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Plats

Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Onsdagen den 19 augusti 2009, kl 08.30-12.17.

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2-3

Ärendelista

Sid 4-6

Utsedd att justera

Gunnar Lidell

Paragrafer

174-210

Underskrifter
Sekreterare

............................................................................................

Maud Rudquist

Ordförande

.............................................................................................

Lars-Göran Ljunggren

Justerande

.............................................................................................

Gunnar Lidell
________________________________________________________________________________
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Organ
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Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsen, Sundsgatan 29, Vänersborg

Underskrift
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Maud Rudquist
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Närvarolista
Beslutande
Lars-Göran Ljunggren (S)
Gunnar Lidell (M)
Bo Carlsson (C)
Joakim Sjöling (S)
Bengt Larson (S)
Lennart Niklasson (S)
Madelaine Karlsson (S)
Kate Giaever (S)
Ann-Britth Fröjd (C)
Anders Forsström (M)
Astrid Karlsson-Björkman (M)
Lars G Blomgren (FP)
Orvar Carlsson (KD)
James Bucci (V)
Lars Rosén (FV)

Tjänstgör för

Marie Dahlin (S)
Jenny Brycker (S)

Andreas Vänerlöv (KD)

Ersättare
Anne Sophie Aronsson (S)
Henrik Josten (M)
Sven G Johansson (S)
Kerstin Andersson Carlsson (M)
Tor Wendel (M)
Johan Ekström (FP)
Lutz Rininsland (V)
Kent O. Nilsson (MP)
Information § 175
Informationssekreterare Thomas Fridén
Planeringssekreteraren Lars Rudström
Säkerhetssamordnaren Kristina Hedman
Miljö- och hälsoskyddschefen Peter Almqvist
VA-chefen Peeter Maripuu
Personalekonomen Anneli Bengtsson
Arbetsmiljöutvecklaren Ingrid Rylander
Ergonomen Thomas Mellgren
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Byggnadschefen Charlotte Rosborg
Planarkitekten Jasmina Lilja
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
Övriga deltagare
Kommunchefen Guy Mahlviker
Kanslichefen Claire Gabrielsson
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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Ärenden

Sid

§ 174

Yttrande över betänkandet Fritid på egna villkor - utredningen av vissa
frågor om bidrag till ungdomsorganisationer m m (SOU 2009:29)
(Dnr KS 2009/270)

7

§ 175

Information

8

§ 176

Ordförandeinformation

10

Ärenden som beslutas av kommunfullmäktige
§ 177

Beslut om ändring av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden avseende
elhandel för kommunens verksamheter (Dnr KS 2009/168)

11

§ 178

Beslut om förslag till redaktionella ändringar i styrande dokument på
grund av ny lagstiftning (Dnr KS 2009/364)

12

§ 179

Antagande av policy för uthyrning av kommunala lokaler och lokaler som
uppbär kommunalt stöd (Dnr KS 2009/396)

14

§ 180

Svar på motion om en förvaltning gällande kommunens fastigheter och
vägar (Dnr KS 2008/206)

15

§ 181

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen och
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade avseende kvartal 1 år
2009 (Dnr KS 2009/315)

17

§ 182

Sammanträdesdagar under 2010 (Dnr KS 2009/409)

18

Ärenden som beslutas av kommunstyrelsen
§ 183

Yttrande över ansökan från Ljud & Bildskolan LBS AB - om utökad rätt
till bidrag och statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i Trollhättans
kommun (Dnr KS 2009/231)

19

§ 184

Yttrande över ansökan från Baggium Utbildning AB om rätt till bidrag och
statlig tillsyn för utökning av utbildningar vid en fristående gymnasieskola
i Karlstads kommun (Dnr KS 2009/235)

21

§ 185

Yttrande över ansökan från Baggium Utbildning om rätt till bidrag och
statlig tillsyn för utökning av utbildningar vid en fristående gymnasieskola
i Uddevalla kommun (Dnr KS 2009/238)

23

§ 186

Yttrande över ansökan från Pluskompetens Utbildning i Sverige AB om
statlig tillsyn och utökad rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i
Uddevalla kommun (Dnr KS 2009/239)

25
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§ 187

Yttrande över ansökan från Baggium Utbildning AB om rätt till bidrag och
statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i Lilla Edets kommun
(Dnr KS 2009/243)

27

§ 188

Yttrande över ansökan från Lichron Teknik AB om förklaring om rätt till
bidrag och därmed statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i Trollhättans kommun (Dnr KS 2009/257)

29

§ 189

Yttrande över Läckö Educational Production om statlig tillsyn och rätt till
bidrag till en fristående gymnasieskola i Uddevalla kommun
(Dnr KS 2009/258)

31

§ 190

Yttrande över ansökan från Läckö Educational Production AB om statlig
tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Lidköpings
kommunen (Dnr KS 2009/261)

33

§ 191

Yttrande över ansökan från Läckö Educational Production AB om statlig
tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Trollhättans
kommun (Dnr KS 2009/262)

35

§ 192

Yttrande över ansökan från Baggium Utbildning AB om rätt till bidrag och
statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i Trollhättans kommun
(Dnr KS 2009/263)

37

§ 193

Yttrande över Lärande i Östergötland AB om rätt till bidrag och statlig tillsyn 39
för en fristående gymnasieskola i Trollhättans kommun
(Dnr KS 2009/279)

§ 194

Yttrande över ansökan f rån Ultra Education AB om rätt till bidrag och
statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i Lidköpings kommun
(Dnr KS 2009/237)

41

§ 195

Yttrande över ansökan från Lärande i Östergötland AB om utökad rätt till
bidrag och statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i Linköpings
kommun (Dnr KS 2009/277)

43

§ 196

Yttrande över ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om rätt
till bidrag och statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i Trollhättans
kommun (Dnr KS 2009/236)

45

§ 197

Yttrande över luftfartsverkets förslag till flygplatser av riksintresse enligt
miljöbalken (Dnr KS 2009/356)

47

§ 198

Yttrande över "Förslag till plan för regional transportinfrastruktur under
perioden 2010-2021" för Västra Götaland (Dnr KS 2009/363)

49

§ 199

Yttrande över förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021
(Dnr KS 2009/383)

50
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§ 200

Yttrande över förslag till ny kollektivtrafiklag (Dnr KS 2009/384)

51

§ 201

Samråd om förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt
(Dnr KS 2009/154)

52

§ 202

Tilläggsanslag avseende 2009 års löneavtal (Dnr KS 2009/358)

54

§ 203

Fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008 avseende Stiftelsen
Dahllöfska Donationsfonden (Dnr KS 2009/341)

56

§ 204

Anmälan av revisionsberättelser avseende donationsstiftelsernas årsredovisningar för 2008 (Dnr KS 2009/241)

57

§ 205

Stiftelsen Dalslands kanal framtida bestånd med anhållan om ytterligare
medel för upprustning (Dnr KS 2009/294)

58

§ 206

Samverkansprojekt för utformning av nytt bostadsområde på Holmängen
(Dnr KS 2009/395)

60

§ 207

Arbetsmiljöutbildning för politiker (Dnr KS 2009/381)

62

§ 208

Information om CEMR:s deklaration för jämställdhet på lokal och
regional nivå (Dnr KS 2009/251)

63

§ 209

Delegationsbeslut

64

§ 210

Meddelanden

65
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Dnr 2009/270

Yttrande över betänkandet Fritid på egna villkor (SOU 2009:29)
Ärendebeskrivning
Utredningen av vissa frågor om bidrag till ungdomsorganisationer m m, har överlämnat
betänkandet ”Fritid på egna villkor”. Utredningen ser över nuvarande statsbidrag till
ungdomsorganisationer, som idag administreras via Ungdomsstyrelsen.
Förslagen till ändringar ligger på nationell nivå och rör i huvudsak frågor om policy och
förhållningssätt men kan ändå vara av intresse för kommunala verksamheter som
hanterar stöd och bidrag till det lokala föreningslivet.
Barn- och ungdomsnämndens ordförande har avgivit yttrande daterat 2009-06-30. Av
yttrandet framgår att utredningens syfte ligger i linje med barn- och ungdomsnämndens
mål och intentioner samt rekommenderas att kommunstyrelsen ställer sig bakom
utredningen sin helhet.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2009-08-10 redovisat synpunkter
på förslaget och ställt sig positiv till utredningens förslag. Av skrivelsen framgår att
kommunstyrelsen förslås ställa sig bakom utredningen i sin helhet.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta förslag till yttrande 2009-06-30 och tjänsteutlåtande
2009-08-10 att överlämnas till Integrations- och Jämställdhetsdepartementet som
kommunens yttrande.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_________
Protokollsutdrag:

Integrations- och Jämställdhetsdepartementet + yttrande 2009-06-30 och
tjänsteutlåtande 2009-08-10
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§ 175

Information
Kommunstyrelsens förste vice ordförande Gunnar Lidell M), informationssekreterare Thomas Fridén och planeringssekreteraren Lars Rudström
Information om eventuellt partnerskap med Lich i Tyskland
Planeringssekreteraren Lars Rudström
- Yttrande över luftfartsverkets förslag till flygplatser av riksintresse enligt
miljöbalken (Dnr KS 2009/356)
- Yttrande över "Förslag till plan för regional transportinfrastruktur under
perioden 2010-2021" för Västra Götaland (Dnr KS 2009/363)
- Yttrande över förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021
(Dnr KS 2009/383)
- Yttrande över förslag till ny kollektivtrafiklag (Dnr KS 2009/384)
Säkerhetssamordnaren Kristina Hedman
Aktuellt läge inför en eventuell pandemi
Miljö- och hälsoskyddschefen Peter Almqvist och VA-chefen Peeter Maripuu
Samråd om förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt
(Dnr KS 2009/154)
Personalekonomen Anneli Bengtsson
Information om CEMR:s deklaration för jämställdhet på lokal och regional nivå
(Dnr KS 2009/251)
Arbetsmiljöutvecklaren Ingrid Rylander och ergonomen Thomas Mellgren
Arbetsmiljöutbildning för politiker (Dnr KS 2009/381)
Byggnadschefen Charlotte Rosborg och planarkitekten Jasmina Lilja
Samverkansprojekt för utformning av nytt bostadsområde på Holmängen
(Dnr KS 2009/395)
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
- Tilläggsanslag avseende 2009 års löneavtal (Dnr KS 009/358)
Månadsuppföljning januari – juli (Dnr KS 2009 2009/7)
- Uppföljning av besparingsåtgärder till och med juli 2009
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Forts § 175

Kommunchefen Guy Mahlviker
Lämnades kommunchefens rapport med bland annat
- förvaltningsövergripande ledningsgruppen
- Vänerparken
- Restad Gård
- Biogas Brålanda
- Tillväxtalliansen
Kanslichefen Claire Gabrielsson
- Antagande av policy för uthyrning av kommunala lokaler och lokaler som
uppbär kommunalt stöd (Dnr KS 2009/396)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
_________
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§ 176

Ordförandeinformation
4 juni konferens om rent vatten
6 juni nationaldagsfirande
8 juni infrastrukturberedning
9 juni arbetsmarknadsråd
10 juni överläggningar angående Vassbotten
11 juni Vattenfalls jubileumsfirande i Stockholm
15 juni överläggningar om Vassbotten
16 juni möte angående Högskolan Väst
17 juni styrelsemöte med Film i Väst
18 juni företagsbesök
22 juni träff med företagare i Vargön
22 juni invigning av SM i segling
23 juni träff med Vänersborgsföretagare
23 juni turistinformation i Kungälv
24 juni möte angående trestadssamverkan
26 juni Tvåstadsmöte
26 juni tillväxtalliansen
Vecka 27 semesterjour
29 juni möte med Folkets Hus
30 juni möte med fastighetsägare i Vänersborg
30 juni studiebesök på turismtema i Göteborg
1 juli träff i Götene (Forshem)
5 augusti överläggningar i Göteborg
13-14 augusti Kanal och Sjöfartsdag i Maristad
18 augusti överläggningar med företrädare för Restad Gård
18 augusti sammanträde med Vänersborgs Fastighets AB
Arbetslöshetssiffror
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
_________
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Dnr 2009/168

Beslut om ändring av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
avseende elhandel för kommunens verksamheter
Ärendebeskrivning
Kommunen upphandlar en tjänst som i sin tur upphandlar elcertifikat och el för
kommunens räkning. Den tjänsten kan liknas vid mäkleri.
Elcertifikatsystemet som infördes 2003 innebär att alla elkunder betalar en extra avgift.
Avgiften går till förnybar elproduktion och hur stor den blir beror bland annat på hur
mycket el som använts.
Upphandlingen av mäklartjänsten beslutas av upphandlingschefen då kostnaden för den
tjänstupphandlingen faller inom dennes delegation.
När tjänsten för elupphandlingen är beslutad och avtalad måste någon internt besluta när
kommunen ska boka upp el för kommande tider. Elpriserna är sedan avregleringen
dagsfärska och varierar således konstant. För att kunna utnyttja fördelarna med den
avreglerade elmarknaden bör beslut om att boka el till visst pris kunna fattas snabbt, när
dagskursen är låg. För att kunna utnyttja fördelarna med den fria marknaden bör ett
tydligt ansvar pekas ut för någon att beslut om när och i vilken utsträckning el och
elcertifikat ska bokas.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2009-05-05 redovisat bakgrund och
som en följd därav föreslagit ändring av samhällsbyggnadsnämndens reglemente.
Samhällsbyggnadsnämnden har 2009-06-11, § 107, beslutat att inte ha något att erinra
mot föreslagen ändring av reglementet.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar ändring av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
avseende elhandel för kommunens verksamheter
__________
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Dnr 2009/364

Beslut om förslag till redaktionella ändringar i styrande
dokument på grund av ny lagstiftning
Ärendebeskrivning
Den 20 juni 2009 skedde en ändring i svensk lagstiftning; Sekretesslagen (SFS
1980:100) upphävdes och den ersattes av offentlighets- och sekretesslagen (SFS
2009:400). Med anledning av detta behöver redaktionella ändringar göras i vissa av
Vänerborgs kommuns styrande dokument. Det rör dels dokument beslutade av
kommunfullmäktige, dels ett dokument beslutat av kommunstyrelsen.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänstutlåtande 2009-06-29 redovisat vilka
dokument som behöver ändras samt vad ändringarna består i liksom beslutsinstans.
Nedan redovisas de dokument som föreslås ändras samt beslutsinstans. Ändringarna
framgår av kommunstyrelsens ovan redovisade tjänsteutlåtande.
Dokument beslutade av kommunfullmäktige
Informationsstrategi för Vänersborgs kommun
Riktlinjer Färdtjänst och riksfärdtjänst
Revisionsreglemente
Bolagsordning för Vattenpalatset Vänerparken AB
Bolagsordning för Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum AB
Ägardirektiv för Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum AB
Bolagsordning för Fastighets AB Vänersborg
Bolagsordning för AB Vänersborgsbostäder
Ägardirektiv för AB Vänersborgsbostäder
Dokument beslutade av kommunstyrelsen
Anvisningar för krav- och inkassoverksamhet
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner förslagna redaktionella ändringar i ovan redovisade
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Dnr 2009/364

dokument, tidigare antagna av kommunfullmäktige, så att sekretesslagen byts mot
offentlighets- och sekretesslagen, samt att där sekretesslagens 1kap 9 § nämns, byta
detta mot offentlighets- och sekretesslagens 2 kap, 3 §.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens beslutar för egen del att göra samma redaktionella ändring i
dokumentet ”Anvisningar för krav- och inkassoverksamhet”, så att sekretesslagen byts
mot offentlighets- och sekretesslagen.
_____________
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Dnr 2009/396

Antagande av policy för uthyrning av kommunala lokaler och
lokaler som uppbär kommunalt stöd
Ärendebeskrivning
För att säkerställa vissa grundläggande krav vid all uthyrning av kommunala lokaler och
lokaler som uppbär kommunalt stöd bör en policy antas av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i skrivelse 2009-08-05 att policyn ger stöd till
kommunala beslutsfattare då de ska fatta beslut om uthyrning. Policyn ger också stöd
när det gäller ljud- och bullernivåer samt att det tydligt ska framgå vid affischering m.m.
vad som gäller angående alkohol vid arrangemang till yngre personer.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kanslichefen Claire Gabrielsson informerade kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar framtagen policy för uthyrning av kommunala lokaler och
lokaler som uppbär kommunalt stöd.
_____________
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Dnr 2008/206

Svar på motion om en förvaltning gällande kommunens
fastigheter och vägar
Ärendebeskrivning
I en motion från Reino Fredriksson (M) och Johan Ekström (FP) föreslås en enhetlig
hantering av projektering, byggande och förvaltning av fastigheter, byggnader och vägar
i Vänersborgs kommun i en och samma nämnd.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2009-06-11, § 102, föreslagit att en
utredning tillsätts som klargör hur en samlad fastighetsförvaltning kan organiseras, var
olika gränsdragningar görs och hur ekonomin ska hanteras mellan förvaltningarna.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2009-05-18, § 64, avvisat förslaget
med hänvisning till att det i dag finns en effektiv organisation med de specialkompetenser som behövs inom den egna förvaltningen. Nämnden menar också att ägandet av
byggnader och anläggningar inom Arena – Fritids verksamhetsområde är en förutsättning för att nämnden i samverkan med brukare och föreningar ska kunna erbjuda
kommunens invånare goda förutsättningar för en aktiv och meningsfull sysselsättning.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2009-08-12 gjort en bedömning av
frågan och föreslagit att en utredning skulle tillsättas som skulle belysa olika frågor och
beskriva konsekvenserna av en samlad förvaltning.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Gunnar Lidell (M) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg att utredningen
skulle redovisas under april 2010.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden arbetsutskottets förslag mot
Gunnar Lidells (M) ovan redovisade yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat
enligt arbetsutskottets förslag.

________________________________________________________________________________
_________________
│ Justerandes sign
│ Utdragsbestyrkande
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Forts § 180

Sammanträdesdatum

Sida

2009-08-19

16 (65)

Dnr 2008/206

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar uppdra till kommunstyrelsen att tillsätta en utredning med
uppgift att beskriva en samlad fastighetsförvaltning och visa vilka effekter en sådan har
på kommunens organisation och ekonomi. Därmed anses motionen besvarad och
avslutad.
_____________

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2009-08-19

17 (65)

§ 181

Dnr 2009/315

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade avseende kvartal 1 år 2009
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har vid sammanträde 2009-05-29, § 103, rapporterat ej verkställda
gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) kap 16, § 6f-6h, och lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) 28 f-g §, avseende kvartal 1 för år 2009.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar informationen.
_________

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 182

Sammanträdesdatum

Sida

2009-08-19

18 (65)

Dnr 2009/409

Sammanträdesdagar under 2010
Ärendebeskrivning
Förslag har upprättats till sammanträdestider för 2010 avseende kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar fastställa följande dagar för 2010 års sammanträden med
kommunfullmäktige: 10 februari, 24 mars, 21 april, 19 maj, 23 juni, 1 september, 20
oktober, 1 november, 17 november och 15 december.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Kommunstyrelsen beslutar för egen fastställa följande dagar för 2010 års sammanträden
med kommunstyrelsen: 20 januari, 17 februari, 3 mars, 17 mars, 7 april, 28 april, 2 juni,
9 juni, 18 augusti, 22 september, 13 oktober, 27 oktober och 24 november.
Kommunstyrelsen noterar att kommunstyrelsens arbetsutskott för egen del beslutat fasttälla följande sammanträdesdagar under 2010: 13 januari, 9 februari, 24 februari, 10
mars, 31 mars, 14 april, 26 maj, 1 juni, 11 augusti, 8 september, 6 oktober, 20 oktober,
10 november och 8 december.
_________

________________________________________________________________________________
_________________
│ Justerandes sign
│ Utdragsbestyrkande
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 183

Sammanträdesdatum

Sida

2009-08-19

19 (65)

Dnr 2009/231

Yttrande över ansökan från Ljud & Bildskolan LBS AB - om
utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn för en fristående
gymnasieskola i Trollhättans kommun
Ärendebeskrivning
Ljud & Bildskolan LBS AB har hos skolinspektionen ansökt om att få starta en
fristående gymnasieskola i Trollhättans kommun. Skolan har inriktning samhäll
journalistik.
Gymnasieförvaltningen har i skrivelse 2009-05-20 redovisat kommunens utbud av
gymnasial utbildning samt konsekvenser vid etablering av ovan redovisad fristående
gymnasieskola.
Gymnasienämnden har vid sammanträde 2009-06-16, § 59, beslutat ställa sig bakom sin
förvaltnings skrivelse som redovisar att kommunen erbjuder den sökta utbildningen
samt att friskolorna redan har en överetablering av samhällsprogram. Mot denna
bakgrund har nämnden föreslagit att ansökan skulle avstyrkas.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Gunnar Lidell (M) yrkande att beslutsförslaget skulle ha följande lydelse: ”att utöver
upprättade konsekvensbeskrivningar över ingivna ansökningar meddela Skolinspektionen att med målet eleven i centrum och elevens rätt till fritt val av utbildning och ort,
inget ha att erinra mot ingivna ansökningar om etablering av friskolor under förutsättning att övriga kriterier är uppfyllda. Vi anser att konkurrens är positiv och nödvändig
för utvecklingen av kommunens egna gymnasieverksamhet.”
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden arbetsutskottets förslag mot
Gunnar Lidells (M) yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
arbetsutskottets förslag.

________________________________________________________________________________
_________________
│ Justerandes sign
│ Utdragsbestyrkande
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Forts § 183

Sammanträdesdatum

Sida

2009-08-19

20 (65)

Dnr 2009/231

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avstyrker ansökan.
_________

Protokollsutdrag:

Skolinspektionen + gymnasienämndens protokoll och förvaltningsutredning
Gymnasienämnden

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 184

Sammanträdesdatum

Sida

2009-08-19

21 (65)

Dnr 2009/235

Yttrande över ansökan från Baggium Utbildning AB om rätt till
bidrag och statlig tillsyn för utökning av utbildningar vid en
fristående gymnasieskola i Karlstads kommun
Ärendebeskrivning
Baggium Utbildning AB har hos skolinspektionen ansökt om utökad verksamhet vid
fristående gymnasieskola i Karlstads kommun.
Gymnasieförvaltningen har i skrivelse 2009-05-20 redovisat kommunens utbud av
gymnasial utbildning.
Gymnasienämnden har vid sammanträde 2009-06-16, § 59, beslutat ställa sig bakom sin
förvaltnings skrivelse.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Gunnar Lidell (M) yrkande att beslutsförslaget skulle ha följande lydelse: ”att utöver
upprättade konsekvensbeskrivningar över ingivna ansökningar meddela Skolinspektionen att med målet eleven i centrum och elevens rätt till fritt val av utbildning och ort,
inget ha att erinra mot ingivna ansökningar om etablering av friskolor under förutsättning att övriga kriterier är uppfyllda. Vi anser att konkurrens är positiv och nödvändig
för utvecklingen av kommunens egna gymnasieverksamhet.”
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden arbetsutskottets förslag mot
Gunnar Lidells (M) yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avstår från att yttra sig med hänvisning till att utbildningarna inte
avser kommunens närområde.
_________
________________________________________________________________________________
_________________
│ Justerandes sign
│ Utdragsbestyrkande
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Forts § 184

Sammanträdesdatum

Sida

2009-08-19

22 (65)

Dnr 2009/235

Protokollsutdrag:

Skolinspektionen + gymnasienämndens protokoll och förvaltningsutredning
Gymnasienämnden

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 185

Sammanträdesdatum

Sida

2009-08-19

23 (65)

Dnr 2009/238

Yttrande över ansökan från Baggium Utbildning AB om rätt till
bidrag och statlig tillsyn för utökning av utbildningar vid en
fristående gymnasieskola i Uddevalla kommun
Ärendebeskrivning
Baggium Utbildning AB har hos skolinspektionen ansökt om att få utöka sin
verksamhet vid fristående gymnasieskola i Uddevalla kommun. Skolan har som
inriktning ett specialutformat program närliggande omvårdnadsprogrammet.
Gymnasieförvaltningen har i skrivelse 2009-05-20 redovisat kommunens utbud av
gymnasial utbildning samt konsekvenser vid utökad verksamhet vid ovan redovisad
fristående gymnasieskola.
Gymnasienämnden har vid sammanträde 2009-06-16, § 59, beslutat ställa sig bakom sin
förvaltnings skrivelse som redovisar att kommunen erbjuder utbildning inom området
och att det kan bli svårt att ordna APU-platser för alla elever om utbildningsutbudet
ökar. Mot denna bakgrund har nämnden föreslagit att ansökan skulle avstyrkas.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Gunnar Lidell (M) yrkande att beslutsförslaget skulle ha följande lydelse: ”att utöver
upprättade konsekvensbeskrivningar över ingivna ansökningar meddela Skolinspektionen att med målet eleven i centrum och elevens rätt till fritt val av utbildning och ort,
inget ha att erinra mot ingivna ansökningar om etablering av friskolor under förutsättning att övriga kriterier är uppfyllda. Vi anser att konkurrens är positiv och nödvändig
för utvecklingen av kommunens egna gymnasieverksamhet.”
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden arbetsutskottets förslag mot
Gunnar Lidells (M) yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
arbetsutskottets förslag.

________________________________________________________________________________
_________________
│ Justerandes sign
│ Utdragsbestyrkande
│
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│
│
│
│
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│
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Forts § 185

Sammanträdesdatum

Sida

2009-08-19

24 (65)

Dnr 2009/238

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avstyrker ansökan
_________

Protokollsutdrag:

Skolinspektionen + gymnasienämndens protokoll och förvaltningsutredning
Gymnasienämnden

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 186

Sammanträdesdatum

Sida

2009-08-19

25 (65)

Dnr 2009/239

Yttrande över ansökan från Pluskompetens Utbildning i Sverige
AB om statlig tillsyn och utökad rätt till bidrag till en fristående
gymnasieskola i Uddevalla kommun
Ärendebeskrivning
Pluskompetens Utbildning i Sverige AB har hos skolinspektionen ansökt om utökad
verksamhet vid fristående gymnasieskola i Uddevalla kommun. Skolan har inriktning
samhällsprogram.
Gymnasieförvaltningen har i skrivelse 2009-05-20 redovisat kommunens utbud av
gymnasial utbildning samt konsekvenser vid utökad verksamhet.
Gymnasienämnden har vid sammanträde 2009-06-16, § 59, beslutat ställa sig bakom sin
förvaltnings skrivelse som redovisar att kommunen erbjuder den sökta utbildningen
samt att friskolorna redan har en överetablering av samhällsprogram. Mot denna
bakgrund har nämnden föreslagit att ansökan skulle avstyrkas.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Gunnar Lidell (M) yrkande att beslutsförslaget skulle ha följande lydelse: ”att utöver
upprättade konsekvensbeskrivningar över ingivna ansökningar meddela Skolinspektionen att med målet eleven i centrum och elevens rätt till fritt val av utbildning och ort,
inget ha att erinra mot ingivna ansökningar om etablering av friskolor under förutsättning att övriga kriterier är uppfyllda. Vi anser att konkurrens är positiv och nödvändig
för utvecklingen av kommunens egna gymnasieverksamhet.”
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden arbetsutskottets förslag mot
Gunnar Lidells (M) yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avstyrker ansökan
_________
________________________________________________________________________________
_________________
│ Justerandes sign
│ Utdragsbestyrkande
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Forts § 186

Sammanträdesdatum

Sida

2009-08-19

26 (65)

Dnr 2009/239

Protokollsutdrag:

Skolinspektionen + gymnasienämndens protokoll och förvaltningsutredning
Gymnasienämnden

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 187

Sammanträdesdatum

Sida

2009-08-19

27 (65)

Dnr 2009/243

Yttrande över ansökan från Baggium Utbildning AB om rätt till
bidrag och statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i Lilla
Edets kommun
Ärendebeskrivning
Baggium Utbildning AB har hos skolinspektionen ansökt om att få starta en fristående
gymnasieskola i Lilla Edets kommun. Skolan har specialutformade program
näraliggande bl a fordons, energi, industri, barn- och fritidsprogrammen.
Gymnasieförvaltningen har i skrivelse 2009-05-20 redovisat kommunens utbud av
gymnasial utbildning samt konsekvenser vid etablering av ovan redovisad fristående
gymnasieskola.
Gymnasienämnden har vid sammanträde 2009-06-16, § 59, beslutat ställa sig bakom sin
förvaltnings skrivelse som redovisar att kommunen erbjuder i stort sett samtliga
utbildningar. Vissa utbildningar ligger vilande medan andra utbildningar finns i
närområdet.Mot denna bakgrund har nämnden föreslagit att ansökan skulle avstyrkas.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Gunnar Lidell (M) yrkande att beslutsförslaget skulle ha följande lydelse: ”att utöver
upprättade konsekvensbeskrivningar över ingivna ansökningar meddela Skolinspektionen att med målet eleven i centrum och elevens rätt till fritt val av utbildning och ort,
inget ha att erinra mot ingivna ansökningar om etablering av friskolor under förutsättning att övriga kriterier är uppfyllda. Vi anser att konkurrens är positiv och nödvändig
för utvecklingen av kommunens egna gymnasieverksamhet.”
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden arbetsutskottets förslag mot
Gunnar Lidells (M) yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
arbetsutskottets förslag.

________________________________________________________________________________
_________________
│ Justerandes sign
│ Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Forts § 187

Sammanträdesdatum

Sida

2009-08-19

28 (65)

Dnr 2009/243

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avstyrker ansökan
_________

Protokollsutdrag:

Skolinspektionen + gymnasienämndens protokoll och förvaltningsutredning
Gymnasienämnden

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 188

Sammanträdesdatum

Sida

2009-08-19

29 (65)

Dnr 2009/257

Yttrande över ansökan från Lichron Teknik AB om rätt till bidrag
och därmed statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i
Trollhättans kommun
Ärendebeskrivning
Lichron Teknik AB har hos skolinspektionen ansökt om utökad verksamhet vid
fristående gymnasieskola i Trollhättans kommun. Skolan har inriktning
teknikprogrammet.
Gymnasieförvaltningen har i skrivelse 2009-05-20 redovisat kommunens utbud av
gymnasial utbildning samt konsekvenser vid utökad verksamhet vid ovan redovisad
fristående gymnasieskola.
Gymnasienämnden har vid sammanträde 2009-06-16, § 59, beslutat ställa sig bakom sin
förvaltnings skrivelse som redovisar att kommunen erbjuder den sökta utbildningen.
Mot denna bakgrund har nämnden föreslagit att ansökan skulle avstyrkas.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Gunnar Lidell (M) yrkande att beslutsförslaget skulle ha följande lydelse: ”att utöver
upprättade konsekvensbeskrivningar över ingivna ansökningar meddela Skolinspektionen att med målet eleven i centrum och elevens rätt till fritt val av utbildning och ort,
inget ha att erinra mot ingivna ansökningar om etablering av friskolor under förutsättning att övriga kriterier är uppfyllda. Vi anser att konkurrens är positiv och nödvändig
för utvecklingen av kommunens egna gymnasieverksamhet.”
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden arbetsutskottets förslag mot
Gunnar Lidells (M) yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
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_________________
│ Justerandes sign
│ Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Forts § 188

Sammanträdesdatum

Sida

2009-08-19

30 (65)

Dnr 2009/257

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avstyrker ansökan
_________

Protokollsutdrag:

Skolinspektionen + gymnasienämndens protokoll och förvaltningsutredning
Gymnasienämnden

_________________________________________________________________________________________________
│ Justerandes sign
│ Utdragsbestyrkande
│
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│
│
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│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 189

Sammanträdesdatum

Sida

2009-08-19

31 (65)

Dnr 2009/258

Yttrande över Läckö Educational Production om statlig tillsyn
och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Uddevalla
kommun
Ärendebeskrivning
Läckö Educational Production har hos skolinspektionen ansökt om att få starta en
fristående gymnasieskola i Uddevalla kommun. Skolan har inriktning bland annat
fordon, lastbilsteknik, personbil-MC samt maskin- och anläggning.
Gymnasieförvaltningen har i skrivelse 2009-05-20 redovisat kommunens utbud av
gymnasial utbildning samt konsekvenser vid etablering av ovan redovisad fristående
gymnasieskola.
Gymnasienämnden har vid sammanträde 2009-06-16, § 59, beslutat ställa sig bakom sin
förvaltnings skrivelse som redovisar att utbildningarna erbjuds redan idag inom
kommunen alternativt i närområdet. Skrivelsen redovisar också att det idag är problem
med elevunderlaget till dessa utbildningar. Mot denna bakgrund har nämnden föreslagit
att ansökan skulle avstyrkas.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Gunnar Lidell (M) yrkande att beslutsförslaget skulle ha följande lydelse: ”att utöver
upprättade konsekvensbeskrivningar över ingivna ansökningar meddela Skolinspektionen att med målet eleven i centrum och elevens rätt till fritt val av utbildning och ort,
inget ha att erinra mot ingivna ansökningar om etablering av friskolor under förutsättning att övriga kriterier är uppfyllda. Vi anser att konkurrens är positiv och nödvändig
för utvecklingen av kommunens egna gymnasieverksamhet.”
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden arbetsutskottets förslag mot
Gunnar Lidells (M) yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
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│ Justerandes sign
│ Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Forts § 189

Sammanträdesdatum

Sida

2009-08-19

32 (65)

Dnr 2009/258

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avstyrker ansökan.
_________

Protokollsutdrag:

Skolinspektionen + gymnasienämndens protokoll och förvaltningsutredning
Gymnasienämnden

_________________________________________________________________________________________________
│ Justerandes sign
│ Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 190

Sammanträdesdatum

Sida

2009-08-19

33 (65)

Dnr 2009/261

Yttrande över ansökan från Läckö Educational Production AB
om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående
gymnasieskola i Lidköpings kommunen
Läckö Educational Production har hos skolinspektionen ansökt om att få starta en
fristående gymnasieskola i Lidköpings kommun. Skolan har inriktning bland annat
fordon, lastbilsteknik, personbil-MC samt maskin- och anläggning.
Gymnasieförvaltningen har i skrivelse 2009-05-20 redovisat kommunens utbud av
gymnasial utbildning samt konsekvenser vid etablering av ovan redovisad fristående
gymnasieskola.
Gymnasienämnden har vid sammanträde 2009-06-16, § 59, beslutat ställa sig bakom sin
förvaltnings skrivelse som redovisar att utbildningarna erbjuds redan idag inom
kommunen alternativt i närområdet. Skrivelsen redovisar också att det idag är problem
med elevunderlaget till dessa utbildningar. Mot denna bakgrund har nämnden föreslagit
att ansökan skulle avstyrkas.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Gunnar Lidell (M) yrkande att beslutsförslaget skulle ha följande lydelse: ”att utöver
upprättade konsekvensbeskrivningar över ingivna ansökningar meddela Skolinspektionen att med målet eleven i centrum och elevens rätt till fritt val av utbildning och ort,
inget ha att erinra mot ingivna ansökningar om etablering av friskolor under förutsättning att övriga kriterier är uppfyllda. Vi anser att konkurrens är positiv och nödvändig
för utvecklingen av kommunens egna gymnasieverksamhet.”
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden arbetsutskottets förslag mot
Gunnar Lidells (M) yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
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│ Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Forts § 190

Sammanträdesdatum

Sida

2009-08-19

34 (65)

Dnr 2009/261

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avstyrker ansökan.
________

Protokollsutdrag:

Skolinspektionen + gymnasienämndens protokoll och förvaltningsutredning
Gymnasienämnden

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 191

Sammanträdesdatum

Sida

2009-08-19

35 (65)

Dnr 2009/262

Yttrande över ansökan från Läckö Educational Production AB
om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående
gymnasieskola i Trollhättans kommun
Läckö Educational Production har hos skolinspektionen ansökt om att få starta en
fristående gymnasieskola i Trollhättans kommun. Skolan har inriktning bland annat
fordon, lastbilsteknik, personbil-MC samt maskin- och anläggning.
Gymnasieförvaltningen har i skrivelse 2009-05-20 redovisat kommunens utbud av
gymnasial utbildning samt konsekvenser vid etablering av ovan redovisad fristående
gymnasieskola.
Gymnasienämnden har vid sammanträde 2009-06-16, § 59, beslutat ställa sig bakom sin
förvaltnings skrivelse som redovisar att utbildningarna erbjuds redan idag inom
kommunen alternativt i närområdet. Skrivelsen redovisar också att det idag är problem
med elevunderlaget till dessa utbildningar. Mot denna bakgrund har nämnden föreslagit
att ansökan skulle avstyrkas.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Gunnar Lidell (M) yrkande att beslutsförslaget skulle ha följande lydelse: ”att utöver
upprättade konsekvensbeskrivningar över ingivna ansökningar meddela Skolinspektionen att med målet eleven i centrum och elevens rätt till fritt val av utbildning och ort,
inget ha att erinra mot ingivna ansökningar om etablering av friskolor under förutsättning att övriga kriterier är uppfyllda. Vi anser att konkurrens är positiv och nödvändig
för utvecklingen av kommunens egna gymnasieverksamhet.”
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden arbetsutskottets förslag mot
Gunnar Lidells (M) yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Forts § 191

Sammanträdesdatum

Sida

2009-08-19

36 (65)

Dnr 2009/262

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avstyrker ansökan
_________

Protokollsutdrag:

Skolinspektionen + gymnasienämndens protokoll och förvaltningsutredning
Gymnasienämnden

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 192

Sammanträdesdatum

Sida

2009-08-19

37 (65)

Dnr 2009/263

Yttrande över ansökan från Baggium Utbildning AB om rätt till
bidrag och statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i
Trollhättans kommun
Ärendebeskrivning
Baggium Utbildning AB har hos skolinspektionen ansökt om utökning av befintlig
fristående gymnasieskola i Trollhättans kommun. Skolan har inriktning specialutformat
säkerhetsprogram, närliggande IP, inriktning säkerhetstekniker lås och larm.
Gymnasieförvaltningen har i skrivelse 2009-05-20 redovisat kommunens utbud av
gymnasial utbildning.
Gymnasienämnden har vid sammanträde 2009-06-16, § 59, beslutat ställa sig bakom sin
förvaltnings skrivelse och föreslår att kommunen inte ska ha något att erinra mot
ansökan.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Gunnar Lidell (M) yrkande att beslutsförslaget skulle ha följande lydelse: ”att utöver
upprättade konsekvensbeskrivningar över ingivna ansökningar meddela Skolinspektionen att med målet eleven i centrum och elevens rätt till fritt val av utbildning och ort,
inget ha att erinra mot ingivna ansökningar om etablering av friskolor under förutsättning att övriga kriterier är uppfyllda. Vi anser att konkurrens är positiv och nödvändig
för utvecklingen av kommunens egna gymnasieverksamhet.”
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden arbetsutskottets förslag mot
Gunnar Lidells (M) yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har ingen erinran mot ansökan.
_________
_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Forts § 192

Sammanträdesdatum

Sida

2009-08-19

38 (65)

Dnr 2009/263

Protokollsutdrag:

Skolinspektionen + gymnasienämndens protokoll och förvaltningsutredning
Gymnasienämnden
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│ Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 193

Sammanträdesdatum

Sida

2009-08-19

39 (65)

Dnr 2009/279

Yttrande över Lärande i Östergötland AB om rätt till bidrag och
statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i Trollhättans
kommun
Ärendebeskrivning
Lärande i Östergötland AB har hos skolinspektionen ansökt om att få starta en
fristående gymnasieskola i Trollhättans kommun. Skolan har inriktning
naturprogrammet, hästhällning, turism m. m.
Gymnasieförvaltningen har i skrivelse 2009-05-20 redovisat kommunens utbud av
gymnasial utbildning genom samverkansavtal med Västra Götalandsregionen och deras
naturbruksutbildningar på flera orter.
Gymnasienämnden har vid sammanträde 2009-06-16, § 59, beslutat ställa sig bakom sin
förvaltnings skrivelse som redovisar hur utbildningar utanför samverkansavtalet skulle
komma att negativt påverka kommunens kostnader. Av skrivelsen framgår också att
elevantalet sjunker. Mot denna bakgrund har nämnden föreslagit att ansökan skulle
avstyrkas.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Gunnar Lidell (M) yrkande att beslutsförslaget skulle ha följande lydelse: ”att utöver
upprättade konsekvensbeskrivningar över ingivna ansökningar meddela Skolinspektionen att med målet eleven i centrum och elevens rätt till fritt val av utbildning och ort,
inget ha att erinra mot ingivna ansökningar om etablering av friskolor under förutsättning att övriga kriterier är uppfyllda. Vi anser att konkurrens är positiv och nödvändig
för utvecklingen av kommunens egna gymnasieverksamhet.”
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden arbetsutskottets förslag mot
Gunnar Lidells (M) yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
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│ Utdragsbestyrkande
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Forts § 193

Sammanträdesdatum

Sida

2009-08-19
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Dnr 2009/279

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avstyrker ansökan.
_________

Protokollsutdrag:

Skolinspektionen + gymnasienämndens protokoll och förvaltningsutredning
Gymnasienämnden

_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 194

Sammanträdesdatum

Sida

2009-08-19

41 (65)

Dnr 2009/237

Yttrande över ansökan från Ultra Education AB om rätt till
bidrag och statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i
Lidköpings kommun
Ärendebeskrivning
Ultra Education AB har hos skolinspektionen ansökt om att få starta en fristående
gymnasieskola i Lidköpings kommun. Skolan har inriktning bland annat hälsa och
idrottsprogrammet.
Gymnasieförvaltningen har i skrivelse 2009-05-20 redovisat kommunens och
närområdets utbud av gymnasial utbildning samt konsekvenser vid etablering av ovan
redovisad fristående gymnasieskola.
Gymnasienämnden har vid sammanträde 2009-06-16, § 59, beslutat ställa sig bakom sin
förvaltnings skrivelse som redovisar att föreslagen utbildning redan finns i närområdet.
Mot denna bakgrund har nämnden föreslagit att ansökan skulle avstyrkas.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Gunnar Lidell (M) yrkande att beslutsförslaget skulle ha följande lydelse: ”att utöver
upprättade konsekvensbeskrivningar över ingivna ansökningar meddela Skolinspektionen att med målet eleven i centrum och elevens rätt till fritt val av utbildning och ort,
inget ha att erinra mot ingivna ansökningar om etablering av friskolor under förutsättning att övriga kriterier är uppfyllda. Vi anser att konkurrens är positiv och nödvändig
för utvecklingen av kommunens egna gymnasieverksamhet.”
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden arbetsutskottets förslag mot
Gunnar Lidells (M) yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärdes.
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│ Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2009-08-19

42 (65)

Forts § 194

Dnr 2009/237

Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av
kommunstyrelsen. Den som stödjer arbetsutskottets förslag, röstar ja och den som
stödjer Gunnar Lidells (M) yrkande röstar nej.
11 ja-röster
Bo Carlsson (C)
Ann-Britth Fröjd (C)
Joakim Sjöling (S)
Orvar Carlsson (KD)
Bengt Larson (S)
James Bucci (V)
Lennart Niklasson (S) Lars Rosén (FV)
Madelaine Karlsson (S) Lars-Göran Ljunggren (S)
Kate Giaever (S)

4 nej-röster
Gunnar Lidell (M)
Anders Forsström (M)
Astrid Karlsson Björkman (M)
Lars G Blomgren (FP)

Med 11 ja-röster mot 4 nej-röster har kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avstyrker ansökan.
_________

Protokollsutdrag:

Skolinspektionen + gymnasienämndens protokoll och förvaltningsutredning
Gymnasienämnden
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│ Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§195

Sammanträdesdatum

Sida

2009-08-19

43 (65)

Dnr 2009/277

Yttrande över ansökan från Lärande i Östergötland AB om
utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn för en fristående
gymnasieskola i Linköpings kommun
Ärendebeskrivning
Lärande i Östergötland AB har hos skolinspektionen ansökt om utökad verksamhet vid
fristående gymnasieskola i Linköpings kommun.
Gymnasieförvaltningen har i skrivelse 2009-05-20 redovisat kommunens utbud av
gymnasial utbildning.
Gymnasienämnden har vid sammanträde 2009-06-16, § 59, beslutat ställa sig bakom sin
förvaltnings skrivelse.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Gunnar Lidell (M) yrkande att beslutsförslaget skulle ha följande lydelse: ”att utöver
upprättade konsekvensbeskrivningar över ingivna ansökningar meddela Skolinspektionen att med målet eleven i centrum och elevens rätt till fritt val av utbildning och ort,
inget ha att erinra mot ingivna ansökningar om etablering av friskolor under förutsättning att övriga kriterier är uppfyllda. Vi anser att konkurrens är positiv och nödvändig
för utvecklingen av kommunens egna gymnasieverksamhet.”
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden arbetsutskottets förslag mot
Gunnar Lidells (M) yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avstår från att yttra sig med hänvisning till att utbildningarna inte
avser kommunens närområde.
_________
________________________________________________________________________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Forts §195

Sammanträdesdatum

Sida

2009-08-19

44 (65)

Dnr 2009/277

Protokollsutdrag:

Skolinspektionen + gymnasienämndens protokoll och förvaltningsutredning
Gymnasienämnden
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│ Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 196

Sammanträdesdatum

Sida

2009-08-19

45 (65)

Dnr 2009/236

Yttrande över ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola
AB om rätt till bidrag och statlig tillsyn för en fristående
gymnasieskola i Trollhättans kommun
Ärendebeskrivning
Drottning Blankas Gymnasieskola AB har hos skolinspektionen ansökt om att få starta
en fristående gymnasieskola i Trollhättans kommun. Skolan har inriktning DBGY
räddning, samhäll management, stylist samt beteendevetenskap.
Gymnasieförvaltningen har i skrivelse 2009-05-20 redovisat kommunens utbud av
gymnasial utbildning samt konsekvenser vid etablering av ovan redovisad fristående
gymnasieskola.
Gymnasienämnden har vid sammanträde 2009-06-16, § 59, beslutat ställa sig bakom sin
förvaltnings skrivelse som redovisar att liknande utbildningar redan idag erbjuds i
närområdet. Mot denna bakgrund har nämnden föreslagit att ansökan skulle avstyrkas.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Gunnar Lidell (M) yrkande att beslutsförslaget skulle ha följande lydelse: ”att utöver
upprättade konsekvensbeskrivningar över ingivna ansökningar meddela Skolinspektionen att med målet eleven i centrum och elevens rätt till fritt val av utbildning och ort,
inget ha att erinra mot ingivna ansökningar om etablering av friskolor under förutsättning att övriga kriterier är uppfyllda. Vi anser att konkurrens är positiv och nödvändig
för utvecklingen av kommunens egna gymnasieverksamhet.”
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden arbetsutskottets förslag mot
Gunnar Lidells (M) yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avstyrker ansökan.
__________
_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Forts § 196

Sammanträdesdatum

Sida

2009-08-19
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Dnr 2009/236

Protokollsutdrag:

Skolinspektionen + gymnasienämndens protokoll och förvaltningsutredning
Gymnasienämnden
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│ Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum

Sida

2009-08-19

47 (65)

Dnr 2009/356

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till flygplatser av
riksintresse enligt miljöbalken
Ärendebeskrivning
Transportstyrelsen har gjort en översyn av luftfartens riksintressen enligt miljöbalken.
Förslaget som innebär att antalet flygplatser som ska vara riksintressen enligt 3 kap
miljöbalken, minskar. Förutom de flygplatser som ingår i det nationella basutbudet bör
enligt Transportstyrelsens uppfattning ytterligare fem flygplatser betraktas som riksintressen för att säkerställa flygplatskapaciteten i Mälardalen, Öresundsregionen och
Göteborgsregionen.
I sin sammanställning har Transportstyrelsen pekat ut olika kriterier som ska vara
uppfyllda för att flygplatsen ska klassas som riksintresse och ingå i ett nationellt
basutbud av flygplatser. Bland annat nämns internationell reguljär trafik, fysiska och
marknadsmässiga möjligheter att ansluta flygplatsen till spårtrafik m. m.
Ärendet har överlämnats till Vänersborgs kommun för yttrande senast 2009-09-04.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2009-08-11 redovisat synpunkter
på förslaget bland annat innebärande att en omprövning borde ske av de kriterier som
ligger till grund för att klassa flygplatser som varande av riksintresse. Av skrivelsen
framgår att Trollhättan-Vänersborgs flygplats borde klassas som vara av riksintresse.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Planeringssekreteraren Lars Rudström informerade kommunstyrelsen.
James Bucci (V) yrkade avslag till förslag till beslut.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden arbetsutskottets förslag mot
James Buccis (V) yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
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Kommunstyrelsen

Forts § 197

Sammanträdesdatum
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Dnr 2009/356

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta tjänsteskrivelse daterad 2009-08-11 som sin egen att
som kommunens yttrande överlämnas till Transportstyrelsen.
_________

Protokollsutdrag:

Transportstyrelsen + tjänsteskrivelse daterad 2009-08-11
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr 2009/363

Yttrande över "Förslag till plan för regional transportinfrastruktur under perioden 2010-2021" för Västra Götaland
Ärendebeskrivning
Västra Götalandsregionen har upprättat "Förslag till plan för regional transportinfrastruktur under perioden 2010-2021" för Västra Götaland.
Regionutvecklingssekretariatet har överlämnat förslaget till Vänersborgs kommun för
yttrande.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2009-07-01 redovisat synpunkter
på förslaget bland annat innebärande att den fastslagna prioriteringen ska följas, att
järnvägsbron över trafikkanalen i Vänersborg, byts ut samt att ett resecentrum byggs i
Vänersborg.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Planeringssekreteraren Lars Rudström informerade kommunstyrelsen.
Noteras att James Bucci (V) meddelade att han inte deltog i beslutet i detta ärende.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta tjänsteskrivelse daterad 2009-07-01 som sin egen att
som kommunens yttrande överlämnas till Fyrbodals Kommunalförbund.
_________
Protokollsutdrag:

Fyrbodals Kommunalförbund + tjänsteskrivelse daterad 2009-07-01
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Dnr 2009/383

Yttrande över förslag till Nationell plan för transportsystemet
2010-2021
Ärendebeskrivning
Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen har gemensamt upprättat
förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021.
Fyrbodals Kommunalförbund har överlämnat förslaget till Vänersborgs kommun för
yttrande senast 2009-09-04.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2009-08-05 redovisat synpunkter
på förslaget. Av skrivelsen framgår bland annat att Vänersborgs kommun och Dalsland
inte behandlas i förslaget. Med detta konstaterande uttrycks förhoppning att den slutliga
produkten ska ta hänsyn till i tjänsteutlåtandet redovisade synpunkter rörande
kommunens behov för en förbättrad infrastruktur.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Planeringssekreteraren Lars Rudström informerade kommunstyrelsen.
Noteras att James Bucci (V) meddelade att han inte deltog i beslutet i detta ärende.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta tjänsteskrivelse daterad 2009-08-05 som sin egen att
som kommunens yttrande överlämnas till Fyrbodals Kommunalförbund.
_________
Protokollsutdrag:

Fyrbodals Kommunalförbund + tjänsteskrivelse daterad 2009-08-05
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Dnr 2009/384

Yttrande över delbetänkandet ”Utredning om en ny kollektivtrafiklag”
Ärendebeskrivning
Kommunikationsdepartementet har tillsatt en utredning som tagit fram delbetänkandet
”Utredning om en ny kollektivtrafiklag” SOU 2009:39. Utredningen har haft i uppdrag
att analysera det offentliga åtagandet när det gäller kollektivtrafiken, och hur marknaden
kan öppnas för konkurrens från privata företag. Uppdraget har även varit att se över lagstiftningen för att underlätta en flexibel lösning mellan allmän och särskild kollektivtrafik. Utredningens förslag innebär att den lokala och regionala kollektivtrafikmarknaden
öppnas för konkurrens.
Fyrbodals Kommunalförbund har överlämnat remissen till Vänersborgs kommun för
yttrande senast 2009-08-24.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2009-08-03 redovisat synpunkter
på delbetänkandet.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Planeringssekreteraren Lars Rudström informerade kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta tjänsteskrivelse daterad 2009-08-03 som sin egen att
som kommunens yttrande överlämnas till Fyrbodals Kommunalförbund.
_________

Protokollsutdrag:

Fyrbodals Kommunalförbund + tjänsteskrivelse daterad 2009-08-03.

________________________________________________________________________________
_________________
│ Justerandes sign
│ Utdragsbestyrkande
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 201

Sammanträdesdatum

Sida

2009-08-19

52 (65)

Dnr 2009/154

Samråd om förslag till förvaltningsplan för Västerhavets
vattendistrikt
Ärendebeskrivning
EUs ramdirektiv för vatten antogs år 2000 av alla medlemsländer. Direktivet innebär att
vatten ska betraktas om en resurs där tillgång och kvalitet ska säkras. En helhetssyn på
vatten där systematiskt arbete ska bevara och förbättra Europas sjöar, vattendrag,
kustvatten och grundvatten.
I Sverige finns fem vattendistrikt med tillhörande Vattenmyndighet.
Sveriges kommuner och landsting har överlämnat förvaltningsplan för Västerhavets
vattendistrikt för yttrande.
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande har i delegationsbeslut 2009-08-06 antagit VAverkets skrivelse 2009-07-16 att överlämnas till kommunstyrelsen som nämndens
yttrande.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har vid sammanträde 2009-06-15, § 67, yttrat sig i
ärendet.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Miljö- och hälsoskyddschefen Peter Almqvist och VA-chefen Peeter Maripuu
informerade kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande 2009-06-15,
§ 67, och samhällsbyggnadsnämndens delegationsbeslut 2009-08-06 att överlämnas till
Sveriges Kommuner och Landsting som kommunens yttrande.
_________
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Dnr 2009/154

Protokollsutdrag:

Sveriges Kommuner och Landsting + miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande 200906-15 och samhällsbyggnadsnämndens delegationsbeslut 2009-08-06
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr 2009/358

Tilläggsanslag avseende 2009 års löneavtal
Ärendebeskrivning
Förhandlingar avseende 2009 års löneavtal är avslutade. Nämndernas budgetramar för
2009 är baserade på 2008 års lönekostnadsnivå. Baserat på underlag från personalkontoret har ekonomikontoret beräknat tillkommande kostnader för nämnderna. Löneökningarna belastar nämnderna från och med 2009-04-01 och får därmed helårseffekt från
och med 2010. 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 Ävsborgs Räddningstjänstförbund. Till kommunstyrelsens förfogande finns i budget 2009 centralt budgeterade lönekostnadsmedel
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2009-06-24 redovisat förslag till utökning av
nämndernas budgetanslag för 2009.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att nämndernas budgetanslag för 2009 utökas enligt följande
Löneavtal
Löneavtalets
Nämnd
Tkr
under 2008
effekt 2009
Kommunfullmäktige
43
43
Revisionen
18
18
Valnämnden
19
19
Kommunstyrelsen
1 751
2 281
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
137
180
Socialnämnden
16 567
21 767
Kulturnämnden
177
232
Barn- och ungdomsnämnden
14 461
19 269
Gymnasienämnden
3 443
4 583
Samhällsbyggnadsnämnden
948
1 258
Byggnadsnämnden
308
405
Överförmyndarnämnden
22
27
Totalt nämnderna, Tkr

37 893

50 082
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Dnr 2009/358

Finansiering kan ske inom ramen för avsatta medel för löneutvecklingen i 2009 års
budget. Ekonomikontoret ges i uppdrag att justera upp nämndernas budgetramar för
2010 i enlighet med avtalets effekter.
_________

Protokollsutdrag:

Ekonomikontoret som har att underrätta berörda
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Dnr 2009/341

Fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008 avseende
Stiftelsen Dahllöfska Donationsfonden
Ärendebeskrivning
Direktionen för Stiftelsen Dahllöfska donationsfonden har i skrivelse 2009-06-15 till
kommunen hemställt om ansvarsfrihet för förvaltningen år 2008.
Ekonomistaben har i skrivelse 2009-06-17 tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beviljar direktionen för Dahllöfska Donationsfonden ansvarsfrihet för
förvaltningen år 2008.
_____________

Protokollsutdrag:

Dahllöfska Donationsfonden
Ekonomikontoret
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Dnr 2009/241

Anmälan av revisionsberättelser avseende
donationsstiftelsernas årsredovisningar för 2008
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen är förvaltare för följande bokföringsskyldiga stiftelser för vilka
ekonomikontoret har upprättat årsredovisningar. Johanna Anderssons Minnesstiftelse,
Besparingsstiftelsen, Ellen och Knut Petrés Stiftelse, Doktor och fru Graméns Donationsstiftelse, Vänersborgs Samstiftelse nr 1, Gymnasieskolans Samstiftelse, August
Hedmans Stiftelse, A J Landströms Donationsstiftelse, Sven Stenbecks Stiftelse och
Stiftelsen Vänersborgs Skollovskoloni.
Kommunstyrelsen godkände 2009-05-27, § 150, de upprättade årsredovisningshandlingarna och överlämnade dem till revisor för granskning
Revisor Gunnar Hjalmarsson har granskat årsredovisningarna och bokföringen samt
förvaltarens förvaltning och skrivit revisionsberättelser avseende dessa stiftelser för år
2008, vilka skall anmälas till kommunstyrelsen.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
_________

Protokollsutdrag:

Revisor Gunnar Hjalmarsson
Ekonomikontoret
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Dnr 2009/294

Stiftelsen Dalslands kanal framtida bestånd med anhållan om
ytterligare medel för upprustning
Ärendebeskrivning
Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd har i en utredning redovisat
upprustnings- och reparationsbehov samt kostnadsförslag för perioden 2009-2018.
Redovisningen visar på ett behov av kapitaltillskott om 17 565 000 kronor. De
redovisade åtgärderna har delvis prioriterats, från akuta insatser där omedelbara åtgärder
krävs, till insatser som behövs men inte kommer högst upp på prioriteringslistan.
Baserat på uppgifterna i utredningen beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott vid
sammanträde 2009-05-26, § 120, att under åren 2010-2014 delta i finansiering av kostnaden för upprustnings- och reparationsbehov avseende Dalslands Kanal med upp till
30 000 kronor per år under förutsättning av deltagande från övriga ägarrepresentanter.
Vid ägarsamråd 2009-05-29 beslutade deltagande representanter för stiftarna att bidra
med extra medel under en femårsperiod för upprustnings- och bevarandeinsatser.
Beslutet innebar att stiftarna skulle bidra med sammanlagt 5 400 000 kronor. Kostnaden
för Vänersborgs kommun skulle för åren 2010-2014 vara 32 400 kronor per år. Fördelningen baseras på den fördelningsnyckel som ligger till grund för 2009 års totala anslag.
Dalslands Kanal AB har i skrivelse 2009-07-24 anhållit att respektive ägare/stiftare, i
enlighet med överenskommelsen vid ovan nämnda ägarsamråd, skulle besluta om extra
anslag och att beslutet skulle tillställas Dalslands Kanal i form av ett medfinansieringsintyg senast 2009-09-30.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar, med ändring av kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
2009-05-26, § 120, att under åren 2010-2014 delta i finansiering av kostnaden för upprustnings- och reparationsbehov avseende Dalslands Kanal med 32 400 kronor per år
under förutsättning av deltagande från övriga ägarrepresentanter med summa motsva-
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Dnr 2009/294

rande tidigare beslutad fördelningsnyckel. Finansiering sker för 2010 inom kommunstyrelsens ordförandes förfogandeanslag. För resterande tid tas frågan upp i arbetet med
mål- och resursplanen.
_________

Protokollsutdrag:

Dalslands Kanal AB
Ekonomikontoret

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 206

Sammanträdesdatum

Sida

2009-08-19

60 (65)

Dnr 2009/395

Samverkansprojekt för utformning av nytt bostadsområde på
Holmängen
Ärendebeskrivning
Byggnadsförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen upprättat program för
detaljplaner för Holmängen. Programmet omfattar området som avgränsas i sydväst av
järnvägen (Älvsborgsbanan) och i öst av Vänerns utlopp till Göta älv. Genom området
går Östra vägen som är den östra infartsvägen till centrum. Vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2008-10-29, § 96, godkändes programmet och beslutades att programmet
skulle utgöra ett underlag för kommande planering av området och nya detaljplaner.
En detaljplan för området sydväst om Östra vägen har varit på samråd i mars-april 2009
och detaljplanen beräknas bli antagen under hösten 2009.
Området nordost om Östra vägen mot Göta älv föreslås för bostadsbebyggelse.
Vänersborgs kommun avser driva projektet i form av så kallad samverkansprojekt. Av
byggnadsförvaltningens och samhällsbyggnadsförvaltningens gemensamma skrivelse
2009-05-29 framgår bland annat innebörden av ett sådant projekt.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Byggnadschefen Charlotte Rosborg och planarkitekten Jasmina Lilja informerade
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen
- beslutar att projektet startar i form av ett samverkansprojekt
- godkänner underlaget i form av gestaltningsprogram för exploatörernas intresseanmälan
- godkänner förslag till kommunstyrelsens inbjudan till exploatörerna och ger sin
ordförande i uppdrag att underteckna densamma
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Dnr 2009/395

- beslutar att styrgruppen för plan- och byggfrågor är styrgrupp för projektet
- beslutar att byggnadsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen driver
projektet
- uppdrar åt kommunchefen Guy Mahlviker att utse projektledare.
_________

Protokollsutdrag:

Kommunchefen Guy Mahlviker
Byggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Dnr 2009/381

Arbetsmiljöutbildning för politiker
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen, personalkontoret, har tagit fram förslag till arbetsmiljöutbildning för politiker. Målet är att beslutsfattare ska få en fördjupad
arbetsmiljökunskap och kunskap om sitt ansvar utifrån arbetsmiljölagstiftningen.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2009-08-13 översiktligt redovisat
förslag till innehåll i basutbildningen i arbetsmiljöansvar. Utbildningen ska ligga under
tre timmar, kvällstid, hösten 2009.
Ärendet har beretts av personal- och förhandlingsutskottet.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Arbetsmiljöutvecklaren Ingrid Rylander och ergonomen Thomas Mellgren informerade
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta föreslaget program avseende basutbildning för
förtroendevalda i arbetsmiljöansvar
_________

Protokollsutdrag:

Personal- och förhandlingsutskottet
Personalkontoret som har att underrätta berörda
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Dnr 2009/251

CEMR:s deklaration för jämställdhet på lokal och regional nivå
Ärendebeskrivning
Den europeiska deklarationen om jämställdhet riktar sig till Europas kommuner och
regioner. Syftet är att ”offentligt ta ställning för principen att jämställdhet ska råda
mellan kvinnor och män och att inom sina verksamhetsområden genomföra sina
åtaganden enligt deklarationen”.
Sveriges Kommuner och Landsting som är medlem i Council of European Municipalities and Regions (CEMR) har överlämnat deklarationen till Vänersborgs kommun
för eventuellt undertecknande.
Kommunstyrelseförvaltningen har yttrat sig i skrivelse 2009-05-27.
Ärendet har beretts av personal- och förhandlingsutskottet.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Personalekonomen Anneli Bengtsson informerade kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
_________

Protokollsutdrag:

Personal- och förhandlingsutskottet
Personalkontoret
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§ 209

Delegationsbeslut
Kommunstyrelsen noterar den redovisning av delegationsbeslut som kommit in för att
anmälas vid kommunstyrelsens sammanträde den 19 augusti 2009. Se bilaga 1
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger förteckningen till handlingarna.
_______
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§ 210

Meddelanden
Kommunkansliet har ingivit förteckning över skrivelser och meddelanden som inkommit
för anmälan vid kommunstyrelsens sammanträde den 19 augusti 2009. Se bilaga 2
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger förteckningen till handlingarna.
_______
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