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Plats

Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Måndagen den 2 november 2015, kl 13.00-13.50.

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Gunnar Lidell (M)

Paragrafer

199-208

Underskrifter
Sekreterare

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

Maud Rudquist

Ordförande

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

Marie Dahlin

Justerande

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

Gunnar Lidell
________________________________________________________________________________
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat och har tillkännagivits genom anslag. Protokollet finns tillgängligt på
kommunkansliet och på kommunens hemsida
Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2015-11-02
Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande

2015-112015-11-

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Sundsgatan 29,
Vänersborg

Underskrift
utdragsbestyrkande
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Maud Rudquist
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Närvarolista
Beslutande
Marie Dahlin (S)
Gunnar Lidell (M)
Bo Carlsson (C)
Bengt Larson (S)
Peter Göthblad (FP)

Tjänstgör för

Marika Isetorp (MP)

Övriga deltagare
Kommundirektören Ove Thörnkvist
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
Kanslichefen Katrin Siverby
Förvaltningschefen Karin Hallberg
Prao Lisa Wenerklang
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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Ärenden

Sid

§ 199 Fråga om deltagande i sammanträde med Kommunstyrelsens arbetsutskott

4

§ 200 Information

5

§ 201 Svar på motion om långsiktig strategi för kommunens simhallar
(Dnr KS 2015/99)

6

§ 202 Direktplacering av kommunförsäkringen - ansvars- och egendomsförsäkringen (Dnr KS 2015/370)

8

§ 203 Kommunalt partistöd 2016 (Dnr KS 2015/393)

9

§ 204 Yttrande till Miljödepartementet avseende överklagat beslut om
utvidgning av strandskyddsområden i Vänersborgs kommun
(Dnr KS 2011/503)

10

§ 205 Yttrande över överklagat beslut om tillstånd att anlägga ny bro över Göta
älv i Göteborgs stad (Dnr KS 2014/363)

11

§ 206 Antagande av Regler för användning av kommunens loge i Arena
Vänersborg (Dnr KS 2013/397)

13

§ 207 IFK Vänersborg med ansökan om bidrag till integrationsprojektet
"Välkommen!" (Dnr KS 2015/371)

14

§ 208 Socialnämnden med begäran om tilläggsanslag för 2015
(Dnr KS 2015/379)

16
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§ 199

Fråga om deltagande i sammanträde med Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott tillfrågades om praoeleven Lisa Wenerklang kunde
medges rätt att delta i dagens sammanträde.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar medge paoeleven Lisa Wenerklang rätt att
delta vid dagens sammanträde.
_________

Protokollsutdrag

Lisa Wenerklang
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§ 200

Information
Socialchefen Karin Hallberg, socialförvaltningen
Läget i Vänersborgs kommun vad gäller asylsökande vuxna, familjer samt ensamkommande barn.
Redovisning av internationella arbetet
- Förnyat beslut för någon vecka sedan att projektinitiativen Pärlbandet (spin-off 8MC)
och Stasjonsbyen ska slås ihop
- Det gemensamma projektet ska innehålla kärnfrågorna från respektive initiativ och
samtidigt ge utrymme för partners att själva välja hur mycket man involverar sig i
respektive tema
- Ansökan till interreg Öresund-Kattegat-Skagerak i mars 2016
- Ett mer detaljerat projektförslag kommer att skickas ut till potentiella partners under
nov (dec) för inspel
- Yttrande för politiska beslut sannolikt i januari
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen
_________
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Dnr KS 2015/99

Svar på motion om långsiktig strategi för kommunens simhallar
Ärendebeskrivning
Jonathan Axelsson (M) har 2015-02-19 kommit in med en motion. Mot bakgrund av
vad som sägs i motionen yrkades att Kommunfullmäktige skulle besluta om ”att ge ett
uppdrag att ta fram en Långsiktig strategi för kommunens simhallar i enlighet med
motionens intentioner”.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2015-02-25, § 20, att remittera
motionen till Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden samt Samhällsbyggnadsnämnden.
Nämnd

Datum, paragraf

Synpunkter

Barn- och utbildningsnämnden

2015-09-14, § 98

Kultur- och fritidsnämnden

2015-09-07, § 59

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2015-04-13, § 40

Samhällsbyggnadsnämnden

2015-06-18, § 112

Positiv till att utarbeta en långsiktig
strategi för kommunens simhallar
Positiv till att utarbeta en långsiktig
strategi för kommunens simhallar
Påtalade vikten av att bevara och
driva badanläggningar. Redovisades krav och önskemål vid
skötsel av anläggningar
Lämnades redovisning av badanläggningarna och bl a upprustningsbehov

Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2015-09-15 redovisat vikten av vattenkunskap och vattenvana. Av skrivelsen framgår att en strategi bör omfatta även dessa
områden. I skrivelsen anges också att en strategi bör, förutom bad- och simanläggningar, även omfatta badplatser.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen och uppdrar åt Samhällsbyggnadsnämnden att ta fram en långsiktig strategi för kommunens simhallar i enlighet med motionens
intentioner. Strategin ska redovisas för Kommunfullmäktige senast april 2016
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Dnr KS 2015/99

genom anteckning på meddelandelista. Motionen är därmed besvarad och avslutad för
Kommunfullmäktiges del.
__________
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Dnr KS 2015/370

Direktplacering av kommunförsäkringen - ansvars- och
egendomsförsäkringen
Ärendebeskrivning
Vänersborgs kommun har avtal med Leif Bolander & Co AB på försäkringsmäklartjänster.
Vänersborgs kommuns har avtal med Protector beträffande ansvars- och egendomsförsäkringen. Avtalet går ut 2015-12-31. Innevarande års försäkringspremie har varit
2 367 tkr.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2015-04-22, § 64, att bli delägare i
Kommunassurans Syd Försäkrings AB (nedan kallad KFSAB). Med hänsyn till Teckalkriterierna är det möjligt för kommunen att direktplacera sin ansvars- och
egendomsförsäkring i KFSAB utan föregående upphandlingsförfarande.
Kommunstyrelsens ordförande redovisar i skrivelse 2015-11-02, att KFSAB erbjudit en
premie om 1 859 tkr avseende perioden 2016-01-01 – 2016-12-31. Vänersborgs kommun
omfattas, som direktplacerad delägare, av bolagets återbärings-modell.
Försäkringsbrevet som bolaget erbjuder motsvarar kommunens nuvarande omfattning av
försäkring.
Försäkringsskyddet gäller under år 2016 och därefter ett år i taget om det inte sägs upp.
Kommunen ska senast sex månader före förfallodagen meddela försäkringsbolaget om
avsikten är att inte förlänga försäkringsavtalet. Försäkringsbolaget har likaså möjlighet att
sex månader före årsförfallodagen säga upp försäkringen.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att direktplacera ansvars- och
egendomsförsäkringen i kommunens eget försäkringsbolag KFSAB.
__________
Protokollsutdrag

Kommunstyrelseförvaltningen
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Dnr KS 2015/393

Kommunalt partistöd 2016
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen ska fullmäktige årligen besluta om utbetalning av partistöd.
Ekonomikontoret har räknat fram förslag till partistöd för 2016 enligt det regelverk som
beslutades av Kommunfullmäktige 2014-06-18, § 87. Partistödet består av ett grundstöd
och ett mandatstöd. Grundstödet motsvaras av ett prisbasbelopp. Mandatstödet motsvarar 45 % av ett prisbasbelopp och fördelas i förhållande till antal mandat i fullmäktige.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2015-10-07 redovisat beräkningen av stöd för
varje parti. Utbetalning sker i februari förevarande år efter inlämnade av rekvisition från
stödmottagaren.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar betala ut partistöd för 2016 enligt följande.
Centerpartiet
124 040
Folkpartiet Liberalerna
104 105
Kristdemokraterna
84 170
Miljöpartiet de gröna
124 040
Moderata samlingspartiet 243 650
Socialdemokraterna
323 390
Sverigedemokraterna
163 910
Välfärdspartiet
84 170
Vänsterpartiet
163 910
Totalt
1 415 385
__________
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Dnr KS 2011/503

Yttrande till Miljödepartementet avseende överklagat beslut om
utvidgning av strandskyddsområden i Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutade 2014-12-01 om utökat strandskydd från
det generella 100 meter till 200 meter runt Hästefjorden St, Hästefjorden Ö, Kyrkesjön
(delar av) och Rådanesjön samt till 300 meter runt Gundlebosjön (delar av), Hullsjön,
Vassbotten och Vänern.
Vänersborgs kommun, genom Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Lidell (M)
överklagade 2014-12-22 ovan angivna beslut och kompletterade överklagandet i mars
2015.
Miljö-och energidepartementet har i remiss 2015-10-15 berett kommun tillfälle att yttra
sig över länsstyrelsens svar på kommunens överklagande. Yttrande ska vara departementet till handa senast 2015-11-12.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förutsätter att nu ifrågavarande yttrandet är i likhet
med tidigare yttrande i ärendet och ger därmed i uppdrag åt sin ordförande att fatta
beslut i ärendet.
__________
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Dnr KS 2014/363

Yttrande över överklagat beslut om tillstånd att anlägga ny bro
över Göta älv i Göteborgs stad
Ärendebeskrivning
Nuvarande Götaälvbron, Göteborg, är idag den enskilt viktigaste förbindelsen över Göta
älv för kollektivtrafiken i göteborgsområdet och den enda spårvagnsförbindelsen över
älven. Fri höjd över älvens medelvattennivå är idag 19.5 meter i det öppningsbara
klaffspannet där farleden är 20 meter bred. Brons återstående livslängd bedöms vara
begränsad och den måste ersättas senast år 2020.
Göteborgs kommun avser att ersätta den befintliga Götaälvbron med en ny, belägen
knappt 100 meter uppströms, nordost om den befintliga bron.
Sökanden har lämnat in en ansökan om tillståndsprövning av vattenverksamhet enligt
11 kap. miljöbalken. Ansökan avser anläggande av en lyftbro över Göta älv, med 12
meter segelfri höjd, för väg-, spårvägs-, gång- och cykeltrafik med härtill hörande
anläggningar.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2015-10-27 redovisat att Mark- och
miljödomstolen 2014-09-15 beslutade ge tillstånd för sökt verksamhet. Vänersborgs
kommun har 2014-10-06 överklagat domen.
Svea Hovrätt har berett Vänersborgs kommun tillfälle att yttra sig om aktbilaga 84, som
är svarsskriften från Göteborgs kommun på bland annat vad kommunerna har anfört i
sina överklaganden. Yttrandet ska lämnas senast 2015-11-13.
Förslag till yttrande daterat 2015-10-27, har upprättats.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar avlämna yttrande daterat 2015-10-27, bilaga 1, i ärendet hos
Miljö- och energidepartementet, M2015/00406 ME.
__________
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Dnr KS 2014/363

Bilaga

Bilaga 1

Yttrande daterat 2015-10-27

Protokollsutdrag

Miljö- och energidepartementet
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Dnr KS 2013/397

Antagande av Regler för användning av kommunens loge i
Arena Vänersborg
Ärendebeskrivning
Vänersborgs kommun disponerar en loge, i Arena Vänersborg, med plats för max 10
personer.
Avsikten med logen är att den under elitbandysäsong, i samband med matcher, i första
hand ska användas för att stärka och fördjupa kommunens relationer med externa
aktörer. Övriga tider används logen som sammanträdeslokal.
Kommunstyrelsen antog 2009-11-04, § 280, regler för logens användande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog vid sammanträde 2013-11-11, § 232, åt
kommundirektören att göra en översyn av rutiner och regelverk för användande av
kommunens loge i Arena Vänersborg.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2015-10-15 föreslagit att Kommunstyrelsen skulle anta reviderade regler för användning av kommunens loge i Arena
Vänersborg, daterade 2015-10-16.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar reviderade ”Regler för invändig av kommunens loge i Arena
Vänersborg”, bilaga 2.
__________

Bilaga

Bilaga 2

Regler för invändig av kommunens loge i Arena Vänersborg
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Dnr KS 2015/371

IFK Vänersborg med ansökan om bidrag till integrationsprojektet "Välkommen!"
Ärendebeskrivning
IFK Vänersborg har kommit in med ansökan om medel till ett integrationsprojekt med
bandy.
Syftet med projektet är att med hjälp av bandy som idrott
- integrera nyanlända flyktingar och få dessa ungdomar att känna glädje och
tillhörighet
- förbättra människors kunskap och förståelse för hur det är att komma som flykting –
- minska utanförskap och främlingsfientlighet
- sprida sporten bandy till fler länder och kulturer
Av projektansökan framgår genomförd förstudie, projektbeskrivning, tidsplan samt
finansiering och mål.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2015-10-26 föreslagit att
kommunen, under vissa förutsättningar, skulle delta som medfinansiär i projektet.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. tilldela projektet ”Välkommen!” 65 000 kr/säsong under säsongerna 2015/16,
2016/17 och 2017/18 under förutsättning att
- Målgruppen inte enbart är asylsökande på Restad gård, utan där övriga
kommuninvånare också ingår.
- IFK Vänersborg, inom ramen för projektet, från och med 2016 aktivt söker
samverkan med fler föreningar för att erhålla medel för säsongerna 2016/17 och
2017/18.
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Dnr KS 2015/371

2. betala ut bidrag för projektet ”Välkommen!” i december år 2015 för säsong 2015/16.
Utbetalning för säsong 2016/17 och 2017/18 sker i september år 2016 respektive år
2017 under förutsättning att
- En skriftlig rapport från IFK Vänersborg kring resultatet utifrån projektets syfte
och rapportering av vilka målgrupper som deltagit är Kommunstyrelsen tillhanda
senast den 30 juli 2016 respektive 30 juli 2017.
3. Kommunstyrelsen skall av IFK Vänersborg erhålla en slutrapportering med analys av
resultat utifrån syfte senast den 31 maj 2018.
_________
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Dnr KS 2015/379

Socialnämnden med begäran om tilläggsanslag för 2015
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har i delårsprognosen per augusti 2015 redovisat ett beräknat underskott
på 21,1 Mkr. De enskilt största underskotten finns inom hemvård och hemsjukvård samt
särskilt boende inom omsorg om funktionshindrade, hemvård och hemsjukvård samt
särskilt boende inom vård och omsorg och HVB barn och unga inom individ- och
familjeomsorg.
Socialförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2015-09-18 gjort en bedömning av läget samt
givit en bakgrund och redovisat vidtagna åtgärder.
Socialnämnden har vid sammanträde 2015-09-24, § 172, begärt ett tilläggsanslag om
21,1 Mkr med hänvisning till ökade kostnader inom specificerade områden.
Kommunstyrelsens och socialnämndens presidier kommer att ha överläggningar i
frågan vid sammanträde 2015-11-03.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2015-11Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade att då ovan angiven presidieöverläggningen ännu inte genomförts kommer ärendet att överlämnas till Kommunstyrelsen utan beslutsförslag för slutlig behandling av Kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen utan
beslutsförslag.
_________
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