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

ej § 83
ej § 83

Övriga deltagare
Kommundirektören Ove Thörnkvist
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
Kanslichefen Katrin Siverby
Förvaltningschefen samhällsbyggnadsförvaltningen, Sophia Vikström
Planarkitekten Helena Bråtegren
Planarkitekten Sofia Digerstedt
Internationella samordnaren Gabriella Lapadatovic
Internationella samordnaren Anders Fridén
Ordföranden Överförmyndarnämnden Ingemar Vänerlöv
Överförmyndarhandläggaren och Katarina Larsson
Förvaltningschefen barn- och ungdomsförvaltningen, Kent Javette
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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Ärenden

Sid

§ 76

Taxa för prövning och kontroll enligt lag om animaliska biprodukter samt
taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens kontroll inom
livsmedelsområdet (Dnr KS 2013/137)

5

§ 77

IT-infrastrukturprogram för Vänersborgs kommun (Dnr KS 2012/403)

7

§ 78

Flaggregler i Vänersborgs kommun (Dnr KS 2012/76)

9

§ 79

Redovisning av nämndernas verksamhetsberättelser 2012
(Dnr KS 2013/8)

10

§ 80

Riktlinjer för kommunal resultatutjämningsreserv samt förslag till
avsättning för åren 2010-2012 (Dnr KS 2013/133)

11

§ 81

Resultatöverföring mellan 2012 och 2013 för vissa verksamheter
(Dnr KS 2013/27)

13

§ 82

Överföring av investeringsmedel mellan år 2012 och år 2013
(Dnr KS 2013/6)

14

§ 83

Fråga om ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning avseende Fyrbodals
kommunalförbund (Dnr KS 2013/127)

16

§ 84

Svar på motion om ersättares rätt att lägga protokollsanteckningar i
styrelse och nämnder (Dnr KS 2012/228)

17

§ 85

Uppdrag att genomföra samråd om Strategi för lokalisering av
småbåtshamnar utmed Dalslandskusten (Dnr KS 2011/447)

20

§ 86

Fråga om deltagande i insatser mot langning av alkohol i Västra
Götalands län 2013 (Dnr KS 2013/139)

21

§ 87

Yttrande över revisionsrapport "Uppföljande granskning av hur
Vänersborgs kommun införlivar barnperspektivet i sin verksamhet"
samt beslut med anledning av revisionsrapporten (Dnr KS 2013/41)

22

§ 88

Antagande av detaljplan för Resecentrum i Vänersborgs kommun (Dnr
KS 2012/169)

24

§ 89

Yttrande över Förslag om införande av meritpoäng för ämnet svenskt
teckenspråk för hörande (Dnr KS 2013/92)

25

§ 90

Överföring av anslag till Socialnämnden för uppdraget med
jobbefrämjande insatser för arbetslösa ungdomar i Vänersborgs kommun
2013 (Dnr KS 2013/136)

26
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§ 91

Avrapportering av utredning om aktivt sommarlov för barn och ungdomar
i Vänersborgs kommun (Dnr KS 2013/95)

27

§ 92

Information om nämndernas utförda interna ekonomiska kontroll 2012
(Dnr KS 2012/13)

28

§ 93

Ansökan från Blåsut skola om medel för besök vid skola i
partnerskapsorten Lich, Tyskland (Dnr KS 2012/187)

29

§ 94

Återremitterat ärende om reviderad internationell policy (Dnr KS
2013/58)

31

§ 95

Utredning om genomlysning av musikskolan respektive musikundervisning i grundskolan (Dnr KS 2013/125)

33

§ 96

Diskussion kring återköp av fastighet på Ringhem, Frändefors 1:231
(Dnr KS 2013/126)

35

§ 97

Fråga om att söka EU-stöd till förstudie för flyttning av den kommersiella
hamnverksamheten till Vargön (Dnr KS 2012/434)

36

§ 98

Uppdragsavtal Kunskapsförbundet Väst om vuxenutbildning
(Dnr KS 2013/149)

38

§ 99

Yttrande över samråd om cykelplan Trollhättan 2013-04-23
(Dnr KS 2013/150)

39

§ 100

Utseende av ombud till årsmöte/föreningsstämma med Kommunforskning
i Västsverige 2013 (Dnr KS 2013/157)

40

§ 101

Samtal kring framställan om medel för utökad tjänst vid Överförmyndarnämnden (Dnr KS 2013/156)

41
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Dnr 2013/137

Taxa för offentlig kontroll enligt lag om foder och animaliska
biprodukter samt taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens
kontroll inom livsmedelsområdet
Ärendebeskrivning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har kontrollansvar enligt lag (2006:805) om foder och
animaliska biprodukter.
Lagen omfattar kontroll av hantering av animaliska biprodukter inom olika kontrollobjekt som exempelvis livsmedelsanläggningar, jordbruksanläggningar och förbränningsanläggningar.
Kontrollmyndigheter har skyldighet att ta ut avgifter för kontroll enligt lag om animaliska biprodukter.
Nuvarande taxa för animaliska biprodukter ingår i taxan för livsmedelskontroll och
omfattar därmed bara livsmedelsanläggningar. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har
funnit att det finns behov av en taxa som omfattar alla typer av objekt som hanterar
animaliska biprodukter.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har med hänvisning till ovanstående tagit fram en
taxa för prövning och kontroll enligt lag om animaliska biprodukter. Som en följd härav
har en revidering gjorts av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens kontroll inom
livsmedelsområdet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har vid sammanträde 2013-04-08, § 46, antagit taxa för
offentlig kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter samt taxa för miljöoch hälsoskyddsnämndens kontroll inom livsmedelsområdet.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
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Dnr 2013/137

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen och kommer att bereda ärendet
vid arbetsutskottets sammanträde 2013-05-13 då information ges i ärendet.
_________

Protokollsutdrag:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
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Dnr 2012/403

IT-infrastrukturprogram för Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2003-11-05, § 254, att anta ITinfrastrukturprogram för Vänersborgs kommun.
Ett förslag till reviderat IT-infrastrukturprogram har tagits fram.
Av kommunstyrelseförvaltningens missiv 2013-01-14 framgår att det nu framtagna
förslaget till program redovisar
- nuläget kring IT-infrastruktur i Vänersborgs kommun
- kommunens behov av fortsatt utbyggnad av infrastruktur för bredbandskommunikation.
- uppsatta mål för bredbandsutbyggnad inom Vänersborgs kommun, etappuppdelning
för utbyggnaden, samt en kalkyl för finansiering av utbyggnaden.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2012-12-13, § 142, ställt sig bakom
framtaget förslag till IT-infrastrukturprogram
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-01-21, § 2, att återremittera ärendet till
Samhällsbyggnadsnämnden för ytterligare beredning. Ärendet skulle åter behandlas i
kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-18.
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande har i delegationsbeslut 2013-02-28 anhållit om
anstånd till 2013-03-15 för att besvara återremissen.
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande har i ytterligare delegationsbeslut 2013-03-14,
anhållit om förlängt anstånd till 2013-04-11.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljade vid sammanträde 2013-03-18, § 65, Samhällsbyggnadsnämnden anstånd med att komma in med yttrande till 2013-04-11.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
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Dnr 2012/403

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar att ärendet, efter komplettering med
Samhällsbyggnadsnämnden protokoll, kommer att beredas vid arbetsutskottets
sammanträde 2013-05-13
_____________

Protokollsutdrag:

Samhällsbyggnadsnämnden

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 78

Sammanträdesdatum

Sida

2013-04-22

9 (41)

Dnr 2012/76

Flaggregler i Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2012-01-18, § 12, uppdra åt
kommunstyrelseförvaltningen att ta fram flaggregler för Vänersborgs kommun.
Kommunstyrelsen har i tjänsteskrivelse 2013-03-14 redovisat att förslag till flaggregler
för Vänersborgs kommun har upprättats. Reglerna innehåller bestämmelser om hur och
när flaggning ska ske samt redovisas också allmänna och särskilda flaggdagar.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet för redaktionella
ändringar. Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer åter att bereda ärendet vid
sammanträde 2013-05-13.
_____________

Protokollsutdrag:

Kommunstyrelseförvaltningen
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Dnr 2013/8

Redovisning av nämndernas verksamhetsberättelser 2012
Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har ställt samman nämndernas verksamhetsberättelser
för 2012.
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 2012.
_____________
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Dnr 2013/133

Riktlinjer för kommunal resultatutjämningsreserv samt förslag
till avsättning för åren 2010-2012
Ärendebeskrivning
Riksdagen beslutade 2012-11-28 om att komplettera befintlig lagstiftning om God
ekonomisk hushållning. Den förändrade lagstiftningen ger nya möjligheter att utifrån
reglerna om balanskravet öppna upp för möjligheten att utjämna intäkter över tid genom
en resultatutjämningsreserv. De kommuner och landsting som väljer att använda sig av
möjligheten med resultatutjämningsreserv ska även besluta om lokala riktlinjer för
hanteringen av denna.
Ekonomikontoret har i skrivelse 2013-03-26redovisat att de förändrade reglerna trädde i
kraft 2013-01-01. Det innebär att det nya regelverket inte tillämpats i årsredovisningen
för 2012, utan först i årsredovisningen år 2013. I budgeten för 2014 blir det i förekommande fall aktuellt att tillämpa de nya reglerna.
Under 2013 finns möjligheten att göra reserveringar av de eventuella ekonomiska överkott för åren 2010, 2011 och 2012 som överskrider de gränsvärden som regelverket stipulerar. Beslut om den sådan retroaktiv reservering måste fattas av Kommunfullmäktige
under år 2013, därefter är det inte möjligt.
Av ekonomikontorets ovan angivna skrivelse framgår möjligheter och begränsningar att
göra reserveringar. I skrivelsen redovisas också regelverket kring hur resultatutjämningsreserven får användas. Ekonomikontoret har även klargjort riktlinjer för god
ekonomisk hushållning, underlag för resultatutjämningsreserv för året 2010-2012 samt
gjort en beräkning för Vänersborgs kommun vad gäller beräknat maxutrymme för
avsättning till resultatutjämningsfond under 2013. Till skrivelsen har fogats riktlinjer för
resultatutjämningsreserv samt förslag till maximal avsättning med 50 Mkr för åren
2010-2012.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Forts § 80

Sammanträdesdatum

Sida

2013-04-22

12 (41)

Dnr 2013/133

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen och konstaterar att ärendet åter
kommer att behandlas av Kommunstyrelsens arbetsutskott vid sammanträde 2013-05-13.
_____________
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Dnr 2013/27

Resultatöverföring mellan 2012 och 2013 för vissa
verksamheter
Ärendebeskrivning
Sedan år 2000 föreskriver kommunallagen ett balanskrav för kommunerna. Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmast följande tre åren. Det kommunala balanskravet gäller kommunen i dess helhet och
för varje enskilt år. Detta ställer bland annat ökade krav på samordning/kontroll av hur
ackumulerade resultatmedel från tidigare år disponeras samt att nämndernas verksamhet
bedrivs inom tilldelade budgetramar.
Ekonomikontoret har i skrivelse 2013-03-25 redovisat att systemet med resultatfonder
upphörde från och med bokslut 1998. Undantag gjordes för balansräkningsenheternas
egna kapital samt underhållsfonderna för fastighetsenheten, tjänsteenheten samt gator
och vägar.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar, baserat på gällande resultatregleringsprinciper, att
nämndernas ackumulerade utgående fondmedel fastställs i 2012 års bokslut, enligt
följande:
Nämnd/verksamhet
Samhällsbyggnadsnämnden
- Renhållningsverk
- VA-verksamhet
- Gator och vägar m. m.
- Fastighetsenheten
Städ-/Kost-/Serviceenheterna

Summa

Tkr
2 260
15 085
- 1 374
- 759
1 000
16 212

_________
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Dnr 2013/6

Överföring av investeringsmedel mellan år 2012 och år 2013
Ärendebeskrivning
Utifrån 2012 års bokslut har nämnderna kommit in med förslag om överföring av
investeringsmedel mellan 2012 och 2013.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2013-03-25 redovisat förslag till beslut utifrån
den beredning av ärendet som skett i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Med utgångspunkt i nämndernas förslag om överföring av investeringsbudget mellan
2012 och 2013 föreslås följande:
 Barn- och ungdomsnämnden har i beslut 2013-02-18 begärt att kvarstående
investeringsmedel om 2 757 Tkr för 2012 överförs till investeringsbudget 2013.
Barn- och ungdomsnämnden föreslår också att överföring sker av kvarvarande
investeringsutrymme om 1 751 Tkr till Samhällsbyggnadsnämnden avseende
fastigheter som tidigare tillhörde arena och fritid.
 Byggnadsnämnden har i beslut 2013-03-05 begärt att kvarstående investeringsmedel
om 1 870 Tkr för 2012 överförs till investeringsbudget 2013.
 Kommunstyrelsen har ett kvarvarande investeringsutrymme på 276 Tkr och begär
276 Tkr i överföring till 2013.
 Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut 2013-03-14 föreslagit att få överföra
medel avseende ej slutredovisade projekt om totalt 149 750 Tkr. Samhällsbyggnadsnämnden föreslås också att erhålla kvarvarande investeringsutrymme om 1 751 Tkr
från Barn- och ungdomsnämnden avseende fastigheter som tidigare tillhörde arena
och fritid.
 Socialnämnden har i beslut 2013-02-28 begärt att investeringsmedel om 2 000 Tkr
ska överföras från 2012 till 2013.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtandet redovisat förslag till överföring av
investeringsmedel.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
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Dnr 2012/6

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att nämnderna får investeringsanslag överförda till år
2013 enligt följande
Nämnd
Barn- och ungdomsnämnden
Byggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Totalt
_____________

Tkr
2 757
1 870
276
151 501
2 000
158 404
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Dnr 2013/127

Fråga om ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning avseende
Fyrbodals Kommunalförbund
Ärendebeskrivning
Fyrbodals Kommunalförbund har överlämnat årsredovisning och förvaltningsrevision
avseende verksamhetsåret 2012.
Revisorerna tillstyrker i sin revisionsberättelse 2013-02-28 att årsredovisningen godkänns samt att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Noteras att ordföranden Gunnar Lidell (M) och justeraren Marie Dahlin (S) anmälde att
de inte deltog i handläggningen eller beslutet i detta ärende på grund av jäv.
På grund av ovanstående utsågs Johan Ekström (FP) till ordförande och James Bucci (V)
till justerare under denna paragraf.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar bevilja förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
_________

Jäv

Gunnar Lidell (M) och Marie Dahlin (S) anmälde att de inte deltog i handläggningen
eller beslutet i detta ärende på grund av jäv.
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Dnr 2012/228

Återremitterat ärende rörande svar på motion om ersättares rätt
att lägga protokollsanteckningar i styrelse och nämnder
Ärendebeskrivning
Morgan Larsson (VFP) har kommit in med en motion. Mot bakgrund av vad som
angavs i denna föreslogs att reglementen för samtliga styrelser och nämnder i
Vänerborgs kommun skulle ändras och utformas så att icke tjänstgörande ersättare
skulle tillåtas anteckna sin mening till protokollet i form av en protokollsanteckning.
Morgan Larsson (VFP) presenterade motionen vid Kommunfullmäktiges sammanträde
2012-05-23, § 77. Kommunfullmäktige beslöt vid samma sammanträde att remittera
motionen till Kommunstyrelsen och samtliga nämnder.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen,
gymnasieförvaltningen, socialförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen,
byggnadsförvaltningen, kommunkansliet samt kommundirektören har yttrat sig i en
gemensam skrivelse daterad 2012-08-30. Av yttrandet framgår bland annat att det inte
är tillämpligt att ge icke tjänstgörande ersättare rätt att få sin mening antecknad till
protokollet. Av yttrandet framgår också att kommunens reglemente skulle kunna ändras
så att samma rätt att få sin mening antecknad i protokoll skulle gälla för alla, ledamöter
som ersättare.
Nedanstående nämnder har yttrat sig på sätt att den ovan redovisade, gemensamma
tjänsteskrivelsen, överlämnas som nämndens yttrande.
Barn- och ungdomsnämnden
2012-10-15, § 101
Samhällsbyggnadsnämnden
2012-10-18, § 110
Socialnämnden
2012-10-25, § 170
Kulturnämnden
2012-11-05, § 51
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-09-10, § 64
Överförmyndarnämnden
2012-11-14, § 88
Byggnadsnämnden genom ordförandens delegationsbeslut 2012-11-27
Valnämnden genom sin ordförande 2012-11-14
Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2013-01-09, § 6
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
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Dnr 2012/228

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen som därmed är besvarad och avslutad för
Kommunfullmäktiges del.
Noteras att Lutz Rininsland (V), James Bucci (V) respektive Marika Isetorp (MP)
reserverade sig mot beslutet enligt tre bilagor som fogats till Kommunstyrelsens
protokoll.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 2013-01-30, § 7
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Gunnar Lidell (M) yrkade bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Morgan Larsson (VFP) yrkade att ärendet skulle återremitteras med motiveringen att
fråga skulle utredas om ersättares rätt att anteckna sin mening till protokollet. I yrkandet
instämde Marika Isetorp (MP).
Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden att han först ämnade ställa
proposition på om ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde eller återremitteras
med ovan angiven motivering. Om Kommunfullmäktige beslutade att ärendet skulle
avgöras vid dagens sammanträde skulle därefter Kommunstyrelsens förslag ställas
under proposition.
Ordföranden ställde därefter proposition på om ärendet skulle avgöras vid dagens
sammanträde eller återremitteras med ovan angiven motivering, och fann att
Kommunfullmäktige beslutat att ärendet skulle avgöras vid dagen sammanträde.
Omröstning begärdes.
Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av Kommunfullmäktige. Den som anser att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde, röstar ja och
den som anser att ärendet ska återremitteras med ovan angiven motivering, röstar nej.
Noteras att i kommunallagen, § 36, stadgas att ett ärende ska återremitteras om det
begärs av minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna.
Vid omröstningen lämnades 32 ja-röster och 18 nej-röster. En ledamot avstod från att
rösta. Röstresultatet framgår av en till Kommunfullmäktiges protokoll 2013-01-30,
fogad bilaga. Kommunfullmäktige hade därmed beslutat att ärendet skulle återremitteras
med ovan angiven motivering.
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Dnr 2012/228

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet motiveringen att fråga skulle
utredas om ersättares rätt att anteckna sin mening till protokollet.
Ärendets behandling med anledning av Kommunfullmäktiges återremiss
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2013-04-08 redovisat att frågan genom
tidigare tjänsteskrivelse från förvaltningarna (KS dnr 2012/228) belyst frågan ur ett juridiskt perspektiv. Det har där konstaterats att kommunala protokoll är och ska vara beslutsprotokoll, där innehållet kortfattat beskriver besluten. Utifrån detta och för att inte
ytterligare betunga protokollet, har enligt ”Reglemente med föreskrifter om styrelsens
och nämndernas arbetsformer” inte andra än ledamöter och tjänstgörande ersättare möjlighet att få sin mening antecknad till protokollet. Kommunstyrelsens presidium har vid
efterhörande inte funnit att det finns anledning att förändra gällande ordning.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet vid dagens
sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen, som därmed är besvarad och avslutad för
Kommunfullmäktiges del.
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Dnr 2011/447

Uppdrag att genomföra samråd om Strategi för lokalisering av
småbåtshamnar utmed Dalslandskusten
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2011-11-30, § 284, att ge byggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till strategi för lokalisering av småbåtshamnar utmed Dalslandskusten, Vänersborgs kommun.
Syftet med strategin skulle vara att ge en samlad övergripande bild över lämpliga
lokaliseringar av småbåtshamnar utmed Dalslandskusten.
Byggnadsförvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande 2013-02-28 att ett förslag till
Strategi för lokalisering av småbåtshamnar utmed Dalslandskusten, Vänersborgs
kommun, har upprättats.
Ärendet har varit föremål för beredning plan- och styrgruppen.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Planarkitekterna Helena Bråtegren och Sofia Digerstedt samt förvaltningschefen vid
samhällsbyggnadsförvaltningen, Sophia Vikström, informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar ge byggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra
samrådsförfarande avseende strategi för lokalisering av småbåtshamnar utmed
Dalslandskusten.
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Dnr 2013/139

Fråga om deltagande i insatser mot langning av alkohol i Västra
Götalands län 2013
Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i skrivelse 2013-03-12 inbjudit kommunerna i
länet att dela i årets insatser mot langning av alkohol till minderåriga. Vänersborgs
kommun har sedan 2007 årligen genomfört någon form av insats mot langning av
alkohol till minderåriga. Insatserna har varit tidsbegränsade till två veckor i samband
med skolavslutningen.
Av länsstyrelsens ovan angivna skrivelse framgår band annat att Kommunstyrelsen ska
stå bakom arbetet och ansvara för förankring och medverkan från kommunala
förvaltningen.
Socialförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2013-03-28 bland annat redovisat övergripande mål med insatsen. Av tjänsteutlåtandet framgår att finansiering sker ur budget för
det drogförebyggande arbetet.
Socialnämnden har vid sammanträde 2013-04-15, § 67, föreslagit att Kommunstyrelsen
skulle besluta att Vänersborgs kommun ska delta i ”Insatser mot langning av alkohol i
Västra Götalands län 2013”.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom deltagande i kampanjen ”Insatser mot langning av
alkohol i Västra Götalands län 2013”. Kommunstyrelsen noterar att kampanjen i sin
helhet finansieras ur budgeten för det drogförebyggande arbetet.
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Dnr 2013/41

Yttrande över revisionsrapport "Uppföljande granskning av hur
Vänersborgs kommun införlivar barnperspektivet i sin
verksamhet" samt beslut med anledning av revisionsrapporten
Ärendebeskrivning
Kommunal sektor inom PwC har på uppdrag av kommunens revisorer gjort en uppföljande granskning av revisionsrapporten ”Granskning av hur Vänersborgs kommun
införlivar barnaperspektivet i sin verksamhet”. Syftet med granskningen är att se vilka
åtgärder som genomförts under de tre år som gått sedan granskningen 2008.
Nedanstående har yttrat sig
Barn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsförvaltningen
Byggnadsnämnden
Byggnadsförvaltningen
Kulturnämnden
Barn- och ungdomsförvaltningen
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Socialnämnden
Socialförvaltningen
Överförmyndarnämnden
Kommunstyrelseförvaltningen

Protokoll, datum och paragraf
2013-03-18, § 39

Tjänsteutlåtande
2013-02-27

2013-03-05, § 37
2013-03-01
2013-03-25, § 19
2013-03-12
2013-03-18, § 32
2013-03-14, § 46
2013-03-01
2013-03-21, § 50
2013-03-11
2013-03-26, § 40
2013-04-04

Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2013-04-04 redovisat ett samlat
yttrande över ovan redovisad revisionsrapport. I tjänsteutlåtandet redovisas synpunkter
på revisionsrapporten samt föreslås åtgärder med anledning av densamma.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
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Dnr 2013/41

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom Kommunstyrelseförvaltningens yttrande
2013-04-04 över revisionsrapporten ”Uppföljande granskning av hur Vänersborgs
kommun införlivar barnperspektivet i sin verksamhet” samt att detta som kommunens
yttrande överlämnas till revisorerna.
Kommunstyrelsen beslutar med anledning av revisionsrapporten
Kommunstyrelsen uppdrar åt
- budgetberedningen att utarbeta och föreslå inriktningsmål som beaktar
barnkonventionen. Dessa mål inarbetas i Mål- och resursplanen som föreläggs
Kommunfullmäktige för beslut år 2015.
- kommundirektören att utforma en för alla nämnder gemensam checklista med
konsekvensanalys och anvisningar att användas vid beredning av ärenden som på ett
allmänt och avgörande sätt direkt eller indirekt rör eller berör barn och ungdomar
- Barn- och ungdomsnämnden att arbetet med ett ungdomspolitiskt handlingsprogram
återupptas.
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Dnr 2012/169

Antagande av detaljplan för Resecentrum i Vänersborgs
kommun
Ärendebeskrivning
Planområdet omfattar Vänerborgs 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.
Ett fullt utbyggt dubbelspår mellan Öxnered och Göteborg skapar förutsättningar för en
utökad pendeltågstrafik mellan Vänersborg och Göteborg. Syftet med planen är att
möjliggöra en om- och tillbyggnad av resecentrum för att anpassa området till den
utökade tågtrafiken.
Trafiken i området kommer att öka med fler tåg, bussar, bilar, cyklar och fler resenärer.
Detta kräver en om- och tillbyggnad av spårområdet, bron över Gamla hamnkanalen,
stationshuset och busstorget med bil- och cykelparkeringar. En gång- och cykeltunnel
ska anläggas under järnvägen med tillhörande ramper norr och söder om spåren. En
utökning av parkeringsplanters ska ske söder om järnvägsspåren.
Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2013-03-05, § 33, beslutat överlämna
antagandehandlingar i ärendet, för Kommunfullmäktiges beslut.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2013-04-04 ställt sig positiv till
upprättat förslag till detaljplan.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar, enligt 5 kap 29 § äldre plan- och bygglagen (ÄPBL
1987:10), detaljplan för Resecentrum, Vänersborgs kommun
_____________
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Dnr 2013/92

Yttrande över Förslag om införande av meritpoäng för ämnet
svenskt teckenspråk för hörande
Ärendebeskrivning
Utbildningsdepartementet har i promemorian ”Förslag om införande av meritpoäng för
ämnet svenskt teckenspråk för hörande” redovisat följande förslag: Ämnet svenskt
teckenspråk för hörande ska likställas med ännet moderna språk i fråga om meritpoäng.
Detta ska ske genom att kurser i ämnet svenskt teckenspråk för hörande utgör meritkurser som i meritpoängshänseende behandlas som meritkurser i ämnet moderna språk..
Departementspromemorian har överlämnats till Vänersborgs kommun för tillfälle till
yttrande.
Barn- och ungdomsförvaltningen har i yttrande 2013-03-04 ställt sig positiv till de
förändringar som föreslås i promemorian.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2013-03-18, § 38, ställt sig bakom
sin förvaltnings yttrande daterat 2013-03-04
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom barn- och ungdomsförvaltningens yttrande
2013-03-04 och överlämnar detta till Utbildningsdepartementet som Vänersborgs
kommuns yttrande över departementspromemorian ”Förslag om införande av
meritpoäng för ämnet svenskt teckenspråk för hörande”
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Dnr 2013/136

Överföring av anslag till Socialnämnden för uppdraget med
jobbefrämjande insatser för arbetslösa ungdomar i Vänersborgs
kommun 2013
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2011-06-22, § 92, att tillföra
Kommunstyrelsen en ramhöjning om 2 Mkr för jobbefrämjande insatser för arbetslösa
ungdomar.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2013-04-04 redovisat att arbetslösheten
bland ungdomar (18-24 år) i Vänersborgs kommun, fortfarande är hög, 28,2 %. Motsvarande andel i Västra Götaland är 17,1 % och i riket 18,2 % (Arbetsförmedlingen,
januari 2013). I skrivelsen redovisas av Socialnämnden planerade insatser år 2013 samt
budget för de planerade åtgärderna. Slutligen föreslås att de i budget anvisade medlen
om 2 Mkr för jobbefrämjande insatser för arbetslösa ungdomar, skulle för år 2013, föras
över till Socialnämnden för ovan angivet ändamål.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att för år 2013, till Socialnämnden, överföra budgeterade 2 Mkr
för arbete med jobbefrämjande insatser för arbetslösa ungdomar enligt redovisning i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2013-04-04.
Kommunstyrelsen beslutar vidare att en slutrapport ska avges till Kommunstyrelsen
innan februari månads utgång 2014.
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Dnr 2013/95

Avrapportering av utredning om aktivt sommarlov för barn och
ungdomar i Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2012-05-23, § 71, att bifalla en motion
av Adam Frändelid (V). Kommunfullmäktige gav i beslutet i uppdrag åt kommundirektören att utreda förutsättningar för att ge barn och ungdomar ett aktivt sommarlov i
kommunens försorg, när ordinarie barnomsorg inte längre är tillgänglig.
Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat utredningen, ”Aktivt sommarlov för barn
och ungdomar i Vänersborgs kommun”, daterad 2013-03-18. kommunstyrelseförvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande 2013-03-06, arbetet med att ta fram denna.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen som den redovisas i utredningen ”Aktivt
sommarlov för barn och ungdomar i Vänersborgs kommun” .
Kommunstyrelsen beslutar vidare att utredningen ska redovisas för Kommunfullmäktige genom anteckning på Kommunfullmäktiges meddelandelista.
Kommunstyrelsen beslutar slutligen att utredningen ska översändas till Barn- och ungdomsnämnden, Socialnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och Ungdomsrådet för
kännedom.
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Dnr 2012/13

Information om nämndernas utförda interna ekonomiska
kontroll 2012
Ärendebeskrivning
Kommunens alla nämnder har antagit planer för den interna kontrollen 2012.
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande 2013-04-04 att flertalet av
nämnderna genomfört granskningar inom följande områden:
- Uppföljning av tid registrering i lönesystemet
- Nyanmälan/avslut av anställning samt förändring av längre tjänstledigheter
- Diarieföring vid frånvaro
- Självdeklaration avseende attest och upphandlingsregler
- Uppföljning av 2011 års granskning
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i ovan angivet tjänsteutlåtande att det är
nämnderna som är ansvariga för att den interna kontrollen är tillräcklig. Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt ett dokument som visar nämndernas redogörelser för utförd granskning, synpunkter samt förslag på åtgärder. Kommunstyrelsen
egen redogörelse rapporterades till Kommunstyrelsen vid sammanträde 2013-02-06.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen och lägger redogörelserna till handlingarna.
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Dnr 2012/187

Ansökan från Blåsut skola om medel för besök vid skola i
partnerskapsorten Lich, Tyskland
Ärendebeskrivning
Vänersborgs kommun och Lich i Tyskland har sedan år 2004 en partnerskapsöverenskommelse. Ett partnerskapasavtal signerades år 2010. Detta formaliserade de tidigare
kontakterna mellan orterna. Upprättandet av partnerskapet syftade till att utveckla
samarbetet, vänskapen och utbytet av erfarenheter mellan kommunerna och deras
invånare
Blåsut skola, nuvarande klass 6, har sedan snart tre år haft ett utbytesarbete med
motsvarande klass på Bonhoeffer-Schule i Lich. Målet med utbytet är att ge eleverna en
mottagare för engelskan de lär sig samt att aktivt få ta del av en annan kultur.
Under våren 2013 besöktes Blåsut skola av klassen från Bonhoeffer-Schule i Lich.
Motsvarande resa till Lich är planerad till juni 2013.
I skrivelse 2013-03-07 redovisar Blåsut skola att skolan i juni 2013 planerar en resa till
Lich för att besöka Bonhoeffer-Schule. I skrivelsen anhålles om ett bidrag med 38 243
kronor för täckande av kostnader i samband med de två ovan redovisade besöken.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande bland annat föreslagit att Blåsuts
skola skulle medges ett bidrag om 36 700 kronor enligt följande fördelning:
En värdlunch för 24 tyska elever och 3 lärare
800 kr
Bussresor till Hunneberg och Innovatum
2 600 kr
Bussresa till Lich
30 000 kr
Inträden i Lich
3 300 kr
Totalt
36 700 kr
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Blåsuts skola, nuvarande klass 6, beviljas
ett totalt bidrag om 36 700 kronor med fördelning enligt kommunstyrelseförvaltningens
ovan angivna förslag.
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Dnr 2012/187

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar vidare att finansiering ska ske ur de
kommungemensamma medlen för internationalisering.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar slutligen att Blåsut skola efter resan avslutats,
ska återrapportera till internationella samordnaren.
_____________

Protokollsutdrag:

Blåsut skola
Internationella samordnaren
Ekonomikontoret
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Dnr 2013/58

Återremitterat ärende om reviderad internationell policy
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2008-12-17, § 121, att anta internationell policy för Vänersborgs kommun. Kommunfullmäktige beslutade också att policyn
skulle bli föremål för eventuell revidering under den därpå kommande mandatperioden.
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram en revidering av den internationella
policyn. Internationella samordnaren Jessica Vacklid informerade Kommunstyrelsens
arbetsutskott vid sammanträde 2013-02-18, § 42.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande redovisat policyn och föreslagit att
Kommunfullmäktige antar densamma.
Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2013-04-03, § 73
Ordföranden redovisade förslag till beslut: Kommunfullmäktige antar förslag till
reviderad internationell policy.
Internationella samordnaren Gabriella Lapadatovic informerade.
Ordföranden yrkade att ärendet skulle återremitteras för vidare beredning.
Sedan överläggningarna avslutats föreslog ordföranden följande propositionsordning
som godkändes av Kommunstyrelsen. Först ställs proposition på om ärendet ska återremitteras enligt ordförandens yrkande eller om det ska avgöras vid dagens sammanträde. Om Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde
ställs därefter Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag under proposition.
Ordföranden ställde härefter proposition på om ärendet skulle återremitteras eller
avgöras vid dagens sammanträde, och fann att Kommunstyrelse beslutat att ärendet
skulle återremitteras för vidare beredning.
Kommunstyrelsen återremitterade därmed ärendet till internationella samordnaren för
ytterligare beredning.
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Dnr 2013/58

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Internationella samordnarna Gabriella Lapadatovic och Anders Fridén informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till internationell policy. Tidigare policy
upphör därmed att gälla.
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Dnr 2013/125

Utredning om genomlysning av musikskolan respektive
musikundervisning i grundskolan
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2006-11-08, § 261, att ställa sig bakom
projektet ”Vänersborg ska bli Sveriges bästa musikkommun”. Projektet har sedermera
skrivits in i kommunens mål- och resursplan.
Barn- och ungdomsnämnden beslutade vid sammanträde 2011-05-16, § 64, bland annat
att en utredning skulle göras om musikskolans verksamhet och kostnader.
Kommunstyrelsen antog vid sammanträde 2011-11-30, ”Kommunstyrelsens verksamhetsplan med detaljbudget 2012”. I verksamhetsplanen ges utvecklingskontoret i uppdrag
att bland annat se över verksamheten vid högskolecentrum inför 2013. I högskolecentrum
ingår även musikakademi Vänerborg.
Kommunfullmäktige beslutade i mål- och resursplan 2012-06-20, att lägga ned högskolecentrum. Av det ursprungliga uppdraget återstod därmed att utreda Musikakademi
Vänersborg.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2012-10-31, § 240, att ge att Personaloch förhandlingsutskottet i uppdrag att inför kommande mandatperiod ta fram förslag
till politisk organisation för Vänersborgs kommun.
Barn- och ungdomsförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2013-01-28 redovisat utredning
– genomlysning av musikskolan respektive musikundervisning i grundskolan. I tjänsteutlåtandet redovisas förslag till beslut.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2013-03-18, § 41, ställt sig bakom
sin förvaltnings skrivelse. Barn- och ungdomsnämnden föreslår att en utredning ska
genomföras för att utröna hur ansvaret för musikens Vänersborg skulle kunna samlas i
en nämnd. Barn- och ungdomsnämnden föreslog vidare att Kommunfullmäktiges
inriktningsmål skulle förtydligas genom att ansvarig nämnd får i uppdrag att beskriva
förväntat resultat.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
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Dnr 2013/125

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt utvecklingskontoret att i pågående utredning om
Musikakademi Vänersborg även utreda frågan om hur ansvaret för musikens Vänersborg ska kunna samlas i en förvaltning.
Kommunstyrelsen beslutar vidare uppdra åt personal- och förhandlingsutskottet att, i
pågående utredning om politisk organisation inför kommande mandatperiod, även ta in
fråga om politisk organisationstillhörighet vad gäller musikens Vänersborg.
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Dnr 2013/126

Diskussion kring återköp av fastighet på Ringhem, Frändefors
1:231
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2013-02-28 redovisat att AB
Vänersborgsbostäder fått i uppdrag av socialförvaltningen att på fastigheten ringhem,
Frändefors 1:231
- bygga om en lokal för fritidsverksamhet till tre gruppboendelägenheter för särskilt
boende
- inom befintligt blockhyresavtal förändra åtta servicelägenheter till trygghetsboende.
Av samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande framgår att AB Vänersborgsbostäder begärt att Vänersborgs kommun tecknar återköpsavtal för fastigheterna på
Ringhem. Detta innebär att om socialförvaltningen säger upp avtalet, åtar sig
Vänersborgs kommun att återköpa fastigheten till det bokförda värdet.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2012-10-31 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram förslag till återköpsavtal för Ringhem.
Av samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande framgår att utredningen föreslår att
avtal avseende återköpsavtal tecknas direkt mellan AB Vänersborgsbostäder och socialförvaltningen i form av ett tilläggsavtal till det övergripande lokalhyresavtalet för Ringhem.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2013-03-14, § 36, beslutat överlämna
sin förvaltnings tjänsteutlåtande 2013-02-28 till Kommunstyrelsen som svar på Kommunstyrelsen begäran vid sammanträde 2012-10-31.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar erhållen information
_____________
Protokollsutdrag:

AB Vänersborgsbostäder
Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr 2012/434

Fråga om att söka EU-stöd till förstudie för flyttning av den
kommmersiella hamnverksamheten till Vargön
Ärendebeskrivning
I projektet ”Wargön Innovation”, som är en utveckling av Holmenområdet i Vargön,
ingår fråga om att flytta nuvarande hamn, belägen i centrala Vänersborg, till ett nytt läge
i Vargön.
West Sweden har upprättat en skrivelse i ärendet som kom in till Vänersborgs kommun
2012-11-28. Av skrivelsen framgår möjliga vägar till finansiering av bland annat en
förstudie av projektet rörande flyttning av hamnen.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2012-12-06 hänvisat till West Swedens
ovan angivna skrivelse och redovisat vilka sektorsprogram och strukturfond som kan
vara möjliga för extern medfinansiering av angivna omlokalisering.
Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott då VD Vänerhamn, Göran
Lidström, förvaltningschefen för Samhällsbyggnadsförvaltningen Sophia Wikström,
internationella samordnaren Anders Fridén samt budgetekonomen Ewa Lundqvist
informerade.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2013-01-09, § 19
Internationella samordnaren Anders Fridén och förvaltningschefen Sophia Wikström
informerade.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen om kommunens planerade flyttning av den
kommersiella hamnverksamheten från centrala Vänersborg till Vargön. Detta ärende
kommer att beredas på sätt att Kommunfullmäktige kan ta ställning till frågan vid juni
månads sammanträde 2013.
Kommunstyrelsen beslutar vidare att ge kommundirektören i uppdrag att utreda
möjligheterna till extern finansiering genom EU-stöd till en förstudie för flyttning av
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Dnr 2012/434

den kommersiella hamnverksamheten. Arbetet ska återrapporteras till Kommunstyrelsen
som har att ta ställning till EU-ansökan senast mars månad 2013.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet vid dagens
sammanträde
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2013-04-22 redovisat utredning och
analys av extern finansiering genom EU:s program.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Samhällsbyggnadsförvaltningens chef Sophia Vikström och internationella
samordnaren Anders Fridén informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen och beslutar, att i nuläget avvakta direktiv i ny
programperiod för att söka externfinansiering genom EU sektorsprogram i syfte att
flytta hamnverksamhet till Vargön området.
_____________

Protokollsutdrag

Internationella samordnaren som har att informera berörda

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 98

Sammanträdesdatum

Sida

2013-04-22

38 (41)

Dnr 2013/149

Uppdragsavtal Kunskapsförbundet Väst om vuxenutbildning
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsförvaltningen har på uppdrag av kommundirektören upprättat ett
förslag till uppdragsavtal mellan Kunskapsförbundet Väst och Vänersborgs kommun.
Uppdragsavtalet avser vuxenutbildningen 2013 och redovisar dess omfattning och
finansiering.
Barn- och ungdomsförvaltningen redovisar i missiv 2013-04-16 att upprättat förslag till
uppdragsavtal ska gälla tiden 2013-01-01 – 2013-12-31.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Barn- och ungdomsförvaltningens chef Kent Javette informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till avtal mellan Kunskapsförbundet Väst och Vänersborgs kommun angående Uppdragsavtal för vuxenutbildningen 2013 för perioden 2013-01-01 – 2013-12-31.
Kommunstyrelsen beslutar vidare ge kommundirektören i uppdrag att underteckna
uppdragsavtalet.
Kommunstyrelsen noterar slutligen att den totala budgeten om 18 018 000 kronor ska
finansieras inom i budget avsatta medel.
_____________
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Dnr 2013/150

Samråd Cykelplan Trollhättan 2013
Ärendebeskrivning
Trollhättans kommun har bjudit in till samråd om en ny cykelplan för kommunen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse 2013-04-18 redovisat att det inte finns
några synpunkter på cykelplanen.
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande har i delegationsbeslut 2013-04-18 beslutat
överlämna sin förvaltnings yttrande till Kommunstyrelsen som svar från Samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Samhällsbyggnadsförvaltningens chef, Sophia Vikström, informerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiv och inte ha något att erinra mot
cykelplan Trollhättan 2013.
_____________
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Dnr 2013/157

Utseende av ombud till årsmöte/föreningsstämma med
Kommunforskning i Västsverige 2013
Ärendebeskrivning
Kommunforskning i Västsverige Ideell Förening har kallat till årsmöte 2013-05-23 i
Göteborg.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar utse ekonomichefen Thomas Sannemalm att
vara kommunens ombud vid årsmöte 2013-05-23 med Kommunforskning i Västsverige
Ideell Förening.
_____________

Protokolllsutdrag:

Kommunforskning i Västsverige Ideell Förening
Thomas Sannemalm
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Dnr 2013/156

Samtal kring framställan om medel för utökad tjänst vid
Överförmyndarnämnden
Ärendebeskrivning
Överförmyndarnämnden har vid sammanträde 2013-04-15, § 44, redovisat arbetssituationen och den ekonomiska situationen inom nämndens verksamhetsområde.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2013-04-15 redovisat ärendestatistik samt
förväntad utveckling av arbetsuppgifter.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott som tillika är budgetberedning, informerades av
överförmyndarnämndens ordförande Ingemar Vänerlöv (KD) och överförmyndarhandläggaren Katarina Larsson.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
_____________
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