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

ej § 97 och 106
ej § 97, 106 och 110
ej § 106
ej § 110
ej § 106

Övriga deltagare
Kommundirektören Ove Thörnkvist
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
Utvecklingschefen Ann-Britt Svedberg
Kanslichefen Katrin Siverby
Personalchefen Ewa Öqvist
Planarkitekten Jan-Irvis Scheynius
Samordnaren Per-Henrik Larsson
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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Ärenden

Sid

§ 92

Beslut om förbundsordning, reglemente samt konsortialavtal m m
avseende bildande av kommunalförbund med ansvar för de frivilliga
skolformerna inom Trollhättan och Vänersborg (Dnr KS 2011/65)

5

§ 93

Nämndernas verksamhetsberättelser för 2011 (Dnr KS 2012/8)

7

§ 94

Antagande av reviderat reglemente för byggnadsnämnden
(Dnr KS 2012/166)

8

§ 95

Reviderat reglemente för kommunstyrelsen (Dnr KS 2011/119)

9

§96

Fråga om ansvarsfrihet för 2011 års förvaltning avseende
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud (Dnr KS 2012/149)

10

§ 97

Fråga om ansvarsfrihet för 2011 års förvaltning avseende Fyrbodals
kommunalförbund (Dnr KS 2012/134)

11

§ 98

Plan för granskning av den interna kontrollen 2012 (Dnr KS 2012/19)

12

§ 99

Svar på motion om energieffektivt byggande i kommunen
(Dnr KS 2011/492)

14

§ 100

Svar på motion om aktivt sommarlov för alla barn och ungdomar
(Dnr KS 2011/480)

16

§ 101

Svar på motion om gräsytor i Västra Tunhem (Dnr KS 2011/397)

18

§ 102

Yttrande över samråd om detaljplan för Resecentrum i Vänersborgs
kommun (Dnr KS 2012/169)

20

§ 103

Godkännande av program för detaljplaner för norra Nordkroken i
Vänersborgs kommun (Dnr KS 2009/568)

21

§ 104

Beslut att IT-chefen medges rätt att använda betalkort i tjänsten
(Dnr KS 2012/163)

22

§ 105

Kallelse till årsstämma/bolagsstämma 2012 för Hunnebergs Kungajaktoch viltmuseum AB (Dnr KS 2012/122)

23

§ 106

Kallelse till årsstämma/bolagsstämma 2012 för Fastighets AB Vänersborg
(Dnr KS 2012/143)

24

§ 107

Kallelse till årsstämma/bolagsstämma 2012 för Vattenpalatset
Vänerparken AB (Dnr KS 2012/154)

25

§ 108

Kallelse till årsstämma/bolagsstämma 2012 för AB Vänersborgsbostäder
(Dnr KS 2012/168)

26
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§ 109

Yttrande över ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Uddevalla kommun
(Dnr KS 2012/161)

27

§ 110

Fråga om ansvarsfrihet för 2011 års förvaltning avseende Norra
Älvsborgs Räddningstjänstförbund - NÄRF (Dnr KS 2012/175)

28

§ 111

Återremitterat ärende avseende socialnämnden med framställan om
tilläggsanslag för ökade hyreskostnader (Dnr KS 2012/65)

29

§ 112

Yttrande över revisionsrapport/granskningsrapport - Granskning av
kommunens arbete med intern kontroll (Dnr KS 2012/159)

31

§ 113

Ansökan om bidrag för att starta det sociala företaget hunddagiset ELSA
(Dnr KS 2012/80)

32

§ 114

Antagande av reglemente för Valnämnden (Dnr KS 2012/181)

34

§ 115

Kallelse till årsmöte med Leader Göta Älv (Dnr KS 2012/178)

35
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Dnr 2011/65

Bildande av kommunalförbund för gemensam gymnasie- och
vuxenutbildning Trollhättan-Vänersborg med antagande av
förbundsordning och reglemente samt tecknande av konsortialavtal
Ärendebeskrivning
Prognosen för elevutvecklingen är att dagens elevantal kommer att minska mellan 2535%. Prognosen bygger på att antalet ungdomar i gymnasieskolan minskar samtidigt
som det är troligt att andelen elever i friskolor ökar något.
Sedan år 2005 har Trollhättan och Vänersborg ett samarbetsavtal om gymnasiesärskolan
som omfattar nationella och specialutformade program för att bredda utbudet för
eleverna.
Inom vuxenutbildningen finns idag ett väl utvecklat samarbete om kursutbud och marknadsföring. Slutsatsen är att mindre årskullar och ökande konkurrens medför att det blir
svårt att upprätthålla ett brett utbildningsutbud till en rimlig kostnad.
Mot bakgrund av det vikande elevunderlaget i gymnasieskolan, ett ökande utbud av
friskoleetableringar och konkurrens från andra kommuner samt utredningen om nya
gymnasieskolan Gy 2011 beslutade båda kommunerna, på initiativ av samarbetskommittén Trollhättan-Vänersborg, att utreda en gemensam struktur för de frivilliga
skolformerna.
Kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun beslutade vid sammanträde 2010-12-15, §
173, att Trollhättan och Vänersborg skulle teckna ett samverkansavtal för de frivilliga
skolformerna (gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen) om
gemensamt programutbud och fritt sök för eleverna enligt förslag;
Trollhättan och Vänersborg skulle utveckla en gemensam struktur för de frivilliga
skolformerna som skulle vara i drift 2012-01-01. Avsikten var att bilda ett
kommunalförbund.
Kommunfullmäktige i Trollhättans stad fattade vid sammanträde 2010-12-20, § 141, ett
liknande beslut.
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Dnr 2011/65

Kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun har därefter vid sammanträde 2011-12-14,
§ 166, beslutat att förlänga samverkansavtalet för de frivilliga skolformerna om gemensamt program ut och fritt sök för eleverna tills kommunalförbundet kunde vara i drift
samt att förskjuta tidsplanen för i drifttagande av ett kommunalförbund till senast
2013-01-01.
Kommundirektören har i tjänsteutlåtande 2012-04-17 bland annat redovisat bakgrund
till arbetet med att samverka för de frivilliga skolformerna, redogjort för utredningsarbetet som mynnat i ett förslag att bildande ett kommunalförbund samt lämnat förslag
till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
- att bilda ett kommunalförbund för de frivilliga skolformerna i Trollhättan och
Vänersborg
- att anta förbundsordning och reglemente för Kunskapsförbundet Väst enligt förslag
- att teckna föreslaget konsortialavtal mellan medlemskommunerna
- att Gymnasienämndens ansvar upphör i och med start av Kunskapsförbundet Väst
den 1 januari 2013.
Beslutet gäller under förutsättning att Trollhättans stad fattar liknande beslut.
_____________
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Dnr 2012/8

Nämndernas verksamhetsberättelser för 2011
Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har sammanställt nämndernas verksamhetsberättelser
för 2011.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar informationen som lämnas i nämndernas verksamhetsberättelser för år 2011.
_____________
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Dnr 2012/166

Antagande av reviderat reglemente för byggnadsnämnden
Ärendebeskrivning
Byggnadsförvaltningen har, med hänvisning till den nya pan- och bygglagen (PBL
2010:900),upprättat ett förslag till reviderat reglemente för byggnadsnämnden.
Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2012-04-10, § 55, föreslagit att
kommunfullmäktige skulle anta upprättat förslag till reviderat reglementet.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta förslag till reviderat reglemente för byggnadsnämnden. När det nya reglementet träder i kraft upphör tidigare reglemente att gälla.
_____________

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 95

Sammanträdesdatum

Sida

2012-04-23

9 (35)

Dnr 2011/119

Reviderat reglemente för kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen föreslog genom missiv daterad 2011-02-23 att
kommunstyrelsens reglemente skulle förändras med anledning av förändringar i
lagstiftningen.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2011-03-23, § 77, att återremittera
ärendet för att ses över och nå överensstämmelse med andra reglementen. Ärendet har
därefter inte återkommit till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2012-04-17 redovisat ett uppdrag
att göra en översyn av samtliga nämndsreglementen. I tjänsteutlåtandet föreslås därför
att nu aktuellt ärende avslutas som eget ärende.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avslutar tidigare ärende rörande revidering av kommunstyrelsens
reglemente (dnr KS 2011/119) och hänvisar där framkomna synpunkter till pågående
uppdrag kring revidering av samtliga reglementen.
_____________
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Dnr 2012/149

Fråga om ansvarsfrihet för 2011 års förvaltning avseende
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud
Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har överlämnat årsredovisning,
granskningsrapport och revisionsberättelse.
Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelse 2012-03-26 att den upprättade årsredovisningen godkänns samt att förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2011.
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. bevilja ansvarsfrihet för ledamöter i styrelsen för samordningsförbundet Vänersborg
och Mellerud avseende 2011 års verksamhet
2. godkänna upprättad årsredovisning för år 2011 avseende samordningsförbundet
Vänersborg och Mellerud.
_____________
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Dnr 2012/134

Fråga om ansvarsfrihet för 2011 års förvaltning avseende
Fyrbodals kommunalförbund
Ärendebeskrivning
Fyrbodals Kommunalförbund har överlämnat årsredovisning och förvaltningsrevision
avseende verksamhetsåret 2011.
Revisorerna tillstyrker i sin revisionsberättelse 2012-02-14 att årsredovisningen godkänns samt att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Då ordföranden anmälde jäv utsåg arbetsutskottet James Bucci (V) till ordförande under
denna paragraf.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar bevilja förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
_________
Jäv:

Ordföranden Gunnar Lidell (M) och ledamoten Marie Dahlin (S) meddelade att de inte
deltog i handläggningen eller beslutet i detta ärende på grund av jäv.
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Dnr 2012/19

Plan för granskning av den interna kontrollen 2012
Ärendebeskrivning
För att utveckla arbetet med den interna kontrollen reviderades reglementet för intern
kontroll under 2011. Det nya reglementet antogs av kommunfullmäktige 2011-11-23,
§ 147. Förändringen innebär att reglementet inte bara omfattar ekonomiska rutiner utan
även övergripande system för styrning av verksamheten. Enligt reglementet ska en plan
för den interna kontrollen upprättas årligen.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2012-04-06 redovisat bland annat innebörden av
intern kontroll, riskbedömning samt kommungemensamma granskningsområden.
Med ledning av genomförd risk och väsentlighetsanalys samt beaktande av tidigare års
granskningar föreslås följande granskningsområden för 2012:
1. Uppföljning av tidsregistrering i lönesystemet
2. Nyanmälan/avslut av anställning samt förändring av längre tjänstledigheter
3. Diarieföring vid frånvaro
4. Självdeklaration avseende attest- och upphandlingsregler
5. Uppföljning av 2011 års granskning
För kommunstyrelsen föreslås, förutom ovanstående
1. Systemadministration av ekonomisystemet
2. Avyttring och hantering av utbytta datorer
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta plan för granskning av ekonomisk intern kontroll för år
2012 inom områdena
1. Uppföljning av tidsregistrering i lönesystemet
2. Nyanmälan/avslut av anställning samt förändring av längre tjänstledigheter
3. Diarieföring vid frånvaro
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Dnr 2012/19

4. Självdeklaration avseende attest- och upphandlingsregler
5. Uppföljning av 2011 års granskning
Kommunstyrelsen beslutar vidare om, förutom ovanstående, följande
granskningsområden för kommunstyrelsen
1. Systemadministration av ekonomisystemet
2. Avyttring och hantering av utbytta datorer
_________
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Dnr 2011/492

Svar på motion om energieffektivt byggande i kommunen
Ärendebeskrivning
Marika Isetorp (MP) och Per Sjödahl (MP) har i en motion och mot bakgrund vad som
anförs i motionen, föreslagit kommunfullmäktige
”att kommunen skall utnyttja och medverka aktivt i de olika regionala nätverk/
organisationer, (EU)-program, och projekt, som har energieffektivisering i byggnader
som mål.
att kommunen antar passivhusstandard som norm vid uppförande av dels bostäder och
lokaler i egen regi dels bostadshus och lokaler på mark som anvisats (överlåtits) av
kommunen.
att kommunen skall stimulera lokala bygg- och förvaltningsföretag att arbeta aktivt
med energieffektivisering genom att inbjuda till kursdagar, information och
diskussion.
att kommunen vid renoveringar och upprustning av befintligt bostadsbestånd
rekommenderar passivhusstandard eller, i det enskilda fallet, bästa möjliga
energieffektivitet.”
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2011-12-14 att remittera motionen till
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i yttrande 2012-02-02 redovisat synpunkter och
föreslagit att kommunfullmäktige skulle
tillstyrka motionen om att bästa möjliga energieffektivitet ska gälla vid renovering och
upprustning av befintliga lokaler
att avslå motionen om att passivhusstandard ska vara norm vid nybyggnad av
kommunens lokaler
att avslå motionen om att passivhusstandard ska vara norm vid försäljning av
kommunens mark för exploatering.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2012-03-22, § 26, beslutat att
förvaltningens ovan angivna skrivelse skulle överlämnas som svar på motionen.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2012-04-16 redovisat bedömning
av ärendet samt angivit lokala miljömål för Vänersborg. Av skrivelsen framgår också
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Dnr 2011/492

förslag till beslut som i allt väsentligt överensstämmer med samhällsbyggnadsnämndens
förslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1.
bifalla motionen om att bästa möjliga energieffektivitet ska gälla vid renovering
och upprustning av befintliga lokaler
2.
avslå motionen om att passivhusstandard ska vara norm vid nybyggnad av
kommunens lokaler och vid försäljning av kommunens mark för exploatering
3.
bifaller motionen i övrigt med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens
yttrande
Med ovanstående är motionen besvarad och avslutad för fullmäktiges del.
_____________
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Dnr 2011/480

Svar på motion om aktivt sommarlov för alla barn och
ungdomar
Ärendebeskrivning
Adam Frändelid (V) har i en motion och mot bakgrund vad som anförs i motionen,
föreslagit att kommunfullmäktige skulle föranstalta om en utredning rörande översyn av
vilka förutsättningar det finns för barn och ungdomar till ett aktivt sommarlov i kommunens försorg då inte längre den ordinarie barnomsorgen är tillgänglig.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2011-11-23, § 160, att remittera
motionen till barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden och socialnämnden.
Barn- och ungdomsförvaltningen har i yttrande 2012-02-28 redovisat bakgrund och
föreslagit att motionen skulle bifallas.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2012-03-19, § 31, ställt sig positiv
till motionen och föreslagit att en utredning och översyn av förutsättningarna för ett
aktivt sommarlov i kommunens försorg, skulle utredas.
Socialförvaltningen har i skrivelse 2012-02-27 redovisat de insatser som redan idag görs
i olika åldersgrupper samt föreslagit att motionen skulle tillstyrkas och att en översyn
görs.
Socialnämnden har vid sammanträde 2012-03-29, § 57, beslutat föreslå att motionen
tillstyrks och att en översyn görs av vilka förutsättningar det finns till ett aktivt
sommarlov för kommunens barn och ungdomar.
Gymnasienämndens ordförande har i delegationsbeslut 2012-04-17 beslutat ställa sig
positiv till motionen och föreslagit att en utredning görs med en översyn av
förutsättningar till ett aktivt sommarlov i kommunens försorg.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2012-03-27 bland annat redovisat
ett folkhälsoperspektiv på betydelsen av ungdomars fritidsvanor. I skrivelsen förslås att
motionen skulle bifallas.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
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Dnr 2011/480

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt kommundirektören att föranstalta
om en utredning med motionens intentioner. Utredningen redovisas för kommunfullmäktige genom meddelandelista vid fullmäktiges sammanträde i juni 2012. Därmed
anses motionen besvarad och avslutad för kommunfullmäktiges del.
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Dnr 2011/397

Svar på motion om gräsytor i Västra Tunhem
Ärendebeskrivning
Annalena Levin (C) har i en motion och mot bakgrund av vad som framgår av
motionen, föreslagit följande angående gräsklippning vid Mulltorps skola/förskola.
”att man utreder och kommer med förslag på hur detta kan göras på ett mer
miljövänligt och kostnadseffektivt sätt trots att det sköts av olika förvaltningar
att man för dialog med Mulltorps föräldraförening som hade flera bra tips i ämnet och
att man undersöker möjligheterna om detta kan utföras av någon som har resurser i
Västra Tunhem för att minska transporterna
att man genomför förändringen inför sommaren 2012 om det visar sig innebära
fördelar för miljö och ekonomi.”
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2012-09-28, § 128, att remittera
motionen till samhällsbyggnadsnämnden samt barn- och ungdomsnämnden.
Barn- och ungdomsförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-11-01 redovisat att gräsytorna inte längre underhålls på grund av att ytorna numera inte används av
föreningslivet. Möjlighet finns att föräldraföreningen kan teckna avtal om att hyra och
förvalta ytorna.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2011-11-14, § 113, beslutat
överlämna sin förvaltnings skrivelse som yttrande över motionen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar i yttrande 2012-02-22 bland annat att skötseln av gräsytor m m vid Mulltorps skola/förskola samt att klippning av de i motionen
aktuella ytorna kräver olika maskinutrustningar varför de inte är integrerade med
varandra. Av yttrandet framgår även att optimalas ekonomiska och miljövänliga
aspekter ska beaktas vid upphandling av markskötsel kring Mulltorps skola/förskola.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2012-03-22, § 27, beslutat överlämna
sin förvaltnings skrivelse som yttrande över motionen.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2012-04-10 redovisat bakgrund
samt synpunkter ur hållbarhetsperspektiv och ekonomiperspektiv. Av tjänsteutlåtandet
framgår även en bedömning samt förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
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Dnr 2011/397

Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden och
barn- och ungdomsnämnden att tillsammans föra en dialog med Mulltorps föräldraförening samt utreda och besluta hur och vilka ytor som fortsatt ska skötas med betraktande
av de aspekter som belysts i kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-04-10
med de i skrivelsen redovisade tre alternativa förslagen. Därmed är motionen besvard
och avslutad för fullmäktiges del.
_____________
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Dnr 2012/169

Yttrande över samråd om detaljplan för Resecentrum i
Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Planområdet omfattar Vänersborgs järnvägsstation, gång- och cykelvägen med
korsningen över järnvägen. I planen ingår också järnvägsbron över Gamla hamnkanalen, en del av Sanden och mark på Vänerparken, söder om järnvägen.
Syftet med planen är att möjliggöra en om- och tillbyggnad av resecentrum för att
anpassa området till den utökade tågtrafiken. En gång- och cykeltunnel föreslås under
järnvägen med tillhörande ramper norr och söder om spåren. Möjlighet ska finas att
bygga till stationshuset, att bredda bron över Gamla hamnkanalen och att söder om
stationsområdet ange mark för parkering.
Byggnadsnämnden har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen för samråd enligt 5 kap
20 § ÄPBL (upphävda plan- och bygglagen 1987:10)
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2012-04-17 redovisat att förvaltningen ingått i den arbetsgrupp som arbetat fram detaljplanen. Av tjänsteutlåtandet
framgår att förvaltningen ställer sig positiv till upprättat förslag till detaljplan för
Resecentrum i Vänersborg.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till upprättat förslag till detaljplan för Resecentrum
i Vänersborg.
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Dnr 2009/568

Godkännande av program för detaljplaner för norra Nordkroken
i Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2009-12-02, § 301, att uppdra åt byggnadsförvaltningen att
ta fram ett förslag till program för detaljplaner för Norra Nordkroken. Syftet var att
klargöra vilka bostadstomter som kan få en större byggrätt och vilken parkmark som
kan ändras till bostadsmark. Dessutom skulle tas fram underlag för planering av mark
som hotas av översvämning.
Kommunstyrelsen beslutade 2011-10-12, § 235, att samråda om förslaget till program.
Samråd enligt 5 kap 20 § upphävda plan- och bygglagen (1987:10) har skett under tiden
2011-11-03 – 2011-12-22. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i
en samrådsredogörelse 2012-03-30. Förslaget till program har reviderats i april 2012.
Byggnadsförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2012-04-12 redogjort för arbetet med att ta
fram aktuellt program samt även redovisat ekonomin för arbetet.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Planarkitekten Jan-Irvis Scheynius informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1.
godkänna samrådsredogörelsen daterad 2012-03-30.
2.
godkänna program för detaljplaner för Norra Nordkroken. Beslutet har fattats med
stöd av 5 kap 20 § upphävda plan- och bygglagen (1987:10).
3.
ge byggnadsnämnden i uppdrag att med utgångspunkt från programmet besluta
om att upprätta detaljplaner för delar av Nordkroken.
_____________
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Dnr 2012/163

Beslut att IT-chefen medges rätt att använda betalkort i tjänsten
Ärendebeskrivning
Av ”Regler vid användning av kontokort” antagna av kommunstyrelsen 1997-01-21, § 6,
framgår att kommunstyrelsen beslutar om användningen av kontokort. I detta får också
anses ingå att kommunstyrelsen fattar beslut om vem som skall utrustas med kontokort.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2012-04-02 redovisat bakgrund och
föreslagit att kommunstyrelsen skulle medge IT-chefen rätt att inneha och använda
betalkort i tjänsten.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Utvecklingschefen Ann-Britt Svedberg informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsen beslutar medge IT-chefen rätt att inneha och använda ett betalkort i
tjänsten.
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Dnr 2012/122

Kallelse till årsstämma/bolagsstämma 2012 för Hunnebergs
Kungajakt- och viltmuseum AB
Ärendebeskrivning
Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum AB har kallat till årsstämma 2012-05-16.
Kommunstyrelsen informerades vid bolagsdag i samband med kommunstyrelsens
sammanträde 2012-04-04, § 90.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen utser kommunfullmäktiges ordförande Anders Forsström (M) till
kommunens ombud vid stämman med Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum AB
2. Till ersättare för ombudet utses kommunfullmäktiges förste vice ordförande Annica
Larson Lindlöf (S)
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt ombudet att
- rösta för fastställelse av resultaträkning och balansräkning
- rösta för disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
- rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
- rösta för arvoden till styrelse och lekmannarevisor med ersättare samt revisor i
enlighet med personal- och förhandlingsutskottets beslut
- rösta för fastställande av, av kommunfullmäktige antagna ägardirektiv
- rösta för att Theresia Nordlund (S), Södergatan 18 A, 462 34 Vänersborg utses till
ny ersättare i styrelsen efter Camilla Berger (S) som avsagt sig detta uppdrag.
Årsredovisningshandlingarna skall delges kommunfullmäktige
_____________
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Dnr 2012/143

Kallelse till årsstämma/bolagsstämma 2012 för Fastighets AB
Vänersborg
Ärendebeskrivning
Fastighets AB Vänersborg har kallat till bolagsstämma 2012-05-14.
Kommunstyrelsen informerades vid bolagsdag i samband med kommunstyrelsens
sammanträde 2012-04-04, § 90.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott konstaterar
Då Gunnar Lidell (M), Marie Dahlin (S), Johan Ekström (FP) och James Bucci (V)
anmält att de inte deltog i handläggningen eller beslutet i detta ärende på grund av jäv
var utskottet inte beslutsmässigt och överlämnar därför ärendet till kommunstyrelsen
utan beslutsförslag.
_____________

Jäv

Gunnar Lidell (M), Marie Dahlin (S), Johan Ekström (FP) och James Bucci (V)
anmälde att de inte deltog i handläggningen eller beslutet i detta ärende på grund av jäv.
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Dnr 2012/154

Kallelse till årsstämma/bolagsstämma 2012 för Vattenpalatset
Vänerparken AB
Ärendebeskrivning
Vattenpalatset Vänerparken AB har kallat till bolagsstämma 2012-05-04.
Kommunstyrelsen informerades vid bolagsdag i samband med kommunstyrelsens
sammanträde 2012-04-04, § 90.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen utser kommunfullmäktiges andre vice ordförande Kerstin
Andersson (FP) till kommunens ombud vid stämma med Fastighets AB Vänersborg
2. Till ersättare för ombudet utses kommunfullmäktiges förste vice ordförande Annica
Larson Lindlöf (S)
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt ombudet att
- rösta för fastställelse av resultaträkning och balansräkning enligt styrelsens
förslag
- rösta för disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
- rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
enligt revisionsberättelsen
- rösta för arvoden till styrelse, revisor och lekmannarevisor med ersättare i enlighet
med personal- och förhandlingsutskottets beslut
- rösta för antagande av, av kommunfullmäktige antagna ägardirektiv
Årsredovisningshandlingarna skall delges kommunfullmäktig
_____________
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Dnr 2012/168

Kallelse till årsstämma/bolagsstämma 2012 för AB
Vänersborgsbostäder
Ärendebeskrivning

AB Vänersborgsbostäder har kallat till bolagsstämma 2012-05-07
Kommunstyrelsen informerades vid bolagsdag i samband med kommunstyrelsens
sammanträde 2012-05-04, § 90.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen utser kommunfullmäktiges andre vice ordförande Kerstin
Andersson (FP) till kommunens ombud vid stämma med Fastighets AB Vänersborg
2. Till ersättare för ombudet utses kommunfullmäktiges förste vice ordförande Annica
Larson Lindlöf (S).
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt ombudet att
- rösta för fastställelse av resultaträkning och balansräkning enligt styrelsens
förslag
- rösta för disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
- rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
enligt revisionsberättelsen
- rösta för arvoden till styrelse, revisor och lekmannarevisor med ersättare i enlighet
med personal- och förhandlingsutskottets beslut
- rösta för antagande av, av kommunfullmäktige antagna ägardirektiv
Årsredovisningshandlingarna skall delges kommunfullmäktig
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Dnr 2012/161

Yttrande över ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uddevalla
kommun
Ärendebeskrivning
Thoren-Gruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman
för en fristående gymnasieskola i Uddevalla kommun. Ansökan avslogs av Skolinspektionen. ThorenGruppen överklagade beslutet hos Förvaltningsrätten som återförvisade
ärendet till Skolinspektionen för ny handläggning.
Skolinspektionen har för yttrande överlämnat ansökan från ThorenGruppen AB om
godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i Uddevalla kommun.
ThorenGruppen AB avser bedriva skola inom följande program: bygg- och anläggning,
el- och energi, fordons- och transport, handel- och administration, hantverk, hotell- och
turism, industriteknik, VVS- och fastighet samt vård- och omsorg.
Gymnasieförvaltningen har i skrivelse 2012-04-17 redovisat att vid full utbyggnad
tillför ThorenGruppens ansökan ytterligare 151 gymnasieplatser till Uddevalla. Vänersborg och Trollhättan arbetar i dagsläget för att vid årsskiftet 2012/2013 ingå i ett kommunalförbund för de frivilliga skolformera. Av skrivelsen framgår att gymnasieskolorna
i Vänersborg och Trollhättan i nu läget erbjuder alla de program och inriktningar som
ovan angiven ansökan avser. I skrivelsen anges också att en överetablering kan leda till
försämrad utbildningskvalitet samt organisatoriska och ekonomiska problem.
Ordföranden för gymnasienämnden har i delegationsbeslut 2012-04-17 redovisat att
nämnden som sitt yttrande överlämnar sin förvaltnings ovan redovisade skrivelse.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar överlämna gymnasienämndens beslut med förvaltningens
yttrande till Skolinspektionens som svar på remiss avseende ThorenGruppen AB
ansökan.
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Dnr 2012/175

Fråga om ansvarsfrihet för 2011 års förvaltning avseende Norra
Älvsborgs Räddningstjänstförbund - NÄRF
Ärendebeskrivning
Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har fastställt bokslut och
årsredovisning för verksamhetsåret 2011 inkluderande resultat- och balansräkning samt
kassaflödesanalys och investeringsredovisning.
Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelse för år 2011, daterad 2012-04-03, att
årsredovisningen godkänns samt att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning samt beviljar förbundsdirektionen
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
_____________
Jäv

Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C) anmälde att de inte deltog i handläggningen eller
beslutet i detta ärende på grund av jäv.
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Dnr 2012/65

Återremitterat ärende avseende socialnämnden med framställan
om tilläggsanslag för ökade hyreskostnader
Ärendebeskrivning
Socialnämnden hyr fastigheter av AB Vänerborgsbostäder (ABVB) till självkostnadspris. Hyresvillkoren regleras i ett så kallat blockhyresavtal. Nämnden upplåter lägenheter i andra hand till hyresgäster som har biståndsbeslut.
’
I januari 2011 infördes en ny lag som innebär nya villkor för allmännyttiga kommunala
bostadsaktiebolag dels vad gäller avkastningskrav, dels kostnader för kommunala borgensförbindelser för dessa bolag. Lagen föranledde kommunfullmäktige att vid sammanträde 2011-11-23, § 145, besluta att ta ut en borgensavgift mot ABVB på 0,25 %.
Socialnämnden har vid sammanträde 2012-01-26, § 7, beslutat begära ett tilläggsanslag
med 934 000 kronor vilket utgör merkostnader för borgensåtagande för sociala bostäder
hos AB Vänersborgsbostäder. Härutöver begärs tilläggsanslag för ökade hyreskostnader
till följd av avkastningskrav på ABVB, om dessa genererar ökad hyra för socialnämnden.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2012-02-29 redovisat att enligt blockhyresavtalet som tecknats mellan socialnämnden och ABVB baseras hyran på bolagets årliga
självkostnad. Borgensavgiften är att betrakta som en del av bolagets räntekostnader.
Historiskt sett har socialnämnden tillförts budgetmedel i samband med att nya boenden
för äldre- och funktionshindrade har öppnats eller tagits över från Landstinget. Räntenivån har fluktuerat mellan åren, men generellt sett ligger den idag på väsentligt lägre
nivå än då socialnämnden erhöll budgetmedel av kommunfullmäktige. Detta förhållande
gäller även då borgensavgiften inkluderas i dagens räntenivå. Mot denna bakgrund
föreslå ekonomikontoret att socialnämndens ansökan skulle avslås.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 1012-03-21, § 82, att återremittera
ärendet.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2012-04-18 kompletterat sitt tidigare yttrande.
Av skrivelsen framgår att det blockhyresavtal som tecknats mellan socialnämnden och
ABVB baseras hyran på bolagets årliga självkostnad. Borgensavgiften är att betrakta
som en del av bolagets räntekostnader. Historiskt sett har socialnämnden tillförts
budgetmedel i samband med att nya boenden för äldre- och funktionshindrade har
öppnats eller tagits över från Landstinget.
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Av tjänsteutlåtandet framgår vidare att räntenivån har fluktuerat mellan åren, men
generellt sett så ligger den idag på väsentligt lägre nivå än då socialnämnden erhöll
budgetmedel av kommunfullmäktige. Detta förhållande gäller även då borgensavgiften
inkluderas i dagens räntenivå.
I tjänsteutlåtandet redovisas att, baserat på de fastighetsvärden som fanns i blockhyresavtalet 1997 (225 Mkr), så innebär de sänkta räntekostnaderna en årlig lägre hyresnivå
för socialnämnden med närmare 8 Mkr.
Med hänvisning till vad som framgår av tjänsteutlåtandet föreslår ekonomikontoret att
kommunstyrelsen avslår socialnämndens begäran.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till ekonomikontorets ovan angivna
tjänsteutlåtanden, att avslå socialnämndens begäran.
_____________
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Dnr 2012/159

Yttrande över revisionsrapport/granskningsrapport Granskning av kommunens arbete med intern kontroll
Ärendebeskrivning
PwC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av ändamålsenligheten i kommunens arbete med intern kontroll. Revisionsrapporten, daterad mars
2012, har överlämnats till kommunstyrelsen för yttrande.
Kommunstyrelseförvaltningen har i yttrande 2012-04-17 yttrat sig över revisionsrapporten.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2012-04-17 som sitt
eget överlämnas till kommunens revisorer som kommunens yttrande över granskningsrapport över kommunens arbete med intern kontroll.
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Dnr 2012/80

Ansökan om bidrag för att starta det sociala företaget hunddagiset ELSA
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen mottog 2012-02-09 en ansökan från den ekonomiska föreningen
E.L.S.A. rörande föreningsbidrag för uppstart av socialt företag. E.L.S.A. ansökte
därigenom om föreningsbidrag motsvarande kostnaden för 1,0 handledare för andra
halvåret 2012 (beräknat till 335 tkr) och investeringskostnader i form av ett lån
(beräknat till ca 200 tkr).
Då frågan om kommunens hantering av sociala företag förutsätter att kommunen
beaktar bl.a. laglighets-, finansierings- och samverkansaspekter, bedömdes frågan
behöva utredas ytterligare för att ställning skulle kunna tas i frågan. Kommunstyrelsen
har sedan dess, 2012-04-16, mottagit en komplettering från E.L.S.A. där man ansöker
om ytterligare medel (60 tkr) för bygglovsansökan m.m.
Styrelsen för Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har 2012-03-02 (§ 6, dnr
2012.005.011) beslutat stödja den fortsatta utvecklingen av konceptet med sociala
företag.
Socialförvaltningen har i ”Förstudie angående förutsättningar för sociala företag/
kooperativ i Vänersborg”, daterad 2010-02-09, mycket noggrant utrett frågan.
Kommunstyrelseförvaltningen har lämnat synpunkter i tjänsteutlåtande 2012-04-17.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Samordnaren Per-Henrik Larsson informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till konceptet om sociala företag och ger
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att med utgångspunkt från ansökan samt
socialförvaltningens ”Förstudie angående förutsättningar för sociala företag/
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kooperativ i Vänersborg” kompletterad med utredning rörande laglighets-,
finansierings- och samverkansaspekterna, utreda möjligheterna till stöd i enlighet
med ansökan.
2. Utredningen skall ske i samverkan med Samordningsförbundet Vänersborg/
Mellerud.
3. Utredningen skall presenteras för kommunstyrelsen vid sammanträdet 2012-05-30.
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Dnr 2012/181

Antagande av reglemente för Valnämnden
Ärendebeskrivning
Enligt 6 kap. 32 § kommunallagen (1991:900) ska fullmäktige utfärda reglementen med
närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2012-04-19 redovisat att vid
genomgång av kommunens nämndsreglementen har framkommit att kommunen saknas
reglemente för Valnämnden. Ett förslag till reglemente har tagits fram.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kanslichefen Katrin Siverby informerde.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar reglemente för Valnämnden
_____________
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Dnr 2012/178

Kallelse till årsmöte/årsstämma med Leader Göta Älv 2012
Ärendebeskrivning
Leader Göta Älv har kallat till årsmöte 2012-05-07
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar utse kommunstyrelsens andre vice ordförande
Johan Ekström (FP) till ombud vid årsmöte med Leader Göta Älv. Till ersättare utses
kommunstyrelsens förste vice ordförande Marie Dahlin (S).
_____________

Protokollsutdrag:

Leader Göta Älv
Johan Ekström
Marie Dahlin
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