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Plats

IT- konferensrum, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Måndagen den 13 juni 2016, kl 13.00-13.25.

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Peter Trollgärde (S)

Paragrafer

§ 117-123

Underskrifter
Sekreterare
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Maud Rudquist

Ordförande
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Gunnar Lidell

Justerande
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Peter Trollgärde
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat och har tillkännagivits genom anslag. Protokollet finns tillgängligt på
kommunkansliet och på kommunens hemsida
Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2016-06-13
Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande

2016-06-13
2016-07-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Sundsgatan 29,
Vänersborg

Underskrift
utdragsbestyrkande

..............................................................................
Maud Rudquist

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Sida

2016-06-13

2 (11)

Närvarolista
Beslutande
Bengt Larson (S)
Gunnar Lidell (M)
Peter Trollgärde (S)
Marika Isetorp (MP)
Marie-Louise Bäckman (SD)

Tjänstgör för
Marie Dahlin (S)
Bo Carlsson (C)
Peter Göthblad (L)

Övriga deltagare
Kommundirektören Ove Thörnkvist
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
Internationella samordnaren Anders Fridén, § 117-118
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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Ärenden

Sid

§ 117 Information om internationella arbeten 2016 (Dnr KS 2016/10)

4

§ 118 Internationellt projekt Vänortsträff med musik, Kangasala 2016
(Dnr KS 2016/248)

5

§ 119 Kultur- och fritidsnämnden med anhållan om ändrade
anslagsbindningsnivåer för 2016 (Dnr KS 2016/242)

6

§ 120 Svar på motion om utomhusgym i grön miljö (Dnr KS 2015/383)

7

§ 121 Svar på motion om att öppna ett sportotek (Dnr KS 2015/394)

8

§ 122 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen,
SoL och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS,
avseende kvartal 1 år 2016 (Dnr KS 2016/238)

10

§ 123 Sommarhälsning

11
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Dnr KS 2016/10

Information om internationella arbeten 2016
Ärendebeskrivning
Internationella samordnaren Anders Fridén informerade om
- Studieresa till Italien för landsbygdsföretagare, samarrangemang med
Hushållningssällskapet Väst (Dnr KS 2016/222)
Resan genomförs 15-18 september med 10-12 gårdshandlare som möter motsvarigheter
inom SERN-nätverket. Kommunen medverkar som planerare och kontaktpersoner.
- Studieresa till Zambia och Botswana för jordbrukare, samarrangemang med
Hushållningssällskapet Väst (Dnr KS 2016/223)
45-50 jordbrukare deltar i en studieresa som anordnas av Hushållningssällskapet Väst.
Resan i Zambia har lett till en Sverigevecka med deltagare från Sverige utöver de som
ingår i studieresan. I Botswana kommer resenärerna att träffa kommunens projektdeltagare
i projektet som redovisas nedan.
- Projekt Shoreline Development: återkoppling Botswana-besöket (Dnr KS 2016/82)
Planering pågår för resa någon gång i slutet av oktober – början av november. Benny
Augustsson (S) och Marie-Louise Bäckman (KD) deltar som politiker i styrgruppen.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
__________
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Dnr KS 2016/248

Internationellt projekt Vänortsträff med musik, Kangasala 2016
Ärendebeskrivning
Vänersborgs vänort Kangasala i Finland, står i början av juli månad 2016, värd för året träff i
den nordiska vänortskedjan. Musikskolan i Kangasala har med hänvisning av ovanstående
bjudit in musikskolan i Vänersborg.
I projektansökan ansöks om 16 180 kronor för två deltagare i projektet. Syftet är att lärare och
elever ska ges möjlighet att återuppta det kulturella utbytet mellan vänorterna och återknyta
kontakten mellan musikskolorna. Avsikten är att etablera ett långsiktigt och regelbundet
utbyte. Deltagarna kommer också att genomföra musikframträdanden under vänortsträffen.
Kultur- och fritidsförvaltningen har i projektanmälan ansökt om 16 180 kronor.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2016-06-01 redovisat att Kultur- och
fritidsnämndens ordförande informerats om den planerade aktiviteten. I skrivelsen föreslås att
ansökan skulle bifallas och att kostnaden skulle belasta de kommungemensamma medlen för
internationalisering.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Internationella samordnaren Anders Fridén informerade
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bifalla ansökan om 16 180 kronor för två deltagare
i projektet Vänortsträff med musik i Kangasala 2016. Kostnaden ska belasta de kommungemensamma medlen för internationalisering.
__________

Protokollsutdrag

Internationella samordnarna som har att informera berörda
Kultur- och fritidsnämnden
Ekonomikontoret
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Dnr KS 2016/242

Kultur- och fritidsnämnden med anhållan om ändrade anslagsbindningsnivåer för 2016
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2016-04-27, § 72, i överklagat beslut
rörande Mål- och resursplan 2016-2018 att minska Kultur- och fritidsnämndens rambudget
med 1 Mkr
i förhållande till ursprungligt beslut om budget.
Kultur- och fritidsförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2016-05-02 redovisat att verksamhetens
anslag i samband med upphävt beslut om budget 2016 därmed måste justeras till befintlig
budgetram.
Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde 2016-05-16, § 32, föreslagit att
Kommunstyrelsen skulle fastställa de förändrade anslagsbindningsnivårena för 2016 i enlighet
med vad som redovisats i protokollet.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Med hänvisning till att Kommunfullmäktige vid sitt sammanträde 2016-06-22 kommer att
behandla mål- och resursplan föreslog ordföranden att ärendet skulle utgå från dagens
sammanträde, vilket godkändes av arbetsutskottet.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet utgår från dagens sammanträde.
__________

Protokollsutdrag

Kultur- och fritidsnämnden
Ekonomikontoret
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Dnr KS 2015/383

Svar på motion om utomhusgym i grön miljö
Ärendebeskrivning
Adam Frändelid (V) har kommit in med en motion daterad 2015-10-05. Mot bakgrund av vad
som sägs i motionen yrkades att Kommunfullmäktige skulle uppdra till berörd nämnd att
undersöka möjligheten att bygga utomhusgym i Skräckleparken eller på annan centralt
belägen plats i staden, med grön miljö.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2015-10-21, § 155, att remittera motionen
till Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden samt Samhällsbyggnadsnämnden.
Kultur- och fritidsförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2016-04-15 föreslagit att motionen
skulle bifallas.
Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde 2016-05-16, § 36, föreslagit att motionen
skulle bifallas. Av protokollet framgår att frågan, som bör ligga inom
Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde, bör utredas vidare.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse 2015-11-13 redovisat att nämnden redan har
långt gående planer för att iordningställa två utomhusgym. Ett i Vargön, vid Björkås samt ett
i Skräcklan.
Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar vid sammanträde 2016-01-28, § 5, att nämnden
planerar för att iordningställa två utomhusgym i enlighet med förvaltningens skrivelse.
Nämnden konstaterar vidare planerna för ytterligare ett utomhusgym i Brålanda år 2016.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2016-05-13 föreslagit att motionen skulle
bifallas samt att den inte skulle föranleda några ytterligare åtgärder med hänvisning till
pågående planering och investeringsbudget i Samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige bifaller motionen och konstaterar att dess intentioner tillgodosetts
genom pågående planering och investeringsbudget i Samhällsbyggnadsnämnden. Motionen
är därmed besvarad och avslutad för Kommunfullmäktigs del.
__________
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Dnr KS 2015/394

Svar på motion om att öppna ett sportotek
Ärendebeskrivning
Åsa Olin (V) har kommit in med en motion, som kom in till Vänersborgs kommun
2015-10-14. Mot bakgrund av vad som sägs i motionen yrkades att Vänersborgs kommun
skulle verka med avsikten att öppna ett sportotek i sambanarbete med de lokala idrottsföreningarna.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2016-10-21, § 157, att remittera motionen
till Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden samt Barn- och utbildningsnämnden.
Kultur- och fritidsförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2016-04-15 ställt sig positiv till att
kommunen skulle verka för att öppna ett sportotek. Detta anser förvaltningen ligger i linje
med den fortsatta utveckling av sportcentrum som förvaltningen idag arbetar med.
Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde 2016-05-16, § 35, föreslagit att motionen
skulle bifallas.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2016-03-08 redovisat utredning i
ärendet och föreslagit att motionen skulle bifallas under förutsättning att verksamheten
skulle ligga under Kultur- och fritidsförvaltningen samt att budget skulle tilldelas för att
bedriva verksamheten.
Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde 2016-04-18, § 43, föreslagit att motionen
skulle bifallas under förutsättning att verksamheten skulle ligga under Kultur- och fritidsförvaltningen samt att budget skulle tilldelas för att bedriva verksamheten.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2016-05-25, gjort en bedömning som
resulterat i att motionen föreslås bifallas. I tjänsteutlåtandet föreslås också att Kultur- och
fritidsnämnden skulle vara ansvarig nämnd. Nämnden skulle ges i uppdrag att närmare
utreda möjliga finansieringsalternativ.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
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Dnr KS 2015/394

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige bifaller motionen och beslutar att Kultur- och fritidsnämnden ska vara
ansvarig för verksamheten. Kommunfullmäktige uppdrar åt Kultur- och fritidsnämnden att
utreda frågan om finansieringsalternativ. Motionen är därmed besvarad och avslutad för
Kommunfullmäktiges del.
_________
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Dnr KS 2016/238

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS, avseende kvartal 1 år 2016
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har vid sammanträde 2016-05-19, § 89, rapporterat ej verkställda gynnande
beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) kap 16, 6 f-h §, och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) 28 f-g §, avseende kvartal 1 för år 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen
__________
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§ 123

Sommarhälsning
Ordföranden önskade alla en trivsam och bra sommar med förhoppningen att arbetsutskottet
inte skulle behöva sammanträda förrän vid det planerade mötet i augusti.
_________
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