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Framtidens skola - Grundskolans struktur (Dnr KS 2012/203)
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Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, tobakslagen, lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel, strålskyddslagen samt
livsmedelslagen och lagen om animaliska biprodukter (Dnr KS 2012/204)
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sommaruppehåll år 2012 (Dnr KS 2012/202)
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§ 120
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Dnr 2012/203

Framtidens skola - Grundskolans struktur
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden beslutade vid sammanträde 2009-09-14, § 97, att ge sin
förvaltning i uppdrag att göra en översyn av barn- och ungdomsnämndens förskolor och
grundskolors placering. Barn- och ungdomsförvaltningen presenterade vid barn- och
ungdomsnämndens sammanträde 2010-02-15, § 33, den så kallade strukturutredningen.
Denna har senare uppdaterats senast under 2011. Under våren 2012 har en av barn- och
ungdomsnämnden tillsatt styrgrupp genomfört en medborgardialog.
Barn- och ungdomsförvaltningen har upprättat tjänsteutlåtande daterat 2012-05-07,
vilket kompletterar tidigare gjorda utredningar i ärendet.
Barn- och ungdomsnämnden beslutade vid sammanträde 2012-05-14, § 52, följande:
” Efter en lång strukturell översyn samt dialog med medborgarna har Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Välfärdspartiet följande förslag
till beslut.
Barn och Ungdomsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige:
 Att behålla det skolor vi idag har verksamhet i
 Att optimera nyttjandet av kommunens lokaler, samt när det är möjligt att gå ur
externa lokaler
 Att skolsituationen utreds avseende en ev. utbyggnad eller ny skola i västra stadsdelen
av Vänersborg
Vi ställer oss bakom förvaltningens bedömning att denna skolorganisation kräver
ytterligare ekonomiska resurser.”
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Barn- och ungdomsnämndens ordförande Lena Eckerbom Wendel och
utvecklingsledaren Lars-Eric Sjöbergh informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
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Dnr 2012/203

Kommunstyrelsens arbetsutskott efterlyser ett förtydligande av barn- och ungdomsnämnden avseende nämndens första beslutssats.
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar att kommunstyrelsen kommer att informeras i
ärendet vid sammanträde 2012-05-30. Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer åter att
behandla ärendet vid sammanträde 2012-05-28 varefter kommunstyrelsen tar upp
ärendet till behandling vid sammanträde 2012-06-05.
_____________

Protokollsutdrag:

Barn- och ungdomsnämnden
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Dnr 2012/204

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, tobakslagen,
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel,
strålskyddslagen samt livsmedelslagen och lagen om
animaliska biprodukter
Ärendebeskrivning
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har upprättat förslag till taxor avseende
- prövning och tillsyn inom miljöbalkens område med tillhörande bilaga
- prövning och tillsyn enligt tobakslagen, 1993:581
- tillsyn enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel
- tillsyn enligt strålskyddslagen,1988:2201
- miljö- och hälsoskyddsnämndens kontroll inom livsmedelsområdet och kontroll av
animaliska biprodukter
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i skrivelse 2012-04-27 redovisat att Pricewater
House Coopers på uppdrag av kommunens revisorer granskat miljö- och hälsoskyddsnämndens finansiering av livsmedelskontrollen. I rapporten framförs kritik över att
finansieringsgraden är låg. Förslag till nya taxor har redovisats och av miljö- och
hälsoskyddsförvaltningens ovan angivna skrivelse framgår hur taxorna har räknats fram.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har vid sammanträde 2012-05-07, § 42, beslutat i
enlighet med de upprättade taxeförslagen.
Miljö- och hälsoskyddschefen redovisar i skrivelse 2012-05-22 att den i handlingarna
angivna taxebilaga 2, Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet, kommer, under
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, att revideras.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta nedanstående taxor avseende
- prövning och tillsyn inom miljöbalkens område med tillhörande bilaga
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Dnr 2012/204

prövning och tillsyn enligt tobakslagen, 1993:581
tillsyn enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel
tillsyn enligt strålskyddslagen,1988:2201
miljö- och hälsoskyddsnämndens kontroll inom livsmedelsområdet och kontroll av
animaliska biprodukter

Taxorna träder i kraft 2013-01-01 då tidigare taxor inom respektive område upphör att
gälla.
_____________

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 118

Sammanträdesdatum

Sida

2012-05-21

8 (25)

Dnr 2012/202

Anslag till kommunstyrelsens disposition under
kommunfullmäktiges sommaruppehåll år 2012
Ärendebeskrivning
Under kommunfullmäktiges sommaruppehåll kan ärenden, som inte utan olägenhet kan
uppskjutas, uppkomma och medföra kostnader vartill anslag saknas. Kommunstyrelsen
bör därför under fullmäktiges sommaruppehåll kunna disponera ett anslag för sådana
ändamål. Täckning skall ske i samband med anmälan av styrelsens utnyttjande av
bemyndigandet.

Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2012-05-07 redovisat förslag att
kommunfullmäktige skulle bemyndiga kommunstyrelsen att disponera högst 5 Mkr för
åtgärder, som inte utan olägenhet kan uppskjutas till fullmäktiges sammanträde efter
sommaruppehållet.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar bemyndiga kommunstyrelsen att disponera högst 5 Mkr
för åtgärder, som inte utan olägenhet kan uppskjutas till fullmäktiges sammanträde efter
sommaruppehållet.
Kommunstyrelsens ska redovisa till kommunfullmäktige om bemyndigandet har
utnyttjats. Vid redovisningen ska framgå att kostnaderna täckts.
_____________
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Dnr 2011/421

Svar på motion om policy för förtroendevalda
Ärendebeskrivning
Peter Göthblad (FP) har lämnat in en motion och mot bakgrund av vad som framgår av
denna, föreslagit att Vänersborgs kommun skulle ta fram en policy för förtroendevaldas
användning av datorer eller annan elektrisk utrustning vid nämndsmöten.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2011-10-26, § 143, att remittera
motionen till samtliga nämnder.
Nämnd
Överförmyndarnämnd
Gymnasienämnd
Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Byggnadsnämnd
Samhällsbyggnadsnämnd
Kulturnämnd
Socialnämnd
Barn- och ungdom

Datum, paragraf
2012-01-13, § 2
2012-03-13, § 26
2012-02-27, § 18
2012-01-24, § 11
2012-01-26, § 16
2011-12-05, § 3
2012-01-26, § 12
2012-01-23, § 5

Policy
X

Ej policy
X

X
X
X
X
X
X

Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2012-05-09 bland annat redovisat
att kommunstyrelsen tillsatt en arbetsgrupp som närmare utreder möjligheten för
nämndsledamöter att med hjälp av så kallad suftplattor hantera sammanträdeshandlingar. Av tjänsteutlåtandet framgår även andra synpunkter som stödjer förvaltningenns
förslag att motionen avslås.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen. Motionen är därmed besvarad och avslutad för
kommunfullmäktiges del.
_____________
_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 120

Sammanträdesdatum

Sida

2012-05-21

10 (25)

Dnr 2011/457

Svar på motion om möjligheterna att bilda ett kommunalt
skogsreservat
Ärendebeskrivning
Per Sjödahl (MP) har lämnat in en motion och mot bakgrund av vad som anförs i
motionen, föreslagit kommunfullmäktige
”att en utredning ser över möjligheterna till att bilda ett kommunalt skogsreservat
innefattande skogen vid östra Mariedal
att utredningen innefattar en undersökning gällande ev förekomst av större
vattensalamander, samt sällsynta lavarter
att utredningen kan ligga till grund för fakta som kan föras in i grönplanen eftersom
området i nuläget är utelämnat och ej beskrivet
att skogen så änge motionsbehandlingen och ev utredning pågår skyddas mot
ingrepp av något slag som kan skada dess värde.”
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2011-11-23, § 161, att remittera
motionen till miljö- och hälsoskyddsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse 2012-01-31 redovisat att på aktuellt
område pågår ett planarbete. Av skrivelsen framgår att den skog som påverkas av
detaljplanearbetet är till stora delar avverkningsmogen och därmed inte möjlig att
bevara som den ser ut idag. Frågan om bevarande av skogspartier och övriga frågeställningar har redan utretts i samarbete med SLU. Denna utredning har också skett i
dialog med de närboende och med berörda förvaltningar i kommunen. I det nya detaljplaneförslaget har stor hänsyn tagits till gröna miljöer. Av skrivelsen förvaltningens
skrivelse framgår slutligen att en utredning görs om eventuell förekomst av skyddsvärda
arter i området innan exploatering av området påbörjas.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2012-03-22, § 28, beslutat överlämna
sin förvaltnings skrivelse som yttrande över motionen.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har vid sammanträde 2012-02-27, § 17, bland annat
redovisat det forskningsprojekt i samverkan med SLU, som tillsammans med de
närboende pågått i arbetet med den nya detaljplanen. Av protokollet framgår också
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Dnr 2011/457

skillnaderna i bildande av skogsreservat, biotopskydd samt naturvårdsavtal. Nämnden
gör bedömningen att i dagsläget finns inte skyddsvärda arter eller särskilda naturvården
i området varför det är tveksamt om det bör skyddas som naturreservat. Nämnden
noterar att det inom området finns småvatten som hyser olika arter av groddjur varför en
inventering av området rekommenderas att utföras våren 2012.
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande 2012-04-27 redovisat synpunkter på varje del av
motionens förslag samt även de lokala miljömål som tagits för Vänersborg.
Förvaltningen har sammanfattat sina synpunkter samt redovisat 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
1. avslå motionen om bildandet av ett kommunalt skogsreservat
2. bifalla motionen om behovet av att genomföra en inventering angående stor
vattensalamander och andra groddjur
3. avslå motionen om inventering angående lavar
4. avslå motionen om att föra in beskrivning av området i gällande Grönplan
5. bifalla motionen om att inga ingrepp som skadar skogens värden får ske så länge
motionsbehandlingen och eventuell utredning pågår
Motionen är därmed besvarad och avslutad för fullmäktiges del.
_____________
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Dnr 2012/130

Yttrande till länsstyrelsen angående vattenförsörjning och
avloppshantering för Gaddesanda, Vänersnäs, Vänersborgs
kommun
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i skrivelse 2012-03-15 begärt yttrande över
frågor som från fastighetsägare kommit in till länsstyrelsen. Fastighetsägarna önskar att
Länsstyrelsen prövar Vänersborgs kommuns ansvar enligt lagen om allmänna vattentjänster att tillhandahålla vatten och avlopp i området Gaddesanda, Vänersnäs.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har vid sammanträde 2012-05-07, § 39, redovisat de av
länsstyrelsen ställda frågorna samt besvarat dessa.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2012-05-14 ställt sig bakom miljöoch hälsoskyddsnämndens svar att överlämnas till länsstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom miljö- och hälsoskyddsnämndens svar att som
Vänersborgs kommuns yttrande överlämnas till länsstyrelsen.
_____________
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Dnr 2011/200

Angående organisationsförändring för överförande av
Arbetsmarknadsenheten AME till socialnämnden
Ärendebeskrivning
I budgetanvisningar för 2012 antagna av kommunstyrelsen 2011-03-02, § 52, står
följande:
”Kommundirektören ges i uppdrag att utreda och arbeta fram ett förslag till omflyttning
av Arbetsmarknadsenheten från gymnasienämnden till socialnämnden. Båda dessa
nämnder uppmanas att yttra sig över denna förändring i anslutning till nämndernas
förslag till mål- och resursplan 2012—2014.”
Kommunstyrelsen beslutade 2011-11-30, § 278, att ovan nämnda uppdrag skulle vara
klart senast 2012-05-31.
Utredningen rörande överflyttning av Arbetsmarknadsenheten till socialnämnden har
varit och är starkt förknippad med utredning om ett gemensamt kommunalförbund för
de frivilliga skolformerna tillsammans med Trollhättans kommun. Förslaget kommer att
bli föremål för fullmäktiges beslut med förslag att ”Kunskapsförbundet Väst” ska starta
sin verksamhet 2013-01-01 då gymnasienämndens verksamhet upphör. Enligt samma
förslag ingår inte Arbetsmarknadsenheten i Kunskapsförbundet Västs uppdrag varför
Arbetsmarknadsenhetens organisatoriska hemvist måste utrönas.
Gymnasienämnden och socialnämnden har i tidigt skede, 2011-04-18, § 48, respektive
2011-04-14, § 79, yttrat sig i ärendet. Båda nämnderna påtar vikten av att klargöra
ansvarsfördelningen mellan nämnderna innan slutligt beslut fattas. Socialnämnden har i
sitt beslut också uttalat en positiv inställning till att överta ansvaret för Arbetsmarknadsenheten.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2012-05-14 redovisat bakgrund samt
föreslagit hur frågan ska föras vidare.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
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Dnr 2011/200

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar, med ändring av sitt beslut 2011-03-02, § 52, rörande
flyttning av Arbetsmarknadsenheten från gymnasienämnden till socialnämnden, att:
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med gymnasieförvaltningen och
socialförvaltningen
1. utreda frågan om ansvarsfördelning, både vad gäller mål, inriktning, omfattning,
kvalitet och ekonomi, mellan kommunstyrelsen och socialnämnden
2. ta fram förslag till strategi och riktlinjer för kommunens arbetsmarknadspolitiska
verksamhet.
Utredningen ska lämnas till berörda nämnder för ställningstagande, innan förslaget
presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 5 september 2012 för senare
ställningstagande i kommunfullmäktige.
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Dnr 2012/197

Uppdrag att upprätta detaljplan för Cypressen 17 m fl, Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Planområdet utgörs till största delen av fastigheten Cypressen 17, som ligger i
anslutning till Huvudnässkolan och kulturaxeln i centrala Vänersborg. I söder avgränsas
planområdet av Drottninggatan och i öster av Östergatan.
Mark inom Cypressen 17 ägs av kommunen medan övrig mark ägs av en privat
fastighetsägare. Planområdet är ca 3 400 kvadratmeter.
Den nedlagda Huvudnässkolan omfattar en aula och två skolbyggnader som benämns
hus A och hus B. Dessa ligger inom kvarteret Läroverket, söder om Drottninggatan. På
Cypressen 17 finns skolans C-hus med gymnastiksal, slöjdsalar och utställningshall.
Den norra delen av fastigheten är idag parkeringsplats. En gångtunnel under Drottninggatan förbinder C-huset med A-huset.
Byggnadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen har i gemensam skrielse
2012-05-08 redovisat tidigare ställningstaganden vad gäller området samt gällande
detaljplaner samt redovisat en bedömning av planområdets fortsatta utformning.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Planarkitekten Helena Bråtegren och planeringssekreteraren Lars Rudström
informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt byggnadsförvaltningen att ta fram ett förslag till
detaljplan för Cypressen 17 m fl, Vänersborgs kommun. Kommunstyrelsen beslutar
vidare att syftet med planen ska vara att området ska användas för bostäder och
centrumverksamheter.
Kommunstyrelsen beslutar slutligen att arbetet ska bedrivas inom beslutad budgetram.
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Dnr 2012/45

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund med begäran om
investeringsmedel 2012 för verksamhetsanpassning av lokaler
vid brandstation, kvarteret Mården 1, i Vänersborg
Ärendebeskrivning
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund NÄRF har i skrivelse 2012-01-19 redovisat
önskemål om investeringar i Vänersborgs brandstation i kvarteret Mården. Investeringarna avser ett förbättrat ventilationssystem i kontorslokalerna och ett ventilerat
larmställsrum i anslutning till vagnhallen.
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har kommit in med kompletterande skrivelser,
senast 2012-04-23 och där redovisat kostnader för redovisade investeringar.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2012-05-04 redovisat att kontoret i samråd med
kommunstyrelsens presidium berett ärendet. I tjänsteutlåtandet konstateras att enligt den
ansvarsfördelning för lokaler som lades fast då beslut om att bilda ett räddningstjänstförbund fattades (KF §103/1996), så skall lokalinvesteringar hanteras enligt följande:
”räddningstjänstförbundet betalar en 0-hyra för befintliga lokaler till varje kommun. I
hyran ingår periodiskt underhåll av fastigheten. Kostnad för eventuell ombyggnad av
befintliga lokaler eller nybyggnad tas av respektive kommun och räknas om till hyra som
debiteras räddningstjänstförbundet”.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Chefen för externa fastigheter vid AB Vänersborgsbostäder, Bengt-Åke Andersson,
informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till investeringsförslaget, men konstaterar att den
tillkommande hyra som följer av investeringarna får finansieras av Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund.
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Dnr 2012/45

Jäv

Bo Carlsson (C) och Marie Dahlin (S) meddelade att de inte deltog i beslutet i detta
ärende på grund av jäv.
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Dnr 2012/79

Reglering av uppdragsersättning avseende Hunnebergs
Kungajakt- och Viltmuseum AB
Ärendebeskrivning
Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum AB har i skrivelse 2012-02-14 ansökt om
reglering av uppdragsersättningen med 360.000 kronor avseende för verksamhetsåret
2013.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2012-05-15 redovisat förslag till
beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. avslå begäran om reglering av uppdragsersättning för Hunnebergs Kungajakt- och
Viltmuseum AB i enlighet med budgetförslag 2013 motsvarande 360.000 kronor.
2. uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att ta fram ett uppdragsavtal för verksamheten, som ska vara klart senast 2012-11-08
3. uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att göra en översyn av verksamheten i
förhållande till andra verksamheter som bedrivs i anslutning på Älgens berg i
samarbete med barn- och ungdomsförvaltningen. Översynen ska vara klar senast
2012-11-08.
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Dnr 2012/57

Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Vänersborg, HSO,
med ansökan om bidrag
Ärendebeskrivning
Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Vänersborg har i skrivelse 2012-01-26
lämnat en redovisning av föreningens kostnader och intäkter samt hos Vänersborgs
kommun ansökt om ett årligt bidrag om 150 000 kronor.
Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Lidell (S) har i skrivelse 2012-03-12 redovisat
att kommunstyrelsen saknar möjlighet att betala ut årliga bidrag på sätt föreningen
ansökt om. Av skrivelsen framgår att frågor avseende stöd till föreningar inom det
sociala området hanteras av socialnämnden.
Socialnämnden har vid sammanträde 2012-04-16, § 70, uppdragit åt sitt presidium att i
samband med kommande överläggningar med kommunstyrelsens arbetsutskott, lyfta
frågan om ansvar för bidragsgivning till HSO.
Socialförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2012-04-05 föreslagit att handikappföreningarnas samarbetsorgan i Vänersborg (HSO) skulle beviljas ett bidrag för 2012 om
50.000 kronor för att förhindra föreningens omedelbara konkurs. Av tjänsteutlåtandet
framgår vidare att ansökan från föreningen skulle återföras till kommunstyrelsen för
nytt ställningstagande.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar medge Handikappföreningarnas samarbetsorgan i
Vänersborg, HSO, ett tillfälligt bidrag om 150.000 för 2012. Kostnaden får belasta
kommunstyrelsens förfogandeanslag.
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Dnr 2012/209

Godkännande av donationsstiftelsernas årsredovisningar för
2011
Ärendebeskrivning
Nya bestämmelser i bokföringslagen och stiftelselagen från 2010-01-01 gör gällande att
stiftelser vars tillgångar överstiger 1 500 000 kronor är bokföringsskyldiga. Bokföringsskyldiga stiftelser ska upprätta en årsredovisning som består av balansräkning, resultaträkning och förvaltningsberättelse.
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i skrivelse 2012-05-08 att kommunstyrelsen är
förvaltare för Ellen och Knut Petrés Stiftelse samt Vänersborgs Samstiftelse nr 1, för
vilka ekonomikontoret har upprättat årsredovisningar. Till skrivelsen har fogats en
bilaga om hur stiftelsernas samlade kapital utvecklats samt aktuell fördelning på olika
tillgångsslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen, i sin egenskap av förvaltare för respektive Ellen och Knut Petrés
Stiftelse samt Vänersborgs Samstiftelse nr 1 godkänner de upprättade årsredovisningarna och överlämnar dem till revisor för granskning.
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Dnr 2012/210

De små donationsstiftelsernas sammanställning för 2011
Ärendebeskrivning

Vänersborgs kommun förvaltar 17 donationsstiftelser med tillgångar understigande
1 500 000 kronor. Dessa är enligt nya bestämmelser i bokföringslagen och stiftelselagen
enbart skyldiga att föra räkenskaper. Räkenskaperna ska för varje räkenskapsår avslutas
med en sammanställning över årets inkomster och utgifter. Dessutom ska stiftelserna
göra en sammanställning över tillgångar och skulder vid räkenskapsårets början och
slut.
Ekonomikontoret har i skrivelse 2012-05-08 redovisat stiftelsernas totala tillgångar och
disponibla avkastningar. Av skrivelsen framgår att den disponibla avkastningen är
utdelningsbar år 2012.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar notera den av ekonomikontoret upprättade sammanställningen för år 2011 avseende de mindre donationsstiftelser som Vänersborgs
kommun förvaltar.
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Dnr 2011/93

Avrapportering vad gäller ungdomars feriearbeten sommaren
2012
Ärendebeskrivning
James Bucci (V) och Lutz Rininsland (V) yrkade i en motion 2011-02-15 att kommunen
mer aktivt skulle bidra tillsysselsättningen för sommarlovslediga ungdomar. Motionen
besvarades och i svaret föreslogs att kommunstyrelsen skulle informeras om vidtagna
och planerade åtgärder inför sommaren 2011. Kommunstyrelsen informerades vid
sammanträde 2011-05-23.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2012-05-15 redovisat medel som
avsatts i budget inför sommaren 2012 samt vilka åtgärder som därmed kommer att
genomföras.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen och att en ny rapport årligen ska
lämnas till kommunstyrelsen om situationen när det gäller ungdomars feriejobb.
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Dnr 2012/11

Information inför beslut om mål- och resursplan 2013-2015
Ärendebeskrivning
Förslag till Mål- och resursplan 2013-2015 har upprättats.
Ärendet har fortlöpande beretts av budgetberedningen som utgörs av ledamöterna i
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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Dnr 2012/12

Information om delårsrapport
Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har upprättat delårsrapport april 2012.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§ 132

Information
Konsulten Björn Masuhr informerade om uppdrag för Visit Trollhättan Vänersborg samt
uppdrag för Trollhättans stad avseende utveckling av ett Convention bureu för att
marknadsföra Trollhättans stad och Vänersborgs kommun som mötesdestination och
skapa en organisation för konferenser och kongresser.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
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