisledningsnämnden.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2011-02-23 redovisat vilka paragrafer
som reviderats samt orsaken till detta.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta reviderat reglemente för krisledningsnämnden.
_____________
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Dnr 2010/182

Redovisning av lokal- och fastighetsunderhåll för Vänersborgs
gymnasieskola inför beslut om gemensam struktur för de
frivilliga skolformerna i Trollhättan och Vänersborg
Ärendebeskrivning
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-02, § 58, togs fråga upp om genomförande av gemensam struktur för de frivilliga skolformerna i Trollhättan och
Vänersborg.
Kommunstyrelsen beslutade bland annat att ge kommundirektören i uppdrag att vid
kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-23, i samråd med gymnasieförvaltningen,
redogöra för lokal- och fastighetsunderhållssituationen för Vänersborgs gymnasieskola
inför slutliga beslut om bildande av kommunalförbund.
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 2011/20

Resultatöverföring mellan 2010 och 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 bland annat ökade krav på samordning/kontroll av
hur ackumulerade resultatmedel från tidigare år disponeras samt att nämndernas
verksamhet bedrivs inom tilldelade budgetramar.
Ekonomikontoret har redovisat att systemet med resultatfonder upphörde från och med
bokslut 1998. Undantag gjordes för balansräkningsenheternas egna kapital samt
underhållsfonderna för fastighetsenheten, tjänsteenheten samt gator och vägar.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Samtal kring resultatöverföring mellan 2010 och 2011 för vissa verksamheter och
konstaterades att ärendet kommer att tas upp vid kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde 2011-03-28.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen
_____________
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Dnr 2011/116

Barn- och ungdomsnämnden med begäran om extra anslag till
Arena Vänersborg
Ärendebeskrivning
I kommunfullmäktiges beslut 2010-12-15, § 171, angående budget 2011, beslutades att
kommunstyrelsens förfogandeanslag förstsärktes med 6 000 000 kronor vilka kan täcka
ökade kostnader för Arena Vänersborg.
Kommunstyrelsen beslutade 2011-03-02, i anvisningar till budget 2012, att omfördela
6 000 000 kronor från kommunstyrelsens förfogandeanslag till barn- och
ungdomsnämnden, Arena Vänersborg. Ett direktiv gavs till kommunstyrelsens
presidium att genomföra särskilda överläggningar med företrädare för barn- och
ungdomsnämnden avseende ambitionsnivå och driftkostnader för Arena Vänersborg.
Barn- och ungdomsförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-02-08 redovisat behovet av
att nämnden tillförs 6 000 000 kronor för att driva anläggningen Arena Vänersborg.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2011-02-21, § 24, beslutat anhålla
hos kommunstyrelsen om till tillskott med 6 000 000 kronor för drivande av Arena
Vänersborg.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2011-03-09 föreslagit att kommunfullmäktige
skulle besluta omfördela 6 000 000 kronor från kommunstyrelsens förfogandeanslag till
barn- och ungdomsnämnden, arena och fritid, i budget 2011.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
James Bucci (V) meddelade att han vid kommunstyrelsens sammanträde har för avsikt
att föreslå annan beslutsformulering.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar omfördela 6 000 000 kronor från kommunstyrelsens
förfogandeanslag till barn- och ungdomsnämnden, arena och fritid, i budget 2011.
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_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 43

Sammanträdesdatum

Sida

2011-03-14

17 (35)

Dnr 2011/137

Socialnämnden med anhållan om medel avseende stöd till
personer som vårdar eller stödjer närstående
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har under ett antal år bedrivit verksamheten anhörigstöd med
finansiering av ett riktat statsbidrag. Från och med 2011 har regeringen fört över
bidraget till det kommunalekonomiska utjämningssystemet vilket då ökar med 32
kronor per invånare. Det ger kommunen 1 181 000 kronor år 2011. Kommunstyrelsen
beslutade vid sammanträde 2011-03-02, § 52, i anvisningar till budget 2012, att utöka
socialnämndens budgetram med 1 181 000 kronor till verksamheten anhörigstöd.
Socialnämnden har vid sammanträde 2011-02-24, § 33, anhållit om att få 1 300 000
kronor för anhörigstöd med hänvisning till att det tidigare riktade statsbidraget till
verksamheten från och med 2011 ingår i det generella statsbidraget.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2011-03-09 konstaterat att 1 181 000 kronor kan
omfördelas till socialnämnden 2011 då budgeten för skatteintäkter och generella
statsbidrag kan budgeteras upp med motsvarande belopp.
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 socialnämnden ett tilläggsanslag om 1 181 000
kronor till verksamheten anhörigstöd under 2011. Finansiering kan ske genom att
finansförvaltningens budget för skatteintäkter och generella statsbidrag justeras upp
med motsvarande belopp.
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Dnr 2010/59

Byggnadsförvaltningen med anhållan om medel till ej avslutat
arbete med Vindbruksplan
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2007-05-30, § 158, att uppdra åt kommunchefen och
byggnadschefen att upprätta en fördjupad översiktsplan för vindkraft. Denna
vindbruksplan är ett tillägg till översiktsplan 2006 i Vänersborgs kommun.
Kommunstyrelsen beslutade 2007-06-04, § 184, att reservera 280.000 kronor ur
kommunstyrelsens förfogandeanslag och Boverket beviljade 2007-11-23 ett statligt stöd
om 220.000 kronor för arbetet med vindbruksplanen.
Kommunstyrelsen beslutade 2010-02-17, § 39, efter anhållan från byggnadsförvaltningen, att maximalt 150.000 kronor skulle avsättas under kommunchefen. Ekonomisk
reglering mot byggnadsförvaltningen skulle ske via internfakturering. Finansieringen
skedde via kommunstyrelsens förfogandeanslag.
Byggnadsförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-02-04 redovisat bakgrund till att
67 000 kronor av kommunstyrelsens beslutade anslag, har förfallit vid 2010 års utgång.
Förvaltningen anhåller att samma summa skulle avsättas till byggnadsförvaltningen för
slutförandet av vindbruksplanen.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att 67 000 kronor avsätts under kommundirektören för
slutförandet av vindbruksplanen. Ekonomisk reglering mot byggnadsförvaltningen ska
ske via internfakturering. Finansieringen sker via kommunstyrelsens förfogandeanslag.
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Dnr 2009/395

Byggnadsförvaltningen med anhållan om anslag till ej avslutat
samverkansprojekt Holmängen
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2009-08-19, § 206, beslutat att starta ett samverkansprojekt med exploatörer för utformning av ett nytt bostadsområde på Holmängen. Utgångspunken för samverkansarbetet är program för detaljplaner beslutat av
kommunfullmäktige 2009-10-29, § 96, samt gestaltningsprogram beslutat av kommunstyrelsen 2009-08-19, § 206.
Byggnadsförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-02-04 redovisat att kommunen deltar
som en av fem parter i projektet. Parterna har överenskommit att avsätta 100 000 kronor
vardera för erforderliga utredningen i projektet, totalt 500 000 kronor. Av tjänsteutlåtandet framgår också bakgrund till att 65 000 kronor av de reserverade medlen har
förfallit vid 2010 års utgång. Förvaltningen anhåller att samma summa skulle avsättas
till byggnadsförvaltningen för att fortsätta arbetet med samverkansprojektet.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att 65 000 kronor avsätts under kommundirektören för det
fortsatta arbetet med samverkansprojekt Holmängen. Ekonomisk reglering mot byggnadsförvaltningen ska ske via internfakturering. Finansieringen sker via kommunstyrelsens förfogandeanslag.
_____________

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 46

Sammanträdesdatum

Sida

2011-03-14

20 (35)

Dnr 2009/568

Byggnadsförvaltningen med anhållan om medel till ej avslutat
upprättande av program för detaljplaner för norra Nordkroken i
Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2009-12-02, § 301, att uppdra åt
byggnadsförvaltningen att ta fram förslag till program för detaljplaner för Norra
Nordkroken. Kommunstyrelsen beslutade vidare att anslå 300.000 kronor för
upphandling av konsultuppdrag för utredningar i samband med framtagande av
program för detaljplaner för Norra Nordkroken.
Byggnadsförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-02-10 redovisat att någon konsulttjänst ännu inte anlitats samt att de anslagna 300.000 kronorna förfallit vid 2010 års
utgång. Förvaltningen anhåller i tjänsteutlåtandet att samma summa skulle avsättas till
byggnadsförvaltningen för upphandling av konsultuppdrag i samband med framtagande
av program för detaljplaner för Norra Nordkroken
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att 300 000 kronor avsätts under kommundirektören för
upphandling av konsultuppdrag i samband med framtagande av program för
detaljplaner för Norra Nordkroken. Ekonomisk reglering mot byggnadsförvaltningen
ska ske via internfakturering. Finansieringen sker via kommunstyrelsens
förfogandeanslag.
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Dnr 2010/53

Byggnadsförvaltningen med anhållan om medel till ej avslutad
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
under kommunchefen, för projektet samt att ekonomisk reglering mot byggnadsförvaltningen skulle ske via internfakturering.
Byggnadsförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-02-04 redovisat att under 2010 har
648 287 kronor förbrukats. Projektet kommer att avslutas under mars/april 2011. Av de
reserverade medlen har 151 713 kronor förfallit vid 2010 års utgång. Förvaltningen
anhåller att samma summa skulle avsättas under år 2011 för att slutföra arbetet med
idétävlingen för kulturaxeln.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att 151 713 kronor avsättas under kommundirektören, för att
slutföra arbetet med projektet idétävling för utformning av Kulturaxeln i centrala
Vänersborg. Ekonomisk reglering mot byggnadsförvaltningen sker via internfakturering. Finansiering sker ur kommunstyrelsens förfogandeanslag.
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Dnr 2010/60

Byggnadsförvaltningen med anhållan om medel till ej avslutat
arbete med fördjupad översiktsplan för Dalslandskusten i
Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2008-06-04, § 165, uppdra åt byggnadsförvaltningen att ta
fram en fördjupad översiktsplan för Dalslandskusten. Kommunstyrelsen beslutade
vidare uppdra åt kommunchefen att inom en kostnad av 300.000 kronor upphandla
konsultuppdrag för utredningen.
Kommunstyrelsen beslutade 2010-02-17, § 40, efter anhållan från byggnadsförvaltningen, att ytterligare maximalt 300.000 kronor skulle avsättas för ändamålet under
kommunchefen samt att ekonomisk reglering mot byggnadsförvaltningen skulle ske via
internfakturering.
Byggnadsförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-02-10 redovisat bakgrund till att
130 000 kronor av de reserverade medlen har förfallit vid 2010 års utgång. Förvaltningen anhåller att samma summa skulle avsättas år 2011 för att fortsätta arbetet med
fördjupad översiktsplan för Dalslandskusten
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att 130 000 kronor avsättas under kommundirektören för
arbete med fördjupad översiktsplan för Dalslandskusten samt att ekonomisk reglering
mot byggnadsförvaltningen sker via internfakturering. Finansiering sker ur
kommunstyrelsens förfogandeanslag.
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Dnr 2011/134

Yttrande över samråd, enkelt planförfarande, avseende ändring
av detaljplan för Niklasberg 7 och del av Niklasberg 1,
Vänerborgs kommun
Ärendebeskrivning
Planområdet gränsar i väster till Hagaparken, i norr till Östra vägen, i öster till mark
med Regionarkivet och Kulturlagret och söder till Älvsborgsbanan. I området finns fem
byggnader för särskilt boende för äldre.
Syftet med ändringen av detaljplanen är
att öka den största tillåtna bruttoarean ovan mark från 15 500 kvadratmeter till 18 000
kvadratmeter
att höja högsta tillåtna antalet våningar från en till två
att ange att den högsta tillåtna byggnadshöjden är åtta meter och
att genomförandetiden för den underliggande detaljplanen och ändringen av planen ska
vara tio år.
Övriga bestämmelser i den underliggande planen ska fortsätta att gälla.
Förslaget till ändring av detaljplanen är av begränsad betydelse, saknar intresse för
allmänheten samt är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande. Ärendet hanteras därför med enkelt planförfarande vilket innebär att planen
kan antas efter samrådet.
Ändringen av detaljplanen har för samråd enligt plan- och bygglagens 5 kap 28 §
översänts till kommunstyrelsen för synpunkter.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-03-07 ställt sig positiv till
upprättat förslag till detaljplan för Niklasberg 7 samt del av Niklasberg 1.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-03-07
som sitt eget att överlämnas till byggnadsnämnden.
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Dnr 2011/141

Redovisning av uppföljningen av Agenda 22 avseende
2007/2008
Ärendebeskrivning
Det ankommer på kommunala handikapprådet att göra uppföljning och revidering av
det handikappolitiska programmet, Agenda 22.
Kommunala handikapprådet har i missiv 2010-12-13 angivit att samtliga nämnder har
redovisat genomförda och planerade åtgärder för en förbättrad tillgänglighet.
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 2011/6

Angående överföring av investeringsmedel mellan 2010 och
2011
Ärendebeskrivning
Utifrån 2010 års bokslut har nämnderna kommit in med förslag om överföring av
investeringsmedel mellan 2010 och 2011.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Samtal fördes kring överföring av investeringsmedel mellan 2010 och 2011.
Konstaterades att ärendet kommer att tas upp vid kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde 2011-03-28.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
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Dnr 2011/107

Ungdomspolitiskt handlingsprogram
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsförvaltningen har upprättat ett förslag till ungdomspolitiskt
handlingsprogram för Vänersborgs kommun daterat 2009-11-04.
Barn- och ungdomsnämnden har 2009-12-07, § 147 överlämnat programmet till
kommunstyrelsen för vidare handläggning.
Av handlingar i ärendet framgår att barn- och ungdomsförvaltningen framställt önskemål om att ta tillbaka ärendet för handläggning och i skrivelse 2010-03-22 har barn- och
ungdomsförvaltningen tillfrågats, utan att återkomma i ärendet.
Barn- och ungdomsnämndens ordförande Lena Eckerbom Wendel (M) har i
tjänsteutlåtande 2011-02-15 redovisat att Vänersborgs kommun eventuellt kommer att
ansöka om utmärkelsen Årets ungdomskommun 2012. En viktig del i förutsättningarna
för utmärkelsen är en fastställd målsättning med ungdomsarbetet som exempelvis ett
ungdomspolitiskt handlingsprogram. I tjänsteutlåtandet framställt önskemål om en
aktualisering av det ungdomspolitiska handlingsprogrammet.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet om Ungdomspolitiskt
handlingsprogram till barn- och ungdomsnämnden för vidare handläggning.
_____________

Protokollsutdrag:

Barn- och ungdomsnämnden + handlingar
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Dnr 2011/91

Uppdrag till valberedningen avseende val till demokratiberedningen
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2011-03-02, § 50, med anledning av en motion från
Kate Giaever (S), att föreslå kommunfullmäktige att besluta bland annat att
demokratiberedningen
1.
ska vara en beredning till kommunfullmäktige
2.
ska bestå av lika många ledamöter som partier i kommunfullmäktige där varje
parti äger rätt att utse en ledamot.
3.
ska bestå av lika många ersättare som utses, som under 2. dock med förbehåll att
ersättare endast tjänstgör vid sammanträden där ordinarie ledamot har anmält
förhinder från att deltaga.
Kommunfullmäktige har att utse ledamöter och ersättare i demokratiberedningen i
enlighet med partiernas förslag liksom utse ordförande samt förste och andre vice
ordförande.
Kommunfullmäktige har att avgöra fråga om demokratiberedningens organisation vid
sammanträde 2011-03-30. För att ge demokratiberedningen största möjliga förutsättningar att starta sitt arbete föreslås att valberedningen arbetar fram förslag till ledamöter
och ersättare i beredningen. Under förutsättning av att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag gällande demokratiberedningens organisation, föreslås
kommunfullmäktige ta upp valberedningens förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till valberedningen för att
arbeta fram förslag till ledamöter och ersättare i demokratiberedningen. Förslaget ska,
under förutsättning av kommunfullmäktiges bifall till demokratiberedningens organisation, föreläggas kommunfullmäktige 2011-03-30 för beslut.
_____________
Protokollsutdrag:

Valberedningen
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Dnr 2011/144

Utseende av ledamot i valberedning i föreningens styrelse samt
godkännande av ändrade föreningsstadgar för TrollhättanVänersborgs ideella förening för turimsutveckling
Ärendebeskrivning
Trollhättan-Vänersborgs ideella förening för turimsutveckling har kallat till extra
föreningsmöte i Trollhättan 2011-03-24. Noteras att årsmöte med den ideella
föreningen kommer att hållas 2011-04-28.
Vid det extra föreningsmötet tas bland annat upp fråga om stadgeändring före den
ideella föreningen och bolagsändring för Visit Trollhättan Vänerborg AB.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt sina representanter i styrelsen att vid extra
föreningsmöte 2011-03-24 rösta för stadgeändring och ändring av bolagsordning i
enlighet med förslaget men med ändring med nedanstående innebörd
- i styrelsen för Trollhättan-Vänersborgs ideella förening för turimsutveckling ska
finnas två politiker med två ersättare att representera Vänersborgs kommun.
Ersättarna ska närvara vid förhinder för ordinarie ledamot.
- i styrelsen för Visit Trollhättan Vänersborg AB ska finnas en ledamot med en
ersättare att representera Vänersborgs kommun. Ersättaren ska närvara vid förhinder
för ordinarie ledamot.
Kommunstyrelsen beslutar vidare inför årsmöte 2011-04-28 med den ideella föreningen
att utse
1.
Anders Forsström (M) till kommunens ombud vid årsmöte med TrollhättanVänersborgs ideella förening för turimsutveckling
2.
Till ersättare för Forsström utses Annica Larson Lindlöf (S).
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Dnr 2011/144

Kommunstyrelsen beslutar att ombudet ska rösta
1.
för att Marie Dahlin (S) utses till ledamot i valberedningen
2.
för att Anders Forsström (M) utses till ledamot i styrelsen.
3.
för att Annica Larson Lindlöf (S) utses till ledamot i styrelsen
4.
att Kerstin Andersson (FP) utses till ersättare för Anders Forsström i styrelsen
5.
att ………………………… utses till ersättare för Annica Larson Lindlöf (S) i
styrelsen
Valen gäller till årsmötet 2015.
4.
för en ändring av föreningsstadgar och bolagsordning med innebörd som
redovisats ovan.
_____________

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 55

Sammanträdesdatum

Sida

2011-03-14

30 (35)

Dnr 2011/136

Val av ledamot i valberedning och bolagsstyrelse för Visit
Trollhättan-Vänersborg AB samt godkännande av ändrad
bolagsordning
Ärendebeskrivning
Visit Trollhättan-Vänersborg AB kallar till bolagsstämma 2011-04-28. Noteras att vid
denna bolagsstämma kommer fråga om ändring i bolagsordning att behandlas.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utse
3.
Anders Forsström (M) till kommunens ombud vid bolagsstämma med Visit
Trollhättan-Vänersborg AB
4.
Annica Larson Lindlöf (S) till ersättare för Forsström (M) vid bolagsstämma med
Visit Trollhättan-Vänersborg AB
Kommunstyrelsen beslutar vidare, under förutsättning av ändring av bolagsordning, utse
ombudet ska rösta för
1.
att Marie Dahlin (S) utses till ledamot i valberedningen
2.
att Gunnar Lidell (M) utses till ledamot i styrelsen.
3.
att …………………………………. utses till ersättare i styrelsen
Valen gäller till bolagsstämman 2015
4.
en ändring av bolagsordning med innebörd att i styrelsen ska finnas en ledamot
och en ersättare som representerar Vänerborgs kommun.
_____________

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 56

Sammanträdesdatum

Sida

2011-03-14

31 (35)

Dnr 2011/133

Utseende av ombud med ersättare vid bolagsstämma/årsstämma
med Dalslands Turist AB
Ärendebeskrivning
Dalslands Turist ABhar kallat till bolagsstämma i Håverud 2011-04-11.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar utse kommunalrådet Johan Ekström (FP) till
kommunens ombud vid bolagsstämma med Dalslands Turist AB. Till ersättare för
Johan Ekström (FP) utses kommunalrådet Marie Dahlin (S).
_____________

Protokollsutdrag:

Dalslands Turist AB
Johan Ekström
Marie Dahlin

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 57

Sammanträdesdatum

Sida

2011-03-14

32 (35)

Dnr 2011/128

Utseende av ombud med ersättare vid årsmöte för Vänerns
Vattenvårdsförbund
Ärendebeskrivning
Vänerns Vattenvårdsförbund har kallat till årsmöte i Åmål 2011-03-31.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar utse kommunfullmäktiges ordförande Anders
Forsström (M) till kommunens ombud vid årsmöte för Vänerns Vattenvårdsförbund.
Till ersättare för ombudet utses kommunfullmäktiges förste vice ordförande Annica
Larson Lindlöf (S)
_____________

Protokollsutdrag:

Vänerns Vattenvårdsförbund.
Anders Forsström
Annica Larson Lindlöf

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 58

Sammanträdesdatum

Sida

2011-03-14

33 (35)

Dnr 2011/97

Utseende av ombud med ersättare till årsstämma/
bolagsstämma för Leader Dalsland och Årjäng 2011
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-02-21, § 27, att utse James Bucci (V)
till kommunens ombud vid årsstämman 2011-03-24 med Leader Dalsland Årjäng.
James Bucci (V) har senare meddelat att han inte kan vara kommunens ombud vid
årsstämman varför ärendet åter tas upp vid dagens sammanträde.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar utse Anders Forsström (M) till kommunens
ombud vid årsstämman med Leader Dalsland Årjäng. Till ersättare för ombudet utses
Lars-Göran Ljunggren (S).
_____________

Protokollsutdrag:

Leader Dalsland Årjäng
Anders Forsström + handlingar
Lars-Göran Ljunggren
_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 59

Sammanträdesdatum

Sida

2011-03-14

34 (35)

Dnr 2011/122

Utseende av ombud med ersättare till årsstämma med
Nätaktiebolaget Biogas Brålanda
Ärendebeskrivning
Nätaktiebolaget Biogas Brålanda har kallat till årsstämma i Vänersborg 2011-04-01.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar utse kommunfullmäktiges ordförande Anders
Forsström (M) till kommunens ombud vid årsstämma med Nätaktiebolaget Biogas
Brålanda. Till ersättare för ombudet utses Lennart Niklasson (S)
_____________

Protokollsutdrag:

Nätaktiebolaget Biogas Brålanda
Anders Forsström
Lennart Niklasson

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Sida

2011-03-14

35 (35)

§ 60

Information
Samtal kring eventuell ändring av detaljplan för Trenova-området med syfte att tillåta
detaljhandel.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
_________

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

