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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-03-04 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen arbetsutskott

§ 20

Information om kommunens och nämndernas 
årsredovisning 2018
KS 2019/3

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Thomas Sannemalm informerade kommunstyrelsens arbetsutskott om 
arbetet med årsredovisningen för kommunen och nämnderna gällande år 2018. Ärendet 
kommer att tas upp vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-03-27.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-03-04 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen arbetsutskott

§ 22

Hyra av lokal för samlokalisering av verksamheter för 
arbete, sysselsättning och integration ASI
KS 2019/84

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner att socialnämnden tecknar hyresavtal med Trenova 
Fastigheter AB för perioden 2019-01-01--2028-12-31 och i övrigt enligt villkor som 
framgår av hyresavtal samt under förutsättning att lokalerna hyrs ut i ett ur 
arbetsmiljösynpunkt godtagbart och ändamålsenligt skick.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens arbetsmarknadsenhet har sedan år 2008 hyrt industri- och kontorslokal 
med en yta på 2 500 kvm på Regementsgatan 35 av Peder Dagsánth, Dagsnäs Säteri. 
Lokalen har inrymt Knutpunkten, de praktiska verksamheterna och kontorsplats för 
arbetskonsulenter och arbetsledare. Det har under en längre tid förekommit brister i de 
åtagande och ansvar som enligt överenskommen ansvarsfördelning åligger 
fastighetsägaren, vilket har föranlett att ASI har valt att inte förlänga hyresavtalet med 
ytterligare fem år. Hyreskontraktet är uppsagt från och med 2019-01-01. Kontakt har 
tagits med olika fastighetsbolag i Vänersborgs kommun för att hitta nya lokaler till 
Knutpunkten. Trenova Fastigheter AB är det bolag som har kunnat erbjuda lediga 
lokaler i den storleksgrad som uppfyller Knutpunktens behov.

Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll 2018-10-25
Socialnämndens tjänsteskrivelse 2018-10-12
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2019-02-26 Dnr: KS 2019/84

Handläggare
Kristin Lindblom
kristin.lindblom@vanersborg.se
0521-72 26 05

Mottagare
Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Hyra av lokal för samlokalisering av verksamheter för 
arbete, integration och sysselsättning (ASI)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner att socialnämnden tecknar hyresavtal med Trenova 
Fastigheter AB för perioden 2019-01-01--2028-12-31 och i övrigt enligt villkor som 
framgår av hyresavtal samt under förutsättning att lokalerna hyrs ut i ett ur 
arbetsmiljösynpunkt godtagbart och ändamålsenligt skick.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens arbetsmarknadsenhet har sedan år 2008 hyrt industri- och kontorslokal 
med en yta på 2 500 kvm på Regementsgatan 35 av Peder Dagsánth, Dagsnäs Säteri. 
Lokalen har inrymt Knutpunkten, de praktiska verksamheterna och kontorsplats för 
arbetskonsulenter och arbetsledare. Det har under en längre tid förekommit brister i de 
åtagande och ansvar som enligt överenskommen ansvarsfördelning åligger 
fastighetsägaren, vilket har föranlett att ASI har valt att inte förlänga hyresavtalet med 
ytterligare fem år. Hyreskontraktet är uppsagt från och med 2019-01-01. Kontakt har 
tagits med olika fastighetsbolag i Vänersborgs kommun för att hitta nya lokaler till 
Knutpunkten. Trenova Fastigheter AB är det bolag som har kunnat erbjuda lediga 
lokaler i den storleksgrad som uppfyller Knutpunktens behov.

Fördjupad beskrivning av ärendet
Trenova Fastigheter AB har lediga lokaler på Östra vägen 1 till en total yta på 4 000 
kvm. Här finns möjligheter att hyra allt eller delar av den totala lokalytan. Lokalerna har 
tidigare varit uthyrda till Huvudnässkolan och i senare skede till Komvux. Om 
socialnämnden hyr hela lokalytan skulle det innebära en möjlighet till samlokalisering 
av ASI:s verksamheter.
En samlokalisering av Flyktingmottagningen, Integrationscenter (Startpunkten, 
Samhällsorientering och Språkvän), Ung resurs, DUA:n för Nyanlända, 
Vägledningsteamet (arbetskonsulenter) och arbetsmarknadsenhetens praktiska 
verksamheter skulle innebära stora fördelar. Dels i form av vinster för målgruppen där 
samlokalisering av olika kompetenser och resurser till ett resurscentrum möjliggör att 
individens behov av t.ex. arbete, sysselsättning, studier eller arbetsinriktad rehabilitering 
tillgodoses inom en och samma arena. Dels i form av samordningsvinster för de olika 
enheterna inom ASI. Exempel på sådana kan nämnas gemensam reception, mer 
effektivt användande av våra personalresurser, minskade kostnader för bilar, lokalvård, 
fastighetsskötsel mm.
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Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

2019-02-26 Dnr: KS 2019/84

Kunskapsförbundet Väst utökar sin utbildningsverksamhet delvis riktat mot målgruppen 
nyanlända och har intresse av att hyra tre klassrum i fastigheten. Det skulle innebära 
ytterligare en gynnsam effekt för målgruppen att få tillgång till utbildning som eventuell 
kan kombineras med deltagande i någon av arbetsmarknadsenhetens praktiska 
verksamheter.
I lokalerna finns flera öppna ytor som skulle kunna bli publika och med fördel nyttja till 
exempelvis någon form av medborgarkontorservice till målgruppen vilket har 
efterfrågats. För nuvarande innefattas inte daglig verksamhet i plan för samlokalisering. 
Det är inte uteslutet att det kan bli aktuellt att samlokalisera någon 
verksamhetsinriktning inom daglig verksamhet i framtiden.
Idag hyr verksamheterna Knutpunkten, Ung resurs, Flyktingmottagningen och 
Integrationscenter lokaler av fyra olika fastighetsbolag till en kostnad av cirka 3,2 
miljoner och den sammanlagda lokalytan är 4 042 kvm. När det gäller hyra av lokal för 
samlokalisering av DUA Nyanlända är budget en miljon kronor. Hyresintäkter från 
Kunskapsförbundet Väst kan medräknas gällande 150-200 kvm klassrum. Hyresbelopp 
för 4 000 kvm för fastighet Astern 11, Trenova fastigheter AB, uppgår till 3 960 000 
kronor per år. Vid beslut om att teckna avtal kommer tillträde vara löpande under 2019. 
1 500 kvm från och med 2019-01-01 och resterande ytor upp till totalt 4 000 kvm 
tillträds efter löpande överenskommelse.

Beredning
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens presidium och kontraktet har granskats av 
fastighetsenheten.

Underlag
Socialnämndens protokoll 2018-10-25
Socialnämndens tjänsteskrivelse 2018-10-12

Pernilla Bertilsson
Avdelningschef för juridiska avdelningen

Bilagor
Utkast hyreskontrakt hos Trenova fastigheter AB

Sändlista
Socialnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-10-25 
Socialnämnden 

§ 136

Hyra av lokal för samlokalisering av verksamheter för 
arbete, sysselsättning och integration (ASI) 
SOC 2018/226 

Beslut 
Socialnämnden tecknar hyresavtal med Trenova Fastigheter AB för perioden  
2019-01-01--2028-12-31 och i övrigt enligt villkor som framgår av hyresavtal samt 
under förutsättning att lokalerna hyrs ut i ett ur arbetsmiljösynpunkt godtagbart och 
ändamålsenligt skick. 

Reservation 
Ola Wesley (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens arbetsmarknadsenhet har sedan år 2008 hyrt industri- och kontorslokal 
med en yta på 2 500 kvm på Regementsgatan 35 av Peder Dagsánth, Dagsnäs Säteri.  
Lokalen har inrymt Knutpunkten, de praktiska verksamheterna och kontorsplats för 
arbetskonsulenter och arbetsledare. Det har under en längre tid förekommit brister i de 
åtagande och ansvar som enligt överenskommen ansvarsfördelning åligger 
fastighetsägaren, vilket har föranlett att ASI har valt att inte förlänga hyresavtalet med 
ytterligare fem år. Hyreskontraktet är uppsagt från och med 2019-01-01.  
Kontakt har tagits med olika fastighetsbolag i Vänersborgs kommun för att hitta nya 
lokaler till Knutpunkten. Trenova Fastigheter AB är det bolag som har kunnat erbjuda 
lediga lokaler i den storleksgrad som uppfyller Knutpunktens behov. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse 2018-10-12

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ola Wesley (SD) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för ytterligare 
utredning.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer fråga på om ärendet ska avgöras idag eller återremittas till 
förvaltningen för ytterligare utredning. Ordföranden finner att nämnden beslutar att 
ärendet ska avgöras idag. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen för kännedom 
Verksamhetschef arbete, sysselsättning och integration (ASI) 
Ekonom ASI 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

2018-10-12 Dnr: 2018/226 

Handläggare 
Ulrika Gardtman 
Ulrika.gardtman@vanersborg.se 
0521-722574 

Mottagare 
Socialnämnden 

Socialnämnden 

Hyra av lokal för samlokalisering av ASI:s (arbete, 
sysselsättning och integration) verksamheter 
Förslag till beslut 
Socialnämnden tecknar hyresavtal med Trenova Fastigheter AB för perioden  
2019-01-01--2028-12-31 och i övrigt enligt villkor som framgår av hyresavtal. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens arbetsmarknadsenhet har sedan år 2008 hyrt industri- och kontorslokal 
med en yta på 2 500 kvm på Regementsgatan 35 av Peder Dagsánth, Dagsnäs Säteri.  
Lokalen har inrymt Knutpunkten, de praktiska verksamheterna och kontorsplats för 
arbetskonsulenter och arbetsledare. Det har under en längre tid förekommit brister i de 
åtagande och ansvar som enligt överenskommen ansvarsfördelning åligger 
fastighetsägaren, vilket har föranlett att ASI har valt att inte förlänga hyresavtalet med 
ytterligare fem år. Hyreskontraktet är uppsagt från och med 2019-01-01.  
Kontakt har tagits med olika fastighetsbolag i Vänersborgs kommun för att hitta nya 
lokaler till Knutpunkten. Trenova Fastigheter AB är det bolag som har kunnat erbjuda 
lediga lokaler i den storleksgrad som uppfyller Knutpunktens behov 

Fördjupad beskrivning av ärendet 
Trenova Fastigheter AB har lediga lokaler på Östra vägen 1 till en total yta på 4 000 
kvm. Här finns möjligheter att hyra allt eller delar av den totala lokalytan. Lokalerna har 
tidigare varit uthyrda till Huvudnässkolan och i senare skede till Komvux.  
Om socialnämnden hyr hela lokalytan skulle det innebära en möjlighet till 
samlokalisering av ASI:s verksamheter. 
En samlokalisering av Flyktingmottagningen, Integrationscenter (Startpunkten, 
Samhällsorientering och Språkvän), Ung resurs, DUA:n för Nyanlända, 
Vägledningsteamet (arbetskonsulenter) och arbetsmarknadsenhetens praktiska 
verksamheter skulle innebära stora fördelar. Dels i form av vinster för målgruppen där 
samlokalisering av olika kompetenser och resurser till ett resurscentrum möjliggör att 
individens behov av t.ex. arbete, sysselsättning, studier eller arbetsinriktad rehabilitering 
tillgodoses inom en och samma arena. Dels i form av samordningsvinster för de olika 
enheterna inom ASI. Exempel på sådana kan nämnas gemensam reception, mer 
effektivt användande av våra personalresurser, minskade kostnader för bilar, lokalvård, 
fastighetsskötsel mm. 
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Socialnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 2018-10-12 Dnr: SOC 2018/226 
 
Kunskapsförbundet Väst utökar sin utbildningsverksamhet delvis riktat mot målgruppen 
nyanlända och har intresse av att hyra tre klassrum i fastigheten. Det skulle innebära 
ytterligare en gynnsam effekt för målgruppen att få tillgång till utbildning som eventuell 
kan kombineras med deltagande i någon av arbetsmarknadsenhetens praktiska 
verksamheter. 
I lokalerna finns flera öppna ytor som skulle kunna bli publika och med fördel nyttjas 
till exempelvis någon form av medborgarkontorservice till målgruppen vilket har 
efterfrågats. 
För nuvarande innefattas inte daglig verksamhet i plan för samlokalisering. Det är inte 
uteslutet att det kan bli aktuellt att samlokalisera någon verksamhetsinriktning inom 
daglig verksamhet i framtiden. 
Idag hyr verksamheterna Knutpunkten, Ung resurs, Flyktingmottagningen och 
Integrationscenter lokaler av fyra olika fastighetsbolag till en kostnad av cirka 3,2 
miljoner och den sammanlagda lokalytan är 4 042 kvm. När det gäller hyra av lokal för 
samlokalisering av DUA Nyanlända är budget en miljon kronor. Hyresintäkter från 
Kunskapsförbundet Väst kan medräknas gällande 150-200 kvm klassrum. 
Hyresbelopp för 4 000 kvm för fastighet Astern 11, Trenova fastigheter AB, uppgår till 
3 960 000 kronor per år. Vid beslut om att teckna avtal kommer tillträde vara löpande 
under 2019. 1 500 kvm från och med 2019-01-01 och resterande ytor upp till totalt 4 
000 kvm tillträds efter löpande överenskommelse. 

Karin Hallberg Ulrika Gardtman 
Förvaltningschef Verksamhetschef 

Bilagor 
Utkast hyreskontrakt för lokal hos Trenova Fastigheter AB 
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Yttrande gällande Hyresavtal. 
Yttrande gällande hyresavtal mellan Trenova Fastigheter 
AB och Vänersborgs Kommun, Arbetsmarknadsenheten. 

Vi ser inga konstigheter i avtalet som upprättats mellan Trenova  
Fastigheter AB och Vänersborgs Kommun Arbetsmarknadsenheten. 
Hyran 990 kr/kvm är likvärdig med hyresnivån på andra lokaler där 
kommunen hyr in sig. 
Även förutsättningarna i avtalet bla. att hyresgästen ska stå för  
underhåll av byggnaden är också likvärdig med andra externa  
hyresavtal som kommunen tecknat med privata fastighetsägare. 

Carl-Gustav Bergenholtz  

Fastighetschef, Vänersborgs Kommun 

Vänersborgs kommun  
Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida  
462 85 Vänersborg Sundsgatan 29 0521-72 10 00 0521-72 19 60 kommun@vanersborg.se www.vanersborg.se 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-03-04 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen arbetsutskott

§ 24

Samhällsbyggnadsnämndens anslagsbindningsnivåer i 
budget 2019
KS 2019/93

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar fördela samhällsbyggnadsnämndens budget 2019, om 
sammanlagt 73 341 tkr, per anslagsbindningsnivåer enligt följande: 
Nämnd/administration/gator/ park/teknik och trafik 62 933 tkr, Fastighetsenhet 9 758 
tkr och Kostenhet/serviceenhet 650 tkr. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-21 om mål- och resursplan 2019-2021. I 
beslutet gavs nämnderna i uppdrag att återkomma, i samband med fastställande av 
verksamhetsplan 2019, med förslag till fördelad budget per anslagsbindningsnivå. 
Kommunstyrelsen fastställer den slutliga fördelningen. 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår följande fördelning per anslagsbindningsnivå i 
budget 2019: Nämnd/administration/gator/park/teknik och trafik 62 933 tkr, 
Fastighetsenhet 9 758 tkr och Kostenhet/serviceenhet 650 Tkr. 

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-02-01 §12
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

2019-02-11 Dnr: KS 2019/93

Handläggare
Ewa Lundqvist
ewa.lundqvist@vanersborg.se
0521-721155

Mottagare
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsnämndens anslagsbindningsnivåer i 
budget 2019
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar fördela samhällsbyggnadsnämndens budget 2019, om sam-
manlagt 73 341 tkr, per anslagsbindningsnivåer enligt följande: Nämnd/administra-
tion/gator/ park/teknik och trafik 62 933 tkr, Fastighetsenhet 9 758 tkr och Kosten-
het/serviceenhet 650 tkr. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-21 om mål- och resursplan 2019-2021. I beslu-
tet gavs nämnderna i uppdrag att återkomma, i samband med fastställande av verksam-
hetsplan 2019, med förslag till fördelad budget per anslagsbindningsnivå. Kommunsty-
relsen fastställer den slutliga fördelningen. 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår följande fördelning per anslagsbindningsnivå i bud-
get 2019: Nämnd/administration/gator/park/teknik och trafik 62 933 tkr, Fastighetsenhet 
9 758 tkr och Kostenhet/serviceenhet 650 Tkr. 

Beredning
Ekonomikontoret har inget att erinra mot förslaget.

Underlag
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-02-01 §12

Thomas Sannemalm Ewa Lundqvist
Ekonomichef Budgetekonom

Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomikontoret
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-02-01 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Samhällsbyggnadsnämnden 

§ 12

Uppdelning av samhällsbyggnadsnämndens 
driftbudget år 2019, per anslagsbindningsnivå 
SBN 2018/7 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen, att samhällsbyggnadsnämndens 

driftbudget år 2019 fastställs per anslagsbindningsnivå i enlighet med följande: 

Gatuenheten/Tekniska/ Samhällsbyggnads administration och nämnd 62 933 tkr. 

Fastighetsenheten 9 758 tkr samt Kost/Serviceenheterna 650 tkr. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid sitt sammanträde 2018-11-21,§159, fattade kommunfullmäktige beslut om mål- och 

resursplan 2019-2021 samt nämndernas budgetförslag 2019. Dock fastställdes ej 

budgeten per anslagsbindningsnivå vid detta tillfälle, nämnderna fick en ”ram” för sin 

driftbudget 2019. Nämnderna uppmanades att återkomma till kommunstyrelsen med 

förslag hur denna ”ram” skall fördelas per anslagsbindningsnivå inom respektive 

nämnd. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-01-04 

Sändlista 

Kommunstyrelsen 

Förvaltningschef 

Ekonom 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

1(2) 

 

 
 

2019-01-04 Dnr: SBN 2018/7 

Handläggare 
Lars Bengtsson 
lars.bengtsson@vanersborg.se 
0521-72 12 59 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 

 

  

 

 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Uppdelning av samhällsbyggnadsnämndens 
driftbudget år 2019, per anslagsbindningsnivå. 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen, att samhällsbyggnadsnämndens 

driftbudget år 2019 fastställs per anslagsbindningsnivå i enlighet med följande: 

Gatuenheten/Tekniska/ Samhällsbyggnads administration och nämnd 62 933 tkr. 

Fastighetsenheten 9 758 tkr samt Kost/Serviceenheterna 650 tkr. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid sitt sammanträde 2018-11-21,§159, fattade kommunfullmäktige beslut om mål- och 

resursplan 2019-2021 samt nämndernas budgetförslag 2019. Dock fastställdes ej 

budgeten per anslagsbindningsnivå vid detta tillfälle, nämnderna fick en ”ram” för sin 

driftbudget 2019. Nämnderna uppmanades att återkomma till kommunstyrelsen med 

förslag hur denna ”ram” skall fördelas per anslagsbindningsnivå inom respektive 

nämnd. 

Fördjupad beskrivning av ärendet 
Budgeten per anslagsbindningsnivå är beräknad utifrån kommunstyrelsens 

budgetanvisningar 2019, daterade 2018-02-28 samt beslut om tilläggsbudget för 2018 

års lönerevision så att helårseffekt uppnås 2019, daterat 2018-06-04. Enligt 

kommunstyrelsens budgetanvisningar gjordes en ramreduktion på 569 tkr som avsåg en 

”inkluderingspott”, Av dessa utgjorde 389 tkr 0,5% av nettobudgeten 

(kommunbidraget) samt 180 tkr som utgjorde en del av sänkta statsbidrag. Reduktionen 

gjordes inom administration/nämnd. Vid beslutet i kommunfullmäktige, 2018-11-21, 

återfördes 389 tkr till samhällsbyggnadsnämnden, vilka då ”återlämnades” till 

nämnd/administration 

Underlag 

Se ovannämnda beslut. 

Andreas Knutsson 

Förvaltningschef 

Lars Bengtsson 

Förvaltningsekonom 
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Sändlista 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-03-04 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen arbetsutskott

§ 23

Begäran om tilläggsanslag från 
samhällsbyggnadsnämnden avseende investeringar
KS 2019/94

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja samhällsbyggnadsnämnden 87 700 tkr i 
tilläggsanslag i investeringsbudget 2019 till investeringsprojekt enligt nämndens 
förslag. Finansiering kan ske genom ökad upplåning.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden begär 87 700 tkr i tilläggsanslag i investeringsbudgeten för 
2019. Det avser investeringsprojekt som påbörjats under 2018 men som inte hunnit 
slutföras utan pågår även under 2019. Inom fastighetsenheten finns ett antal projekt om 
sammanlagt 43 400 tkr varav 19 000 tkr avser kommunhuset. Inom gatuenheten återstår 
6 400 tkr. Inom exploatering finns fyra projekt om sammanlagt 14 400 tkr varav 
6 800 tkr avser bostäder Holmängen och 5 600 tkr bostäder Öxnered. Inom VA återstår 
16 700 tkr där 14 700 tkr är till Rörviks vattenverk. Slutligen återfinns 6 800 tkr inom 
renhållningsverket som avser kretsloppsparken.
Mål- och resursplan 2019 innehåller investerings- och exploateringsbudget om 
411 600 tkr. Sammanlagt uppgår nu investeringsbudget 2019 till 499 300 tkr. 

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-02-01 § 11
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2019-02-11 Dnr: KS 2019/94

Handläggare
Ewa Lundqvist
ewa.lundqvist@vanersborg.se
0521-721155

Mottagare
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Begäran från samhällsbyggnadsnämnden om tilläggs-
anslag för investeringar i budget 2019
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja samhällsbyggnadsnämnden 87 700 tkr i 
tilläggsanslag i investeringsbudget 2019 till investeringsprojekt enligt nämndens för-
slag. Finansiering kan ske genom ökad upplåning.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden begär 87 700 tkr i tilläggsanslag i investeringsbudgeten för 
2019. Det avser investeringsprojekt som påbörjats under 2018 men som inte hunnit slut-
föras utan pågår även under 2019. Inom fastighetsenheten finns ett antal projekt om 
sammanlagt 43 400 tkr varav 19 000 tkr avser kommunhuset. Inom gatuenheten återstår 
6 400 tkr. Inom exploatering finns fyra projekt om sammanlagt 14 400 tkr varav 
6 800 tkr avser bostäder Holmängen och 5 600 tkr bostäder Öxnered. Inom VA återstår 
16 700 tkr där 14 700 tkr är till Rörviks vattenverk. Slutligen återfinns 6 800 tkr inom 
renhållningsverket som avser kretsloppsparken.
Mål- och resursplan 2019 innehåller investerings- och exploateringsbudget om 
411 600 tkr. Sammanlagt uppgår nu investeringsbudget 2019 till 499 300 tkr. 

Beredning
Efter avstämning med kommunstyrelsens presidium, föreslås att samhällsbyggnads-
nämnden får 87 700 tkr i tilläggsanslag till investeringsbudget 2019 till investeringspro-
jekt enligt nämndens förslag. Finansiering kan ske genom ökad upplåning. 

Underlag
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-02-01 § 11

Thomas Sannemalm Ewa Lundqvist
Ekonomichef Budgetekonom
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2019-02-11 Dnr: KS 2019/94

Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomikontoret
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-02-01 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Samhällsbyggnadsnämnden 

§ 11

Begäran om tilläggsanslag avseende investeringar 
SBN 2018/7 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att samhällsbyggnads-

nämnden beviljas ett tilläggsanslag avseende investeringar under år 2019 till ett belopp 

av 87 700 tkr i enlighet med förvaltningens upprättade förslag, daterad 2019-01-11. 

Sammanfattning av ärendet 

Projekt som är påbörjade innan år 2019 och som kommer att färdigställas under år 2019 

behöver få utnyttja den del av budgeten som återstår för respektive projekt. 

Beslutsunderlag 

Utfallet i 2018 års bokslut. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-11 

Sändlista 

Kommunstyrelsen 

Förvaltningschef 

Ekonom 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

2019-01-11 Dnr: SBN 2018/7 

Handläggare 
Lars Bengtsson 
lars.bengtsson@vanersborg.se 
0521-72 12 59 

Mottagare 
Samhällsbyggnad 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Begäran om tilläggsanslag avseende investeringar 
2019. 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att 

samhällsbyggnadsnämnden beviljas ett tilläggsanslag avseende investeringar under år 

2019 till ett belopp av 87 700 tkr i enlighet med förvaltningens upprättade förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Projekt som är påbörjade innan år 2019 och som kommer att färdigställas under år 2019 

behöver få utnyttja den del av budgeten som återstår för respektive projekt. 

Fördjupad beskrivning av ärendet 
Fastighetsenheten 

Projekt Belopp (tkr) 

I 5502 Gc-tunnel vid järnvägen, Lillån   500 

I 7102 Lekplatser, div. fastigheter  3 300 

I 7512 Ny förskola Belfragegatan  1 400 

I 7515 Mulltorp skola/förskola om/tillbyggnad  3 700 

I 7606 Onsjöskolan ventilation  2 000 

I 7705 Sikhall wc (upphandling överklagad)  1 000 

I 7709 Kommunhus 19 000 

I 7714 Kastanjevägens förskola  2 700 

I 7801 Nordkroken wc (upphandling överklagad)  1 000 

I 7806 Fisktorget wc   1 000 

I 7818 Kök Rånnums skola  700 

I 7823 Onsjö golfklubb, va    7 100 

Summa fastighetsenhet:   43 400 

Gatuenheten 
I 5029 Ombyggnad gågatan  400 

I 5801 Busshpl. Stationsvägen vid Granåsv.  200 

I 5803 Gc-väg utmed Stationsvägen, Vargön   1 200 

I 5808 Fisktorget  3 800 

I 5811 Bryggor  800 

Summa gatuenheten:   6 400 
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 2019-01-11 Dnr: SBN 2018/7 

 

Exploatering 

I 9502 Onsjö bostäder gata      1 000 

I 9503 Onsjö bostäder va      1 000 

I 9709 Holmängen bostäder etapp 2     6 800 

I 9801 Öxnered bostäder etapp 2     5 600 

Summa Exploatering:    14 400 
 

Va-verksamhet 
I5362 Va Nordkroken     1 000 

I 6604 Rörviks vattenverk                        14 700  

I 6702 fisktorget, exteriört     1 000 

 

Summa va-verksamhet:                        16 700  

 

Renållningsverket 

I 5226 Kretsloppspark     6 800 

Summa renhållningsverk:    6 800  

 

Totalsumma:                                              87 700 

 

Beredning 

Beredning har skett inom samhällsbyggnads ledningsgrupp 

Underlag 

Utfallet i 2018 års bokslut. 

 

Andreas Knutsson Lars Bengtsson 

Förvaltningschef Förvaltningsekonom 

 

 

Sändlista 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-03-04 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen arbetsutskott

§ 27

Budget för projekt etableringsfasen i Wargön 
innovation
KS 2019/113

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överföra budgetmedel om 210 tkr från kommunstyrelsens 
förfogandeanslag, till projektet ”Wargöns Innovation – etableringsskedet”.

Sammanfattning av ärendet
Vänersborgs kommun beslutade (2016-02-02§9) om medfinansiering till projektet 
”Wargön Innovation – Etableringsfasen” med 6 654 141 kronor. Projektet pågår fram 
till halvårsskiftet 2019.
En avstämning av projektet mot beslutad budget för samtliga år 2016-2019 har 
upprättats enligt följande:

Å
r 

20
16

Å
r 

20
17

Å
r 

20
18

Å
R 
20
19

Tot
alt

Kommunal
a 
budgetmed
el

49
4 

50
1

2 
40
0 

00
0

2 
40
0 

00
0

1 
35
6 

64
0

6 
651 
141

Utbetalda 
bidrag

43
8 

83
0

2 
40
0 

00
0

1 
06
6 

13
6

Utbetald 
hyra

86
0 

62
4

Aviserad 
hyra 2019

1 
03
2 

74
9

Aviserade 
bidrag 2019

53
3 

06
8

39



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-03-04 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen arbetsutskott
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Kostnaderna för projektet har inte följt den budgeterade medfinansieringsplanen exakt 
för varje år som framgår av tabellen ovan. Framför allt har det skett en förskjutning av 
kostnader mellan 2018 och 2019, vilket gör att kostnaderna för innevarande år bedöms 
överstiga årets beslutade budget med 210 000 kr. Den totala kostnaden för kommunens 
medfinansiering av projektet för hela projekttiden åren 2016-2019 ligger dock inom 
ramen för beslutad nivå. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-20
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2019-02-20 Dnr: KS 2019/113

Handläggare
Marie Karvonen
marie.karvonen@vanersborg.se
0521-72 11 57

Mottagare
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Budget för projektet "Wargöns Innovation -
etableringsfasen"
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överföra budgetmedel om 210 tkr från kommunstyrelsens 
förfogandeanslag, till projektet ”Wargöns Innovation – etableringsskedet” 

Sammanfattning av ärendet
Vänersborgs kommun beslutade (2016-02-02§9) om medfinansiering till projektet 
”Wargön Innovation – Etableringsfasen” med 6 654 141 kronor. Projektet pågår fram 
till halvårsskiftet 2019.
En avstämning av projektet mot beslutad budget för samtliga år 2016-2019 har 
upprättats enligt följande:

År 2016 År 2017 År 2018 ÅR 2019 Totalt
Kommunala 
budgetmedel 494 501 2 400 000 2 400 000 1 356 640 6 651 141

Utbetalda bidrag 438 830 2 400 000 1 066 136

Utbetald hyra 860 624

Aviserad hyra 2019 1 032 749

Aviserade bidrag 2019 533 068

Total kostnad 438 830 2 400 000 1 926 760 1 565 817 6 331 407

Differens 55 671 0 473 240 -209 177 319 734

Kostnaderna för projektet har inte följt den budgeterade medfinansieringsplanen exakt 
för varje år som framgår av tabellen ovan. Framför allt har det skett en förskjutning av 
kostnader mellan 2018 och 2019, vilket gör att kostnaderna för innevarande år bedöms 
överstiga årets beslutade budget med 210 000 kr. Den totala kostnaden för kommunens 
medfinansiering av projektet för hela projekttiden åren 2016-2019 ligger dock inom 
ramen för beslutad nivå. 
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Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

2019-02-20 Dnr: KS 2019/113

Thomas Sannemalm Pascal Tshibanda
Ekonomichef Kommundirektör

Sändlista
Ekonomikontoret
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-03-04 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen arbetsutskott

§ 30

Verksamhetsområde för VA, vatten och spillvatten, 
etapp 8 norra Timmervik
KS 2015/417

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja samhällsbyggnadsnämnden 4 miljoner kronor i 
tilläggsanslag i investeringsbudget 2019, för utbyggnad av vatten och avlopp inom det 
utvidgade verksamhetsområdet Norra Timmervik, etapp 8. Finansiering kan ske via 
utökad upplåning. 

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden begär 4 miljoner kronor i tilläggsanslag i 
investeringsbudget 2019, för utbyggnad av vatten och avlopp inom det utvidgade 
verksamhetsområdet Norra Timmervik, etapp 8. 
Under 2018 beslutade kommunfullmäktige att utvidga verksamhetsområdet för 
vattenförsörjning och avlopp för vissa fastigheter. Då bedömdes det finnas budgetmedel 
till investeringen men efter omfördelning av budget till Nordkroken ryms inte 
utbyggnaden av Norra Timmervik i befintlig budget. 

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-02-28 § 28
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2019-03-01 Dnr: KS 2015/417

Handläggare
Ewa Lundqvist
ewa.lundqvist@vanersborg.se
0521-721155

Mottagare
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Begäran från samhällsbyggnadsnämnden om tilläggs-
anslag i investeringsbudget 2019.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja samhällsbyggnadsnämnden 4 miljoner kronor i 
tilläggsanslag i investeringsbudget 2019, för utbyggnad av vatten och avlopp inom det 
utvidgade verksamhetsområdet Norra Timmervik, etapp 8. Finansiering kan ske via utö-
kad upplåning. 

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden begär 4 miljoner kronor i tilläggsanslag i investeringsbud-
get 2019, för utbyggnad av vatten och avlopp inom det utvidgade verksamhetsområdet 
Norra Timmervik, etapp 8. 
Under 2018 beslutade kommunfullmäktige att utvidga verksamhetsområdet för vatten-
försörjning och avlopp för vissa fastigheter. Då bedömdes det finnas budgetmedel till 
investeringen men efter omfördelning av budget till Nordkroken ryms inte utbyggnaden 
av Norra Timmervik i befintlig budget. 

Beredning
Efter avstämning med kommunstyrelsens presidium, föreslås att samhällsbyggnads-
nämnden får 4 miljoner kronor i tilläggsanslag i investeringsbudget 2019 för utbyggnad 
av vatten och avlopp inom angivet verksamhetsområde. Finansiering kan ske genom 
ökad upplåning. 

Underlag
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-02-28 § 28

Thomas Sannemalm Ewa Lundqvist
Ekonomichef Budgetekonom
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Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

2019-03-01 Dnr: KS 2015/417

Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomikontoret
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-03-04 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen arbetsutskott

§ 28

Motionsredovisning 2019
KS 2019/31

Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen och lägger redovisningen över ingivna men 
inte slutbehandlade eller avslutade motioner till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 31, ska styrelsen inför 
kommunfullmäktige två gånger per år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. 
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 
I bifogad förteckning redovisas de motioner som lämnats in till kommunfullmäktige och 
ännu inte behandlats eller avgjorts.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-21
Rapport - Redovisning av motioner våren 2019
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

2019-02-21 Dnr: KS 2019/31

Handläggare
Kristin Lindblom
kristin.lindblom@vanersborg.se
0521-72 26 05

Mottagare
Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Redovisning av ingivna men inte slutbehandlade eller 
avgjorda motioner, våren år 2019
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen och lägger redovisningen över ingivna men 
inte slutbehandlade eller avslutade motioner till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 31, ska styrelsen inför 
kommunfullmäktige två gånger per år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. 
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 
I bifogad förteckning redovisas de motioner som lämnats in till kommunfullmäktige och 
ännu inte behandlats eller avgjorts.

Underlag
Rapport - Redovisning av motioner våren 2019

Pernilla Bertilsson
Avdelningschef för juridiska avdelningen
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Redovisning av inkomna men icke avgjorda motioner, våren 2019

Dnr Inkom Ärendebeskrivning och lägesinformation Motionär

2014/274 2014-06-18 Motion om införande av social investeringsfond
Kommunfullmäktige har för yttrande remitterat motionen till 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelseförvaltningen har yttrat 
sig 2015-02-25. Ärendet planerades att behandlas i samband 
med budgetberedningen 2015. Vid ärendegenomgång 2015-
05-04 konstaterades att förtydligande behövdes.
Ärendet har tagits upp vid ärendegenomgångar 
2015-01-07, 2015-01-26 och 2015-03-02, 2015-05-04, 2015-
11-02 och 2016-01-11, 2016-06-01, 2016-08-16 samt 2018-
01-08.
En ny budgetprocess har utarbetas och trätt i kraft inför 
arbetet med Mål- och resursplan 2018-2020. Motionsärendet 
har avvaktat detta arbete. Ärendet aktualiserades inte under 
budgetprocessen varför det ännu inte beretts på sätt att beslut 
kan fattas.

Anna-Karin 
Sandberg (MP), 
Marika Isetorp 
(MP), 
Per Sjödahl (MP) 
och Gunnel Dirsäter 
(MP)

2018/110 2018-03-15 Motion om allmänhetens frågestund i fullmäktige
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-28, § 31, att remittera 
motionen till kommunstyrelsen.
Motionen beräknas bli behandlad av kommunfullmäktige 
under våren 2019.

Ola Wesley (SD)

2018/266 2018-08-22 Motion om att ompröva hanteringen av ärenden där 
handlingarna är mycket omfångsrika
Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-05, § 100, att 
remittera motionen till kommunstyrelsen.
Motionen beräknas bli behandlad av kommunfullmäktige 
under våren 2019.

Lutz Rininsland (V)

2018/269 2018-08-22 Motion om bangolf i Skräckleparken
Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-05, § 101, att 
remittera motionen till kommunstyrelsen, kultur- och 
fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden.

Adam Frändelid (V)

2018/271 2018-08-27 Motion om att inrätta ett naturreservat längs Göta 
Älv och Lillån till Restad Gård
Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-05, § 104, att 
remittera motionen till kommunstyrelsen, kultur- och 
fritidsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, 
byggnadsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden.

Marika Isetorp 
(MP), Per Sjödahl 
(MP), Anna-Karin 
Sandberg (MP), 
Anders Wiklund 
(MP)

2018/300 2018-10-05 Motion om vilken roll har ledamöter i 
kommunstyrelsen?
Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-10, § 119, att 
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Lutz Rininsland (V)

2018/306 2018-10-12 Motion om presentation av de kommunala bolagen i 
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-24, § 133, att 
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Magnus Kesselmark 
(V)
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2018/322 2018-10-24 Motion om fler parksoffor i Vänersborgs kommun
Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-24, § 134, att 
remittera motionen till kommunstyrelsen och 
samhällsbyggnadsnämnden.

Kurt Wahlgren (SD)

2018/323 2018-10-24 Motion om fler papperskorgar i Vänersborgs 
kommun
Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-24, § 135, att 
remittera motionen till kommunstyrelsen och 
samhällsbyggnadsnämnden.

Kurt Wahlgren (SD)

2018/356 2018-11-21 Motion om att utreda besparing av partistöd
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-21, § 156, att 
remittera motionen till kommunstyrelsen.

Kate Giaever (V)

2019/44 2019-01-02 Motion om budgetbeslut i juni – är det bra?
Motionen beräknas bli behandlad under kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-03-20.

Lutz Rininsland (V)

2019/45 2019-01-02 Motion om det är på tiden att gå vidare – 
kommunfullmäktige direktsänds på webben
Motionen beräknas bli behandlad under kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-03-20.

Lutz Rininsland (V)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-03-04 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen arbetsutskott

§ 29

Redovisning av medborgarförslag 2019
KS 2019/16

Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen och lägger redovisningen av 
medborgarförslag våren år 2019 till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-25, § 99, om rutiner för hantering av 
medborgarförslag. Av dessa framgår bland annat att kommunstyrelsen, för 
kommunfullmäktige, två gånger per år ska redovisa de medborgarförslag som inte har 
beretts färdigt. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie 
sammanträden i april och oktober.
I bifogad förteckning redovisas de medborgarförslag som lämnats in till 
kommunfullmäktige samt vilka medborgarförslag som ännu inte behandlas eller 
avgjorts. Av förteckningen framgår också de medborgarförslag där kommunfullmäktige 
har fattat beslut.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-21
Rapport - Redovisning av medborgarförslag våren 2019
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

2019-02-22 Dnr: KS 2019/16

Handläggare
Kristin Lindblom
kristin.lindblom@vanersborg.se
0521-72 26 05

Mottagare
Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Redovisning av medborgarförslag våren 2019
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen och lägger redovisningen av 
medborgarförslag våren år 2019 till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-25, § 99, om rutiner för hantering av 
medborgarförslag. Av dessa framgår bland annat att kommunstyrelsen, för 
kommunfullmäktige, två gånger per år ska redovisa de medborgarförslag som inte har 
beretts färdigt. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie 
sammanträden i april och oktober.
I bifogad förteckning redovisas de medborgarförslag som lämnats in till 
kommunfullmäktige samt vilka medborgarförslag som ännu inte behandlas eller 
avgjorts. Av förteckningen framgår också de medborgarförslag där kommunfullmäktige 
har fattat beslut.

Underlag
Rapport - Redovisning av medborgarförslag våren 2019

Pernilla Bertilsson
Avdelningschef juridiska avdelningen
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Redovisning av medborgarförslag våren år 2019

Öppna ärenden i kommunfullmäktige - ej 
behandlade medborgarförslag

Dnr Inkom Ärendebeskrivning och lägesinformation
2019/90 2019-02-06 Medborgarförslag om fria busskort för ungdomar under 

sommarlovet 2019
Av kommunfullmäktige beslutade 
medborgarförslag

Dnr Inkom Ärendebeskrivning och lägesinformation
2018/298 2018-10-05 Medborgarförslag - Rastmöjligheter i Brålanda

Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-10, § 121, att 
överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, 
och att ärendet därmed avslutas för kommunfullmäktiges del. 
Ärendet ska avgöras inom ett år och redovisas på 
kommunfullmäktiges meddelandelista.

2018/299 2018-10-05 Medborgarförslag - Integrerande odlingsmöjligheter

Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-10, § 120, att 
överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, 
och att ärendet därmed avslutas för kommunfullmäktiges del. 
Ärendet ska avgöras inom ett år och redovisas på 
kommunfullmäktiges meddelandelista.
Ej avslutade medborgarförslag - öppna ärenden 
i styrelse och nämnd  

Dnr Inkom Ärendebeskrivning och lägesinformation
2017/465 2017-11-03 Medborgarförslag om rondellen i Vargön (vid 

tappen)

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-22, § 185, att 
överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, 
och att ärendet därmed avslutas för kommunfullmäktiges del. 
Ärendet ska avgöras inom ett år och redovisas på 
kommunfullmäktiges meddelandelista.

2018/132 2018-04-04 Medborgarförslag om att montera upp en liten 
rastgård för hundar i närheten av gymmet

Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-25, § 51, att överlåta 
till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, och att 
ärendet därmed avslutas för kommunfullmäktiges del. 
Ärendet ska avgöras inom ett år och redovisas på 
kommunfullmäktiges meddelandelista.

2018/299 2018-10-05 Medborgarförslag - Integrerande odlingsmöjligheter

Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-10, § 120, att 
överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, 
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och att ärendet därmed avslutas för kommunfullmäktiges del. 
Ärendet ska avgöras inom ett år och redovisas på 
kommunfullmäktiges meddelandelista.
Av styrelse och nämnd beslutade 
medborgarförslag

Dnr Inkom Lägesinformation
2017/457 2017-10-30 Medborgarförslag om information om 

parkeringsplatser för funktionshindrade 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-22, § 185, att 
överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, 
och att ärendet därmed avslutas för kommunfullmäktiges del. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i ärendet 2018-12-13, 
§ 95.
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Utskriftsdatum: Utskriven av: Kristin Lindblom2019-03-11

Dokument

Diarieenhet: Kommunstyrelsen Sekretess:

Beskrivning av sökning:

Visas ej

Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Ärendemening Dokumenttyp

2019.202 I Inbjudan till nätverk mellan politiker om 
medborgardialog 2019

Benny Augustsson

2019-01-28 Sveriges kommuner och landsting Personalkontoret

      SKRIVELSE

2019.207 I Protokoll från sammanträde med styrelsen för 
Hunnebergs Kungajakt- och viltmuseum 11 
december 2018 

Eva Johansson

2019-01-28 Hunnebergs Kungajakt- och viltmuseum AB Juridiska avdelningen

      INFORMATION

2019.226 I Val av representant i Medaljkommittén för 
Dalslandsmedaljen

Eva Johansson

2019-01-30 Kultur- och fritidsnämnden KS-personal

      BESLUT

2019.227 I Val av ledamot i byggnadsnämndens 
namnberedning

Eva Johansson

2019-01-30 Kultur- och fritidsnämnden Juridiska avdelningen

      BESLUT

2019.342 I Information från Sveriges Kommuner och 
Landsting gällande Internränta för år 2020  

Thomas Sannemalm

2019-02-07 Sveriges Kommuner och Landsting Ekonomikontoret

      INFORMATION

2019.345 I Svar till Onsjö golfklubb avseende ränta på VA-
investeringar

Eva Johansson

2019-02-08 Samhällsbyggnadsnämnden Juridiska avdelningen

KS 2018/372 Ränta på VA-investering tynger Onsjö Golfklubb BESLUT

2019.368 I Inbjudan till Kris 2019 - nationell mötesplats för 
dig som arbetar med krisberedskapsfrågor och 
kriskommunikation 

Nina Ström

2019-02-13 Räddningstjänsten Skåne nordväst, Region 
Skåne och Helsingborg stad 

Avdelningen för hållbar 
utveckling

      KALLELSER

2019.389 I Foldern Köp av verksamhet 2017 Pascal Tshibanda

2019-02-14 Sveriges kommuner och landsting - SKL KS-personal

      RAPPORT

2019.410 I Protokoll nr 2 från Forums styrelsemöte 2019-02
-07

Eva Johansson

2019-02-18 Forum Vänersborg Juridiska avdelningen

      INFORMATION

Sidan  1 av 3
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Ärendemening Dokumenttyp

2019.426 I Undertecknad överenskommelse om förlängning 
av samverkan för utbyggnad av Holmängen i 
Vänersborg 

Olof Petersson

2019-02-19 Götenehus, HSB Nordvästra Götaland, Peab 
Bostad AB, Skanska Sverige AB

Avdelningen för hållbar 
utveckling

KS 2018/184 Samverkan för utbyggnad av Holmängen i 
Vänersborg

AVTAL

2019.442 I Rapporten Alkoholkonsumtion och 
alkoholrelaterade skador ökar bland äldre

Eva Johansson

2019-02-21 Länsstyrelsen i västra Götalands län Juridiska avdelningen

      RAPPORT

2019.449 I Styrelsemöte nr 1 2019-02-12 för Vattenpalatset 
Vänerparken 

Eva Johansson

2019-02-22 Vattenpalatset Vänerparken Juridiska avdelningen

      INFORMATION

2019.501 I Arbetsmiljöverket besöker regioner och 
kommuner

Annalena Levin

2019-02-28 Arbetsmiljöverket Politiker

      SKRIVELSE

2019.515 I Protokoll från Samordningsförbundet 
Vänersborg/Mellerud 2019-02-08

Eva Johansson

2019-03-04 Samordningsförbundet Vänersborg Mellerud Juridiska avdelningen

      INFORMATION

2019.516 I Meddelande att socialförvaltningen inte besvarar 
remissen då slutbetänkandet handlar om 
priseffektivisering och finansiering till stor del. 

Eva Johansson

2019-03-05 Socialförvaltningen Vänersborg Juridiska avdelningen

KS 2019/96 Remiss - Tydligare ansvar och regler för 
läkemedel (SoU 2018:89)

SKRIVELSE

2019.520 I Protokoll från styrelsen för AB 
Vänersborgsbostäder 2019-02-01

Eva Johansson

2019-03-05 AB Vänersborgsbostäder Juridiska avdelningen

      INFORMATION

2019.536 I Ökade kostnader för byggandet av 
Kretsloppspark på Torpa - 
Konsekvensbeskrivning

Eva Johansson

2019-03-07 Samhällsbyggnadsnämnden Juridiska avdelningen

      INFORMATION

2019.537 I Beslut att Residensgatan får återigen 
dubbelriktad trafik

Eva Johansson

2019-03-07 Samhällsbyggnadsnämnden Juridiska avdelningen

      INFORMATION

2019.548 I Inbjudan gemensamma insatser mot langning av 
alkohol 2019

Ewa Ferm Björklund

2019-03-07 Länsstyreslen i Västra götalands län Avdelningen för hållbar 
utveckling

      KALLELSER

2019.552 I Information om konsekvensbeskrivning 
Serviceenheten

Eva Johansson

Sidan  2 av 3
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Ärendemening Dokumenttyp

2019-03-07 Samhällsbyggnadsnämnden Juridiska avdelningen

      INFORMATION

2019.567 I Inbjudan och program till Demokratidagen 2019 Ewa Ferm Björklund

2019-03-11 Sveriges kommuner och landsting Avdelningen för hållbar 
utveckling

      KALLELSER

Sidan  3 av 3
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Utskriftsdatum: Utskriven av: Kristin Lindblom2019-03-11

Delegeringsbeslut

Diarieenhet:

Beslutsinstans:

Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Sekretess: Visas ej

2019-03-27

Kategori: Alla

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

2018.2064 Tilldelningsbeslut avseende upphandling av nät, 
lagring och server

Gunnar Lidell §

2018-10-17 Kommunstyrelsen Gunnar Lidell

KS 2018/296 Upphandling av nät, lagring och server 1.1

Jörgen Haglund

2018.2694 Svar på ansökan om medel till filmprojektet "Mina 
drömmars Afrika"

Bo Carlsson §

2018-12-21 Enligt sändlista Bo Carlsson

KS 2018/311 Filmprojekt - Vänersborgare i 1800-talets Namibia 1.1

Kristin Lindblom

2019.457 Delegeringsbeslut avseende Hållbart arbetsliv - 
äldre medarbetare (80-90-100)

Anna Johannesson §

2019-02-26 Mats Runfors Anna Johannesson

KS 2019/59 Ansökan - Hållbart arbetsliv för äldre medarbetare 
(Ansökan om 80-90-100)

Anna Johannesson

2019.458 Delegeringsbelsut avseende Hållbart arbetsliv - 
äldre medarbetare (80-90-100)

Anna Johannesson §

2019-02-26 Marianne Persson Anna Johannesson

KS 2019/69 Hållbart arbetsliv för äldre medarbetare (Ansökan 
om 80-90-100)

Anna Johannesson

2019.459 Delegeringsbeslut Hållbart arbetsliv för äldre 
medarbetare (80-90-100)

Anna Johannesson §

2019-02-26 Annica Lindbom Anna Johannesson

KS 2019/58 Hållbart arbetsliv för äldre medarbetare (Ansökan 
om 80-90-100)

Anna Johannesson

2019.460 Delegeringsbeslut avseende Hållbart arbetsliv - 
äldre medarbetare (80-90-100)

Anna Johannesson §

2019-02-26 Ann-Charlott Johansson Anna Johannesson

KS 2019/64 Hållbart arbetsliv för äldre medarbetare (Ansökan 
om 80-90-100)

Anna Johannesson

Sidan  1 av 2
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Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

2019.485 Delegeringsbeslut avseende Hållbart arbetsliv - 
äldre medarbetare (80-90-100)

Anna Johannesson §

2019-02-27 Hans Wallmander Anna Johannesson

KS 2019/55 Hållbart arbetsliv äldre medarbetare (80-90-100)

Anna Johannesson

2019.486 Beslut -Hållbart arbetsliv för äldre medarbetare 
(Ansökan om 80-90-100)

Anna Johannesson §

2019-02-27 Per Sjödahl Anna Johannesson

KS 2019/56 Hållbart arbetsliv för äldre medarbetare (Ansökan 
om 80-90-100)

Anna Johannesson

2019.496 Beslut gällande ansökan om hållbart arbetsliv för 
äldre medarbetare 

Anna Johannesson §

2019-02-28 Kent Johansson Anna Johannesson

KS 2019/100 Ansökan om Hållbart arbetsliv för äldre medarbetare 
(80-90-100)

Anna Johannesson

Sidan  2 av 2
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