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

Tjänstgör för

Ersättare

Övriga deltagare
Kommundirektören Ove Thörnkvist
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
Kanslichefen Katrin Siverby
Internationell samordnare Jessica Vacklid, § 209
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Ärenden

Sid

1.

Information om internationella arbetet 2014 (Dnr KS 2014/10)

4

2.

Yttrande över Regional digital Agenda för Västra Götalands län
(Dnr KS 2014/257)

5

3.

Strukturell översyn avseende ny förskola i del av kvarteret Hönan 1
(Dnr KS 2014/348)

6

4.

Deltagande i leaderprojekt Dalsland Årjäng, arkitekttävling "Vattennära
landskap" (Dnr KS 2014/342)

7

5.

Tidplan för arbetet med Mål- och resursplan 2016-2018
(Dnr KS 2014/336)

8

6.

Kulturnämnden med anhållan om medel för tillgänglighetsanpassning
av Vänersborgs museum (Dnr KS 2014/341)

9

7.

Vattenpalatset Vänerparken AB med anhållan om investeringsbidrag
(Dnr KS 2014/345)

10

8.

Översyn av kommunens rutiner och resepolicy (Dnr KS 2014/349)

11

9.

Svar på motion om färdplan mot mål om 100% förnybar energi 2029,
inom Vänersborgs kommuns verksamheter (Dnr KS 2013/434)

12

10.

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen,
SoL och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, avseende kvartal 2, år 2014 (Dnr KS 2014/201)

13

11.

Överförmyndarnämnden med ansökan om tilläggsanslag i budget 2014
(Dnr KS 2014/356)

14

12.

Förnyat beslut om Mål- och resursplan 2015-2017 inklusive återremitterad del avseende investeringsbudget (Dnr KS 2014/11)

15

13.

Angående uppdrag att förvärva Gläntan och Solbacken från AB Vänersborgsbostäder

16
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§ 209

Dnr KS 2014/10

Information om internationella arbetet 2014
Ärendebeskrivning
Internationella samordnaren Jessica Vacklid lämnade en avrapportering av det internationella arbetet.
- Vänortskedjans planeringsseminarium den 19-21 september 2014
- Status idéutveckling ”8-miljonerstaden spinn-off”
- Ansökan om förstudie för utveckling av tematisk översiktsplan (TÖP) med Chobe
District, Botswana
- Rapportering från Botswanasamarbetet efter arbete på plats i september
- Tänkbar förstudie gällande biogas tillsammans med Fyrbodal och zambisk partner
- Kommande praktikanter och deras respektive uppdrag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
__________
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Dnr KS 2014/257

Yttrande över Regional digital Agenda för Västra Götalands län
Ärendebeskrivning
Västra Götalandsregionen, Regionutvecklingssekretariatet, har upprättat en regional digital agenda för Västra Götaland benämnd Smart region Västra Götaland - Enklare,
öppnare, effektivare och hållbart.
Den digitala agendan har överlämnats till Vänersborgs kommun för tillfälle till yttrande.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2014-09-24 yttrat sig över agendan.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen och har inget att erinra mot
kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande 2014-09-24. Arbetsutskottet uttalar vidare vikten av fortsatt bearbetning av den digitala agendan i samråd med kommunerna i
länet.
__________

Protokollsutdrag

Västra Götalandsregionen
IT-chefen
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Dnr KS 2014/348

Strukturell översyn avseende ny förskola i del av kvarteret Hönan 1
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i yttrande 2014-09-18 bland annat redovisat att
Samhällsbyggnadsnämnden av Barn- och ungdomsnämnden fått i uppdrag att hos fastighetsenheten begära förprojektering och projektering av ny förskola i del av kvarteret
Hönan 1. Den nya förskolan skulle ersätta Belfragegatan, Poppelvägen och Nattugglans
förskolor.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2014-09-18, § 128, bland annat beslutat anhålla om att befintligt investeringsanslag för strukturell översyn skolor/förskolor
om 39,7 Mkr för 2014 får användas till ny förskola i del av kvarteret Hönan 1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vidare att ansöka om en ökning av investeringsanslaget med 2,0 Mkr för att projektet skulle inkludera optionerna solceller, värmeåtervinning och förstärkning av takkonstruktionen samt en del omprojektering.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera ärendet till Barn- och ungdomsnämnden. Med hänvisning till att ansökan avser ökning av investeringsanslaget med 2
Mkr önskas denna del belyst i ett verksamhetsperspektiv.
__________

Protokollsutdrag

Barn- och ungdomsnämnden
_________________________________________________________________________________________________
│ Justerandes sign
│ Utdragsbestyrkande
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 212

Sammanträdesdatum

Sida

2014-10-20

7 (17)

Dnr KS 2014/342

Deltagande i leaderprojekt Dalsland Årjäng, arkitekttävling "Vattennära Landskap”
Ärendebeskrivning
Leader Dalsland Årjäng har redovisat förslag till en arkitekttävling, Vattennära landskap, arrangerad av Samspel tankesmedja i samarbete med kommunerna i leaderområdet Dalsland Årjäng. Syftet är att ta fram förslag till utformning av ett typhus som ger
ett modernt boende för en familj på landet. Huset ska placeras, enskilt eller i grupp, i ett
vattennära läge med alla de hänsyn som strandskyddet kräver men som utmanar och testar nuvarande regler om avstånd. Tävlingen ska lyfta fram det sjörika Dalsland som en
attraktiv plats att bo på. Projektet är planerat att lanseras 2014-12-02 och pågå under
första halvåret 2015. Medfinansiering för deltagande kommun är 75.000 kronor.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar delta i leaderprojektet arkitekttävlingen Vattennära landskap.
Finansiering med 75 000 kronor ska belasta kommunstyrelsens förfogandeanslag för år
2015.
__________
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Dnr KS 2014/336

Tidplan för arbetet med Mål- och resursplan 2016-2018
Ärendebeskrivning
Ekonomistaben har arbetat fram förslag till tidsplan för arbetet med budget Mål- och resursplan 2016-2018.
Ekonomikontoret har i skrivelse 2014-10-14 föreslagit att Kommunstyrelsen skulle fastställa den framtagna tidsplanen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott informerades av ekonomichefen Thomas Sannemalm
vid sammanträde 2014-09-29 då Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade notera informationen för att fatta beslut vid nästa sammanträde.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer av ekonomikontoret upprättad tidsplan för arbetet med
Mål- och resursplan 2016-2018, bilaga 1. Kommunstyrelsen medger sitt arbetsutskott
att vid behov göra mindre justeringar. Ekonomistaben ges i uppdrag att informera
nämnderna.
Kommunstyrelsen noterar att ekonomistaben står till förfogande för frågor kring
tidsplanen och för eventuell information till partigrupper avseende budgetberedningens
förslag.
_____________

Bilaga

Bilaga 1 - Tidsplan för arbetet med Mål- och resursplan 2016-2018
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Dnr KS 2014/341

Kulturnämnden med anhållan om medel för tillgänglighetsanpassning av Vänersborgs museum
Ärendebeskrivning
Sedan årsskiftet 2012-2013 finns ett samverkansavtal avseende Vänersborgs museum
mellan Västarvet och Vänersborgs kommun. Enligt avtalet är Västarvet huvudman förverksamheten medan museibyggnaden ägs av Vänersborgs kommun.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har, i samarbete med museet, utarbetat förslag till att
tillgänglighetsanpassa museet. Samhällsbyggnadsförvaltningen har i tjänsteutlåtande
2014-07-08 redovisat förslag till tillgänglighetsanpassning av byggnaden.
Kulturnämnden har vid sammanträde 2014-09-08, § 41, anhållit att för 2016 begära utökad budgetram med 275 000 kronor med anledning av utökade hyreskostnader för tillgänglighetsanpassningen.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2014-10-02 konstaterat att Kulturnämndens begäran avser utökad budgetram från och md 2016. I tjänsteutlåtandet sägs vidare att arbetet med mål- och resursplanen för 2016 påbörjas under våren 2015. Kulturnämnden kan
därför återkomma med sin begäran i samband med arbetet med budget 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen konstaterar att Kulturnämndens begäran om utökad budgetram för
tillgänglighetsanpassning av Vänersborgs museum, avser år 2016. Nämnden kan återkomma med sin begäran i samband med arbetet med budget 2016.
__________
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Dnr KS 2014/345

Vattenpalatset Vänerparken AB med anhållan om investeringsbidrag
Ärendebeskrivning
Verkställande direktören för Vattenpalatset har i skrivelse 2014-09-07, på uppdrag av
sin styrelse, anhållit om investeringsbidrag på 850 000 kronor. Investeringen syftar till
förbättringsåtgärder i omklädningsrummen med utbyte av skåp.
Ekonomikontoret har i skrivelse 2014-09-19 konstaterat att i och med att bolaget under
2014 har återbetalat motsvarande summa avseende outnyttjat förlusttäckningsbidrag för
2013 års verksamhet, kan finansiering ske inom ramen för Kommunstyrelsens ordinarie
budget för verksamheten.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen anslår 850 000 kronor i investeringsbidrag till Vattenpalatset Vänerparken AB. Finansiering sker inom ramen för fastlagd budget för 2014. Beloppet betalas ut efter rekvisition från bolaget.
__________
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Dnr KS 2014/349

Översyn av kommunens rutiner och resepolicy
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse 2014-09-04 redogjort för de fordon som
kommunen idag har tillgång till genom eget ägande eller leasing. I redovisningen anges
också bland annat användningen av egen bil i tjänsten.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2014-09-18 , § 127, beslutat föreslå
Kommunstyrelsen besluta om en översyn av kommunens rutiner och resepolicy i syfte
att minska användningen av egen bil i tjänsten.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att genomföra en
översyn av kommunens rutiner och resepolicy. Utredningen ska presenteras för Kommunstyrelsen i oktober 2015.
__________

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 217

Sammanträdesdatum

Sida

2014-10-20

13 (17)

Dnr KS 2013/434

Svar på motion om färdplan mot mål om 100 % förnybar energi
2029, inom Vänersborgs kommuns verksamheter
Ärendebeskrivning
Marika Isetorp (MP) m fl har lämnat in en motion. Mot bakgrund av vad som sades i
motionen yrkades att Kommunfullmäktige skulle anta ”målet om 100 % förnybart för
all energi i kommunens verksamhet senast år 2029” samt att utforma en färdplan för att
nå målet.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2014-01-29, § 9, att remittera motionen till Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse 2014-08-21, redovisat synpunkter på
motionen. I skrivelsen hänvisas bland annat till den av Kommunfullmäktige antagna
energiplanen med dess mål och krav på uppföljning.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2014-09-18, § 123 hänvisat till sin
förvaltnings yttrande som svar på Kommunfullmäktiges remiss.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2014-09-11, som tagits fram i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen, bland annat redovisat att kommunen nyligen antagit en energiplan som gäller år 2013-2020. Energiplanen har ett långsiktigt perspektiv år 2050, med mellanstation år 2030. I skrivelsen anges att energiplanen följer
den svenska klimat- och energipolitikens mål för 2020. I skrivelsen anges motiveringar
med slutsats att den befintliga energiplanen i kombination med energieffektiviseringsstrategin redan fungerar som den färdplan som efterfrågas i motionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till befintlig energiplan och energieffektiviseringsstrategi. Motionen anses därmed besvarad och avslutad för Kommunfullmäktiges del.
__________
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Dnr KS 2014/201

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, avseende kvartal 2, år 2014
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har vid sammanträde 2014-09-25, § 137, 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 2 för år 2014.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar informationen
__________
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Dnr KS 2014/356

Överförmyndarnämnden med ansökan om tilläggsanslag i budget 2014
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2014-09-14 redovisat att Överförmyndarnämnden för 2014 kommer att ge ett budgetunderskott på 900 000 kronor. Underskottet
hänför till ett ökande antal ärenden samt ärendenas ökande svårighetsgrad.
Överförmyndarnämnden har vid sammanträde 2014-09-23, § 83, beslutat begära att
Kommunstyrelsen beviljar nämnden ett tilläggsanslag om 900 000 kronor för 2014.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2014-10-06 konstaterat att Överförmyndarnämnden prognostiserar ett underskott på 900 000 kronor i delårsrapport per augusti
2014.
Ekonomikontoret konstaterar vidare att om Kommunstyrelsen skulle föreslå Kommunfullmäktige att bevilja Överförmyndarnämnden ett tilläggsanslag på 900 000 kronor i
budget för 2014, skulle finansiering kunna ske genom att budgeten för skatteintäkter
och generella statsbidrag utökas med motsvarande belopp.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beviljar Överförmyndarnämnden ett tilläggsanslag på 900 000
kronor i budget för 2014. Finansiering sker genom att budgeten för skatteintäkter och
generella statsbidrag utökas med motsvarande belopp.
__________
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Handlingar i ärendet kommer att redovisas i samband med
kallelsen till Kommunstyrelsens sammanträde 2014-10-29

§ 220

Dnr KS 2014/11

Förnyat beslut om Mål- och resursplan 2015-2017
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2014-06-02, § 134, att återremittera Måloch resursplan 2015-2017 i den del som avsåg investerings- och exploateringsplan.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2014-06-18, § 81, anta Mål- och resursplan 2015-2017, förutom den av Kommunstyrelsen återremitterade delen som avsåg
investerings- och exploateringsplan.
De år då val till Kommunfullmäktige har förrättats, ska budgeten fastställas av nyvalda
Kommunfullmäktige. Enligt tidsplanen ska det ske 2014-11-19.
Ärendet har beretts av budgetberedningen som utgörs av Kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. Ärendet kommer att behandlas
på kommande kommunstyrelsesammanträde, innan vilket handlingar i ärendet kommer
att redovisas.
__________
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Dnr KS 2014/250

Angående uppdrag att förvärva Gläntan och Solbacken från AB
Vänersborgsbostäder
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen gav den 2 juni 2014 (§ 151) Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att
förhandla och ta fram förslag till förvärv av Gläntan och Solbacken från AB Vänersborgsbostäder. I beslutet sades även att ett förslag från Samhällsbyggnadsnämnden
skulle tillställas Kommunfullmäktige senaste under december 2014.
Kommunstyrelsen har därefter erhållit protokollsutdrag från Samhällsbyggnadsnämndens fastighetsutskott (2014-10-09, § 56) angående uppdrag att förvärva Gläntan och
Solbacken från AB Vänersborgsbostäder.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. Mot bakgrund av erhållen information bedömer KSAU, att det inte längre är aktuellt att förvärva Gläntan och Solbacken från AB Vänersborgsbostäder. Eventuell ombyggnad av dessa fastigheter får
därmed utföras i ABVB:s regi.
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Protokollsutdrag

AB Vänersborgsbostäder
Samhällsbyggnadsnämndens fastighetsutskott
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