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Ärenden

Sid

§ 148

Yttrande över Kommuninvests avtal om tydligt medlemsansvar
(Dnr KS 2011/214)

§ 149

Godkännande av tillägg till medfinansiering av nytt resecentrum 2012 för
Vänersborg (Dnr KS 2010/440)

§ 150

Yttrande över betänkandet "Likvärdiga förutsättningar - Översyn av den
kommunala utjämningen" (SOU 2011:39) (Dnr KS 2011/262)

§ 151

Yttrande över betänkandet "Med rätt att välja" (SOU 2011:30)
(Dnr KS 2011/235)

§ 152

Uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen att arbeta vidare med
Kulturaxeln i centrala Vänersborg (Dnr KS 2010/53)

§ 153

Medverkan i "Uthållig kommun", etapp 3. (Dnr KS 2011/281)

§ 154

Tilläggsanslag avseende 2011 års löneavtal (Dnr KS 2011/318)

§ 155

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

§ 156

Yttrande över förslag till budget och verksamhetsplan 2012 för
Kommunalförbundet Fyrbodal (Dnr KS 2011/298)

§ 157

Yttrande över förslag till Vänerstipendiat inför Vänerting 2011
(Dnr KS 2011/250)

§ 158

Yttrande över ansökan från Svenska Statoil AB om tillstånd till
övervakningskamera vid bolagets station i Frändefors (Dnr KS 2011/325)

§ 159

Yttrande över ansökan från Svenska Statoil om kameraövervakning vid
bensinstationen vid Djupedalsvägen, Vänersborg (Dnr KS 2011/324)

§ 160

Yttrande över ansökan från Jernhusen AB om tillstånd till
övervakningskamera vid järnvägsstationen i Vänersborg (Dnr KS
2011/335)

§ 161

Samråd enligt miljöbalken för ändringar av verksamheten vid
Trollhättans-Vänersborgs flygplats (Dnr KS 2011/336)
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Dnr 2011/214

Yttrande till Kommuninvest AB - tecknande av regressavtal och
garantiavtal
Ärendebeskrivning
Vänersborgs kommun blev medlem i Kommuninvest ekonomiska förening 1993.
Föreningen äger samtliga aktier i dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB. Genom
beslutet tecknades en solidarisk borgen för bolagets samtliga förpliktelser och i ett
regressavtal delas ansvaret med samtliga medlemmar.
Föreningsstämman beslutade 2011-04-07 att medlemmarna ska ingå ett förtydligat
regressavtal som ersätter nuvarande avtal, samt ett garantiavtal som reglerar
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat.
Ändringarna innebär inte något utökat medlemsansvar, då den solidariska borgen, som
redan idag innebär ett totalansvar för verksamheten, inte ändras.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2011-08-01 tillstyrkt att avtalen godkänns.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att
1. med Kommuninvest ekonomiska förening och medlemmarna i föreningen samt
Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal,
2. regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt ”Avtal”, daterat med
början den 7 maj 1993,
3. med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande Vänersborgs kommun ansvar
för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat.
4. uppdra åt kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektören att underteckna
erforderliga avtal
_____________
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Dnr 2010/440

Godkännande av tillägg till medfinansiering av nytt resecentrum
2012 för Vänersborg
Ärendebeskrivning
En förstudie om ny bangårdsutformning i Vänersborg har sin utgångspunkt i utbyggnaden av dubbelspår mellan Göteborg och Öxnered. Utbyggnaden kommer, efter
invigningen i december 2012, att göra det möjligt för fler tåg att trafikera sträckan
Göteborg – Vänersborg.
Bangården i Vänersborg anses med dagens utformning inte kunna svara mot det ökade
antal tåg som planeras. I en kommande, etapp två, förlängs perrongerna ytterligare över
bron mot Sanden och kan därigenom binda samman en byggnation på Sanden med
Resecentrum.
Arbetet med nytt resecentrum bedrivs av kommunens egen personal från berörda
förvaltningar samt Trafikverket, Jernhusen och Västtrafik AB.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2010-10-20, § 130, att godkänna
kommunal medfinansiering avseende ombyggnad av resecentrum i Vänersborg genom
att ett bidrag till statlig infrastruktur utges med 10 Mkr. Finansiering skulle ske genom
att finansförvaltningens budget för skatteintäkter och generella statsbidrag justeras upp
med motsvarande belopp.
Utbetalning av bidraget förutsatte att kommunstyrelsen godkänt ett avtal om
medfinansiering av resecentrum med övriga parter.
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande 2011-06-23 att sedan
kommunen yttrat sig över förslag till utformning av resecentrum har de ekonomiska
förutsättningarna för ombyggnationen ändrats. Av nya kalkyler framgår en högre
kostnad bland annat till följd av en tunnel som byggs under Vänerns vattennivå.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
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Dnr 2010/440

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kommunal medfinansiering avseende
ombyggnad av resecentrum i Vänersborg genom att ett bidrag till statlig infrastruktur
utges med ytterligare 5 Mkr. Finansiering sker genom att budgeten 2011, för
skatteintäkter och generella statsbidrag, justeras upp med motsvarande belopp.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till avtal om medfinansiering
av resecentrum med Västra Götalandsregionen samt Trafikverket.
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Dnr 2010/561

Av kommunfullmäktige återremitterat ärende om utredningsuppdrag gällande kommunal friskola
Ärendebeskrivning
Hans Edsbagge (MP) och Göran Larsson (MP) föreslog kommunfullmäktige i en
motion att låta utreda förutsättningar för kommunal friskola. Kommunfullmäktige
beslutade enligt förslaget och barn- och ungdomsförvaltningen har nu utrett förslaget.
Barn- och ungdomsutskottet beslutade 2010-11-15, § 48, att överlämna utredningen till
kommunfullmäktige och att föreslå kommunfullmäktige att inte inleda försöksverksamhet med kommunal friskola.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2011-02-02, § 7, att återremittera
ärendet till barn- och ungdomsnämnden för att utreda intresset av självstyre ”s k
kommunal friskola” hos alla kommunala skolor innan beslut tas om en försöksskola.
Barn- och ungdomsnämndens ordförande har vid sammanträde 2011-03-07, § 63,
beslutat att behandla ärendet efter det att barn- och ungdomsnämnden tagit ställning till
pågående ärende om strukturell översyn.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen och uppdrar åt barn- och ungdomsnämnden att
besvara ärendet senast 2012-01-01.
_____________
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Dnr 2011/262

Yttrande över betänkandet "Likvärdiga förutsättningar Översyn av den kommunala utjämningen" (SOU 2011:39)
Ärendebeskrivning
Utjämningskommittén.08 har till Finansdepartementet överlämnat betänkandet "Likvärdiga förutsättningar - Översyn av den kommunala utjämningen" (SOU 2011:39)
Vänersborgs kommun har inbjudits att lämna remissvar över betänkandet.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2011-08-01 redovisat synpunkter på betänkandet
och till utlåtandet fogat ett förslag till yttrande.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar ekonomikontorets förslag till yttrande 2011-08-10 att som
Vänersborgs kommuns yttrande över betänkandet ”Likvärdiga förutsättningar”, överlämnas till finansdepartementet.
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Dnr 2011/235

Yttrande över betänkandet "Med rätt att välja" (SOU 2011:30)
Ärendebeskrivning
Utredningen om en flexibel specialskola har till Utbildningsdepartementet överlämnat
betänkandet "Med rätt att välja – flexibel utbildning för elever som tillhör
specialskolans målgrupp” (SOU 2011:30).
Vänersborgs kommun har inbjudits att lämna remissvar över betänkandet.
Ordföranden i barn- och ungdomsnämnden har i delegationsbeslut 2011-07-11 med
därtill hörande tjänsteutlåtande 2011-07-11, redovisat synpunkter på betänkandet och
till utlåtandet fogat ett förslag till yttrande.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar barn- och ungdomsnämndens förslag till yttrande 2011-07-11
att som Vänersborgs kommuns yttrande över betänkandet ”Med rätt att välja”, överlämnas till utbildningsdepartementet.
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Dnr 2010/53

Uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen att arbeta vidare
med 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 har lett till att kommunen studerat området i ett
samlat grepp.
Vänersborgs kommun har, inom ramen för projektet ”Offentlig miljö som konstform, en
framtidsfaktor i Fyrbodal” genomfört en tävling i gestaltning av kulturaxeln i centrala
Vänersborg. Ett vinnande förslag har utsetts av en jury.
Frågan om kulturaxelns gestaltning har beretts i styrgruppen för Plan- och byggfrågor.
Styrgruppen har kommit fram till att arbetet bör starta med Huvudnässkolans tomt.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-05-19 översiktligt redovisat
styrgruppens arbete samt budget och ansvar för arbetet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet 2011-05-23, § 131, och beslutade
då att återremittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ¨föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja arbetet med
Kulturaxeln och att arbetet inleds med Huvudnässkolans tomt. Arbetet, där det vinnande
förslaget helt eller delvis kan finnas med, ska ske inom ramen för fattade budgetbeslut.
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Dnr 2011/281

Medverkan i "Uthållig kommun", etapp 3.
Ärendebeskrivning
Vänersborgs kommun har av Energimyndigheten erbjudits att delta i programmet
”Uthållig kommun, etapp 3. Programtiden är tre år, 2011-2014, med start i september
2011.
Etapp tre innebär att alla deltagande kommuner engageras i ett ”övergripande stöd” som
fokuserar på att integrera energi- och klimatfrågor i det kommunala ledningsarbetet. De
lokala politikerna är här nyckelpersoner som kommer att erbjudas unika plattformar för
diskussioner och utbildning.
Etapp tre innebär också att varje kommun deltar i minst ett temaområde – fysisk
planering eller näringspolitik. Utifrån dessa båda temaområden utvecklas och förädlas
projektidéer. Vänersborgs kommun har blivit antagen till temaområdet näringslivspolitik.
Kommunstyrelseförvaltningen har yttrat sig i skrivelse 2011-07-19.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta Energimyndighetens erbjudande till Vänersborgs
kommun om att delta i programmet Uthållig kommun, etapp 3.
Kommunstyrelsen beslutar vidare
att ledningsgrupp, Agenda 21, ska vara styrgrupp för kommunens arbete i
programmet
att utse Johan Ekström (FP) till ansvarig politiker i programmet Uthållig kommun,
Etapp 3
Kommunstyrelsen beslutar också att berörda nämnder står för de egna kostnader som
uppkommer i delen ”övergripande stöd”.
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Dnr 2011/281

Kommunstyrelsen beslutar slutligen, att när det gäller ”temaområde”, ska plan och
finansiering upprättas samt att dessa ska underställas kommunstyrelsens beslut.
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Dnr 2011/318

Tilläggsanslag avseende 2011 års löneavtal
Ärendebeskrivning
Förhandlingar avseende 2011 års löneavtal för samtliga förbund är avslutade.
Nämndernas budgetramar för 2011 är baserade på 2010 års lönekostnadsnivå.
Ekonomikontoret redovisar i tjänstutlåtande 2010-06-30 att, baserat på underlag från
personalkontoret, har ekonomikontoret beräknat tillkommande kostnader för nämnderna. Tilläggsanslagen inkluderar också budgetkompensation för löneavtalens effekter
på vissa köpta tjänster samt kompensation för löneavtalets effekter på fördelade kostnader för tjänsteenheten, politikerarvoden samt för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Löneökningen belastar nämnderna från och med 2011-04-01 och får därmed
helårseffekt från och med 2012. Till kommunstyrelsens förfogande finns i budget 2011
centralt budgeterade lönekostnadsmedel.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besluta att nämndernas budgetanslag för 2011 utökas enligt följande:
Nämnd
Tkr
Kommunfullmäktige
Revisionen
Valnämnden
Kommunstyrelsen
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Socialnämnden
Kulturnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Gymnasienämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Byggnadsnämnden
Överförmyndarnämnden
Totalt nämnderna, Tkr

Löneavtal
under 2011
23
9
9
1 446
156
10 862
113
8 615
1 422
784
288
16
23 742

Löneavtal
effekt 2012
23
9
9
1 934
204
14 378
148
11 480
1 893
1 041
381
21
31 523
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Dnr 2011/318

Finansiering kan ske inom ramen för avsatta medel för löneutvecklingen i 2011 års
budget. Ekonomikontoret ges i uppdrag att justera upp nämndernas budgetramar för
2012 i enlighet med avtalets effekter.
_________
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Dnr 2011/298

Yttrande över förslag till budget och verksamhetsplan 2012 för
Kommunalförbundet Fyrbodal
Ärendebeskrivning
Kommunalförbundet Fyrbodal har att före utgången av september månad fastställa
budget och verksamhetsplan för nästkommande år.
Verksamhetsplan och budget för 2012 har överlämnats till Vänersborgs kommun för
yttrande.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
I direktionen för Kommunalförbundet Fyrbodal finns politisk representation för
Vänersborgs kommun.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte avlämna yttrande över budget och
verksamhetsplan 2012 för Kommunalförbundet Fyrbodal.
_____________
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Dnr 2011/250

Yttrande över förslag till Vänerstipendiat inför Vänerting 2011
Ärendebeskrivning
Melleruds kommun har i skrivelse som kom in till Vänersborgs kommun 2011-05-16
redovisat att 2011 års Vänerting kommer att hållas i Melleruds kommun.
I samband med Vänertinget ska Vänerstipendiet delas ut. Stipendiet tilldelas den person
eller organisation som är boende eller verksam inom det område som omfattas av de 13
kommuner som omger Vänern. Stipendiet ska belöna gärningar som främjar kunskaper
om Vänern. Stipendiedelegationen i Karlstad önskar förslag till stipendiat.
Näringslivschefen har i skrivelse 2011-06-30 föreslagit Agneta Christensen till
Vänerstipendiat för 2011. Agneta Christensen är adjungerad till styrelsen för Vänerns
Vattenvårdsförbund och arbetar på dess kansli på Länsstyrelsen i Mariestad. Av
skrivelsen framgår hennes engagerade och mångomfattande arbete för Vänerns
Vattenvårdsförbund och därmed för Vänern.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar anta näringslivschefens förslag att till
stipendiedelegationen förslå att Agneta Christensen utses till Vänerstipendiat för år
2011.
_____________

Protokollsutdrag:

Sipendiedelegationen + näringslivschefens skrivelse med bilagor
Näringslivschefen
Agneta Christensen
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Sammanträdesdatum
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Dnr 2011/325

Yttrande över ansökan från Svenska Statoil AB om tillstånd till
övervakningskamera vid bolagets station i Frändefors
Ärendebeskrivning
Svenska Statoil AB har hos länsstyrelsen i Västra Götalands län ansökt om tillstånd till
övervakningskamera vid bolagets station, adress E 45 i Frändefors.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har överlämnat ansökan till Vänerborgs kommun
för tillfälle till yttrande.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2011-07-07 yttrat sig över ansökan.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte har något att erinra mot ansökan från
Svenska Statoil AB om kameraövervakning vid bolagets bensinstation vid E 45 i
Frändefors.
_____________

Protokollsutdrag:

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
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│ Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr 2011/324

Yttrande över ansökan från Svenska Statoil om kameraövervakning vid bensinstationen vid Djupedalsvägen, Vänersborg
Ärendebeskrivning
Svenska Statoil AB har hos länsstyrelsen i Västra Götalands län ansökt om tillstånd till
övervakningskamera vid bolagets station, adress Djupedalsvägen 1 i Vänersborg.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har överlämnat ansökan till Vänerborgs kommun
för tillfälle till yttrande.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2011-07-06 yttrat sig över ansökan.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte har något att erinra mot ansökan från
Svenska Statoil AB om kameraövervakning vid bolagets bensinstation på Djupedalsvägen 1 i Vänersborg.
_____________

Protokollsutdrag:

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
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Dnr 2011/335

Yttrande över ansökan från Jernhusen AB om tillstånd till
övervakningskamera vid järnvägsstationen i Vänersborg
Ärendebeskrivning
Jernhusen AB har hos länsstyrelsen i Västra Götalands län ansökt om tillstånd till
övervakningskamera i väntsalen, Vänersborgs järnvägsstation, Järnvägsbacken 1 i
Vänersborg.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har överlämnat ansökan till Vänerborgs kommun
för tillfälle till yttrande.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2011-07-14 yttrat sig över ansökan.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte har något att erinra mot ansökan från
Jernhusen AB om tillstånd till kameraövervakning vid Vänersborgs järnvägsstation,
Järnvägsbacken 1 i Vänersborg.
_____________

Protokollsutdrag:

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
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Dnr 2011/336

Samråd enligt miljöbalken för ändringar av verksamheten vid
Trollhättans-Vänersborgs flygplats
Ärendebeskrivning
Fyrstads Flygplats AB har för avsikt att söka nytt tillstånd enligt 9 kap miljöbalken för
verksamheten vid flygplatsen.
Fyrstads Flygplats AB har i handlingar redovisat verksamheten, vilka förändringar som
planeras samt vilka miljökonsekvenser som Fyrstads Flygplats AB nu kan förutse.
Handlingarna har överlämnats till Vänersborgs kommun för yttrande.
Fyrstads Flygplats AB har också inbjudit berörda myndigheter till samråd enligt
miljöbalken för ändringar av verksamheten vid Trollhättan-Vänersborgs Flygplats.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera ärendet till byggnadsnämnden, miljöoch hälsoskyddsnämnden samt näringslivsverksamheten inom kommunstyrelseförvaltningen. Yttrande ska ha kommit in till kommunstyrelseförvaltningen senast 2011-08-15.
_____________

Protokollsutdrag:

Byggnadsnämnden + handlingar
Miljö- och hälsoskyddsnämnden + handlingar
Näringslivsverksamheten + handlingar
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