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  Plats                              Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg 
  
 Tid    Måndagen den 15 mars 2010, kl 13.15-18.15 
 
 Beslutande  Enligt närvarolista, sid 2 
 
 Ersättare  Enligt närvarolista, sid 2 
 
 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 
 
 Ärendelista  Sid 3 
 
 Utsedd att justera Andreas Vänerlöv (KD)  
 
 Paragrafer   34-57 
  
 Underskrifter   
 Sekreterare  ............................................................................................ 
   Camilla Saxberg 
 
 
             Ordförande   ............................................................................................. 
   Marie Dahlin (S) 
            
 
              Justerande  ............................................................................................. 
   Andreas Vänerlöv (KD)   
 
  
 ANSLAG/BEVIS 

     Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag    

 Organ     Barn- och ungdomsnämnden 
 Sammanträdesdatum  2010-03-15 

 Datum för anslags uppsättande    
 Datum för anslags nedtagande    

Förvaringsplats för protokollet Barn- och ungdomsnämnden, Sundsgatan 29, 
Vänersborg 

 
 
 Underskrift   .............................................................................. 
 utdragsbestyrkande   Camilla Saxberg 
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 Närvarolista   
 

  Beslutande       Tjänstgör för  
Marie Dahlin (S) ordf  
Andreas Vänerlöv (KD) 1: vice ordförande  
Marianne Karlsson (C) 2:e vice ordförande §34-36  
Andreas Knutsson (C) §37-57 Marianne Karlsson (C) 
Inger Wallén (S)   
Johanna Olsson (S) §34-36  
Ismail Madar Hussein (S) §37-57 Johanna Olsson (S) 
Kenneth Borgmalm (S) Anders Gunn (S) 
Monika Gustavsson (S) Sonja Westberg (S) 
Annalena Levin (C)  
Lena Eckerbom Wendel (M)  
Christer Thobiasson (M)  
Kerstin Andersson (FP)  
Stefan Kärvling (V)   
Monica Bredberg (MP)   

  
 Ersättare  

Ismail Madar Hussen (S) ersättare §34-36   
Andreas Knutsson (C) ersättare §34-36   
Fredrik Ahola (S)   
Gunnar Bäckman (KD)   
Amanda Cassel (S)    
Erik Landström (C)   
Eva Lindgren (V)   
Göran Larsson (MP)   

  
 Personalföreträdare 

Ninna Silvonsaari, TCO 
 
Övriga deltagare 
Håkan Olsson, auktoriserad revisor Öhrling PricewaterhouseCoopers 
Thomas Boström, kommunens revisor 
Åke Claesson, kommunens revisor 
Christin Slättmyr, kommunens revisor 
Thomas Fridén, informationssekreterare 
Kent Javette, förvaltningschef 
Boel Jansson, områdeschef 
Sven-Erik Sjöbergh, Tf områdeschef 
Lena Ericsson, Tf biträdande chef Stödenheten 
Karin Teider, skolsköterska med medicinskt ledningsansvar 
Ingela Näslund, planerings- och utredningssekreterare 
Anna-Karin Olsson, ekonom 
Mariette Edkvist, ekonom 
Katarina Linde Gustafsson, planeringssekreterare 
Camilla Saxberg, förvaltningssekreterare 
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Ärenden       

 
§34 Sammanträdets öppnande, val av protokolljusterare  

§35 Information från Öhrlings PricewaterhouseCoopers  

§36 Information  

§37 Bokslut 2009: Lång verksamhetsberättelse  

§38 Samråd avseende fördjupad översiktsplan för Dalslandskusten, Vänersborgs 
kommun 

 

§39 Revisionsrapport Arena Vänersborg  

§40 Budgetuppföljning februari 2010  

§41 Detaljbudget och begäran om justering av anslagsbindningsnivåer 2010  

§42 Förbud mot nötter, jordnötter och mandel inom skola och förskola  

§43 Bidrag till Vetegroddens förskola 2010  

§44 Bidrag till Kartens förskola 2010      

§45 Bidrag till Korsebergs förskola 2010     

§46 Bidrag till Fridaskolans förskola, grundskola och fritidshem 2010  

§47 Bidrag till Vänersnäs förskola, grundskola och fritidshem 2010  

§48 Takras vid Arena Vänersborg – förtydligande av delegation till 
förvaltningschefen 

 

§49 Samverkansavtal gällande familjeförskolan  

§50 Ansökan från Friluftsfrämjandet om bidrag till klättervägg  

§51 Yttrande över revisionsrapporten Fakturering av fritidslokaler  

§52 Strukturell översyn av förskole- och skolverksamheter  

§53 Arena Vänersborg- projektstyrelsens slutrapport  

§54 Information från förvaltningschef  

§55 Information från ordförande  

§56 Anmälan av postlista och delegationsbeslut  

§57 Övriga frågor  
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 § 34 
 
 
  

 
Sammanträdets öppnande, val av protokolljusterare  

 
Ordförande Marie Dahlin (S) öppnar sammanträdet. Att jämte ordförande justera 
protokollet väljs Andreas Vänerlöv (KD), och som ersättare för honom Lena Eckerbom 
Wendel (M). Lena Eckerbom Wendel (M) anmäler att hon har en övrig fråga. 
 
--------------------------- 
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§ 35     dnr 2007/21 
 
 
 
 
Information från Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
 
 
Håkan Olsson, auktoriserad revisor från Öhrlings PriwaterhouseCoopers informerar om 
upprättad revisionsrapport om Arena Vänersborg. Närvarar gör också kommunens 
revisorer Thomas Boström, Åke Claesson samt Christin Slättmyr. Se vidare §39. 
 
 
 
 
 
------------------- 
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§ 36 
 
 
 
Information 
 
Ekonom Anna-Karin Olsson 

- Barn- och ungdomsnämndens bokslut 2009:  Lång verksamhetsberättelse, se §37. 
- Budgetuppföljning per februari 2010, se §40. 
- Detaljbudget och begäran om justering av anslagsbindningsnivåer 2010, se §41. 
 
 
Planeringssekreterare Katarina Linde Gustafsson 
- Samråd avseende fördjupad översiktsplan för Dalslandskusten, Vänersborgs 

kommun, se §38. 
 
 
Tf biträdande chef Stödenheten Lena Ericsson samt Karin Teider, Skolsköterska 
med medicinskt ledningsansvar 
- Förbud mot nötter, jordnötter och mandel inom skola och förskola, se §42. 
 
 
Ekonom Anna-Karin Olsson samt förvaltningschef Kent Javette 

- Bidrag till Vetegroddens förskola 2010, se §43. 
- Bidrag till Kartens förskola 2010, se §44.   
- Bidrag till Korsebergs förskola 2010, §45. 
- Bidrag till Fridaskolans förskola, grundskola och fritidshem 2010, se §46. 
- Bidrag till Vänersnäs förskola, grundskola och fritidshem 2010, se §47. 
 
 
Förvaltningschef Kent Javette 
- Takras vid Arena Vänersborg, se §48. 
 
 
Områdeschefer Boel Jansson och Sven-Erik Sjöbergh, planerings- och 
utredningssekreterare Ingela Näslund samt planeringssekreterare Katarina Linde 
Gustafsson 

 - Strukturell översyn av förskole- och skolverksamheter, se §52.           
 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen till handlingarna. 
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  Konferensrum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 
  kl 13.15-18.15 

       Beslutande ledamöter:       Tjänstgör för            
 
  Marie Dahlin (S) Ordförande  
             Andreas Vänerlöv (KD)   
  Andreas Knutsson (C)                                                           Marianne Karlsson (C)  
  Inger Wallén (S)          
  Ismail Madar Hussein (S)                                                      Johanna Olsson (S) 
  Kenneth Borgmalm (S)                                                         Anders Gunn (S)                                               
             Monika Gustavsson (S)                                                         Sonja Westberg (S) 
  Annalena Levin (C) 
  Lena Eckerbom Wendel (M) 
  Christer Thobiasson (M)                                                      
  Kerstin Andersson (FP)   
  Stefan Kärvling (V) 
                       Monica Bredberg (MP) 
 
  Utsedd att justera 
  Andreas Vänerlöv (KD) 

 
 
§ 37     Dnr 2010/1 
 
 
 
 
Bokslut 2009: Lång verksamhetsberättelse  
 
 
Barn- och ungdomsnämnden har fått i uppdrag av ekonomikontoret att upprätta en lång 
verksamhetsberättelse som kommer att ingå i kommunens dokument; Nämndernas 
verksamhetsberättelser 2009. I detta dokument lämnas en mer omfattande beskrivning 
och analys över årets verksamhet för respektive nämnd.  
 
Den långa verksamhetsberättelsen innehåller bland annat ordförandens kommentar, 
årets resultat, redovisning per anslagsbindningsnivå samt redovisning av investeringar. 
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  Forts § 37 

 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
- att ställa sig bakom den upprättade långa verksamhetsberättelsen för år 
  2009, vilken kommer att ingå i kommunens dokument nämndernas  
  verksamhetsberättelser för år 2009 och översänder dokumentet till  
  ekonomikontoret 2010-03-16. 
 

    
 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
_________ 
 
 
Protokollsutdrag: 
Ekonomikontoret 
Ekonomer BoU 
 
 
 
 

  ANSLAG/BEVIS 
 

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
  Organ                                  Barn- och ungdomsnämnden 
 
  Sammanträdesdatum                                              2010-03-15, §37 
                 Datum för anslags uppsättande 2010-03-15 
                   Datum för anslags nedtagande 2010-04-06 
                          Förvaringsplats för protokollet Barn- och ungdomsförvaltningen 
 
                     Underskrift 
                          Utdragsbestyrkande ............................................................ 
   Camilla Saxberg 
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  Konferensrum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 
  kl 13.15-18.15 

       Beslutande ledamöter:       Tjänstgör för            
 
  Marie Dahlin (S) Ordförande  
            Andreas Vänerlöv (KD)   
  Andreas Knutsson (C)                                                         Marianne Karlsson (C)  
  Inger Wallén (S)          
  Ismail Madar Hussien (S)                                                      Johanna Olsson (S) 
  Kenneth Borgmalm (S)                                                         Anders Gunn (S)                                               
            Monica Gustavsson (S)                                                          Sonja Westberg (S) 
  Annalena Levin (C) 
  Lena Eckerbom Wendel (M) 
  Christer Thobiasson (M)                                                      
  Kerstin Andersson (FP)   
  Stefan Kärvling (V) 
                       Monica Bredberg (MP) 
 
  Utsedd att justera 
  Andreas Vänerlöv (KD) 

 
 
 
 
§ 38     dnr 2010/5 
 
 
 
 
Samråd avseende fördjupad översiktsplan för 
Dalslandskusten, Vänersborgs kommun 
 
 
Vänersborgs kommun har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan för 
Dalslandskusten. Planområdet omfattar ett 1-3 km brett område längs med kusten 
mellan Vänersborgs stad och gränsen mot Melleruds kommun. 
 
Översiktsplanen har enligt PBL 4 kap 3§ översänts till bland andra barn- och 
ungdomsnämnden för samråd. 
  
Tjänsteutlåtande finnes, daterat 100121. 
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Forts § 38 
 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Som svar på Samråd avseende fördjupad översiktsplan för Dalslandskusten, 
Vänersborgs kommun, beslutar Barn och ungdomsnämnden  
 
att inget finns att erinra om fördjupad översiktplan för Dalslandskusten och att det inte 
väntas inverka negativt på kultur- och naturområden i planområdets närhet. 
Barn och ungdomsnämnden motser dock fortsatt dialog i ärendet med anledning av 
det framtida planeringsarbetet av skola och barnomsorg för boende i området. 
 
 
 
 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
_________ 
 
 
Protokollsutdrag: 
Kommunstyrelsen 
Jan-Irvis Scheynius, byggnadsförvaltningen 
 
 
 

  ANSLAG/BEVIS 
 

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
  Organ                                  Barn- och ungdomsnämnden 
 
  Sammanträdesdatum                                              2010-03-15, §38 
                 Datum för anslags uppsättande 2010-03-15 
                   Datum för anslags nedtagande 2010-04-06 
                          Förvaringsplats för protokollet Barn- och ungdomsförvaltningen 
 
                     Underskrift 
                          Utdragsbestyrkande ............................................................ 
   Camilla Saxberg 
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§ 39     dnr 2007/21 
 
 
 
Revisionsrapport Arena Vänersborg 
 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers har erhållit uppdrag från revisorerna i Vänersborgs 
kommun att granska investeringskostnaderna och utvärdera genomförandet samt 
beslutsprocessen vid uppförandet av Arena Vänersborg. 
 
I upprättat missiv över granskningsrapporten, skriver revisorerna bland annat att 
granskningen visat att barn- och ungdomsnämnden brustit avseende planering, ledning 
styrning, uppföljning och kontroll. Projektet har inte slutredovisats ännu, men 
investeringskostnaden kommer att vida överstiga den av fullmäktige beviljade budgeten. 
 
 
Håkan Olsson, auktoriserad revisor, föredrog ärendet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen till handlingarna. Revisionsrapporten 
kommer behandlas i enlighet med de av kommunfullmäktige antagna rutinerna för 
rapportering. 
 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till: OC, planerings- och utredningssekreterare, ekonom, enhetschef Arena-Fritid 
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§ 40     dnr 2010/12 
 
 
 
 
Budgetuppföljning februari 2010 
 
Ekonom Anna- Karin Olsson informerade om budgetuppföljning per februari 2010, 
vilken påvisar ett korrigerat resultat om - 1863 Tkr.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att notera budgetuppföljning per februari till 
handlingarna. 
 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till: ekonomer 



 

    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
                    Barn- och ungdomsnämnden  Sammanträdesdatum Sida 

 2010-03-15 13 (29) 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
§ 41     dnr 2009/43 
 
 
 
 
Detaljbudget och begäran om justering av anslagsbind-
ningsnivåer 2010 
 
 
Kommunfullmäktige fördelade i Mål och resursplan 2010 ut sparkrav utan att ange 
anslagsbindningsnivå. Besparingen på 9 659 Tkr har barn- och ungdomsförvaltningen 
fördelats per anslagsbindningsnivån procentuellt per huvudverksamhet, undantaget 
barnomsorg, i enlighet med barn- och ungdomsnämndens beslut 090518 §61.                                  
 
I tjänsteutlåtande daterat 100223, beskrivs att efter beslut om Mål och resursplan 2010 
har det tillkommit löneökningar för år 2009 och sänkt personalomkostnadstillägg, 
vilka fördelats procentuellt per huvudverksamhet. 2 000 Tkr i tillkommande 
statsbidrag har budgeterats under huvudverksamhet grundskola. Minskad 
underhållbudget har fördelats under huvudverksamhet musik och ungdom, 
barnomsorg och grundskola. Efter vidtagna åtgärder är för år 2010 budgetramen 
589 741 Tkr.  
 
 

 
 
 Barn- och ungdomsnämndens beslut 

 
Barn och ungdomsnämnden beslutar att 
 
1. Godkänna detaljbudget för 2010 enligt bifogat underlag i tjänsteutlåtande daterat 
100223. 
 
2. Lämna in en begäran till kommunstyrelsen om en justering av 
anslagsbindningsnivåerna i budget 2010 enligt bifogat underlag i tjänsteutlåtande 
daterat 100223. 
 
Stefan Kärvling (V) samt Monika Bredberg (MP) deltager ej i beslutet. 
 
Protokollsutdrag till: kommunstyrelsen, ekonomikontoret, ekonomer 
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§ 42     dnr 2009/39 
 
 
 
 
Förbud mot nötter, jordnötter och mandel inom skola och 
förskola 
 
Skolsköterskan med Medicinskt Ledningsansvar har i skrivelse daterad 090319, 
påtalat önskemål om ett politiskt beslut gällande förbud mot nötter, jordnötter och 
mandel inom skola och förskola.  
  
Chefen för stödenheten upprättade 090825 yttrande i frågan, i vilket information gavs 
avseende de mycket svåra allergireaktioner som nötter och jordnötter kan ge upphov 
till. Barn- och ungdomsnämnden behandlade ärendet 090914 §94, varpå beslut 
fattades om att återremittera ärendet. 
 
Chefen för stödenheten har upprättat nytt tjänsteutlåtande med bilaga, daterat 100223.  
Tf biträdande chef Stödenheten Lena Ericsson samt Karin Teider, skolsköterska med 
medicinskt ledningsansvar, föredrog ärendet. 
 
 
 
Beredningens förslag till beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta: 
 
1. Totalt förbud mot användning av nötter, jordnötter och mandel inom förskola och 

skola. 
 
2. Förvaltningschefen uppdras att implementera beslutet 

 
 
 

Yrkanden 
 
Ordförande Marie Dahlin (S) yrkar bifall till beredningens förslag till beslut. 
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Stefan Kärvling (V) och Lena Eckerbom Wendel (M) yrkar för Vänsterpartiet och 
Moderata samlingspartiet: 

 
Det finns en rad gränsdragningsproblem och andra svårigheter, särskilt i kontrollen 
och genomförandet, med ett förbud mot nötter, jordnötter och mandel inom förskola 
och skola. Dessa svårigheter är så stora att ett förbud torde bli tämligen verkningslöst 
och de negativa aspekterna av ett genomförande överväger de positiva. 

 
Vi föreslår 
 

• Barn- och ungdomsnämnden ger en rekommendation att undvika användning av 
nötter, jordnötter och mandel inom skola och förskola 

 

• Barn- och ungdomsnämnden tar initiativ till att information kring allergier ges till 
personal, barn, föräldrar och elever vid Vänersborgs skolor och förskolor. 

 

• Att förvaltningen får i uppdrag att vid behov utfärda bestämmelser för varje 
skola/förskola baserat på t.ex identifierade allvarliga allergier hos elever eller 
personal. 

 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer de båda yrkandena under proposition och finner att barn- och 
ungdomsnämnden beslutat enligt Stefan Kärvlings (V) och Lena Eckerbom Wendels 
(M) yrkande. 
 
 
 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 

• Barn- och ungdomsnämnden ger en rekommendation att undvika användning av 
nötter, jordnötter och mandel inom skola och förskola 

 

• Barn- och ungdomsnämnden tar initiativ till att information kring allergier ges till 
personal, barn, föräldrar och elever vid Vänersborgs skolor och förskolor. 

 

• Att förvaltningen får i uppdrag att vid behov utfärda bestämmelser för varje 
skola/förskola baserat på t.ex identifierade allvarliga allergier hos elever eller 
personal. 

 
 
Protokollsutdrag till: Tf chef stödenheten, tf biträdande chef stödenheten, 
                                      skolsköterska med medicinskt ledningsansvar, kommunstyrelsen fk 
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§ 43     dnr 2009/82 

  
 

 
Bidrag till Vetegroddens förskola 2010 
 
Nya bidragsregler för fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och 
förskoleklasser gäller för bidragsåret 2010. De nya bestämmelserna i skollagen trädde 
i kraft den 1 juli 2009. Preliminära nivåer för bidrag beslutades av barn- och 
ungdomsnämnden 091207, §142. Då bidraget till de enskilda förskolorna måste 
beslutas före kalenderårets början och beräkningar för den kommunala verksamheten 
fortfarande då pågick, var bidragsförslagen preliminära. Barn- och ungdomsnämnden 
har behandlat ärendet vid sammanträdena 100125 §9, samt 100215 §26. 
 
Förvaltningschef Kent Javette samt ekonom Anna-Karin Olsson föredrog ärendet. 
 
 
 
 
 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar: 
 
att för år 2010 till Vetegroddens förskola utbetala grundbidrag per barn 103 261 kr 
att 8 935 kr/ förskolebarn/ år avdrages för barnomsorgsavgift   
att bidraget betalas ut efter det antal elever/barn som finns registrerade på barn och 
     ungdomsförvaltningen den 15:e varje månad, utbetalning sker varje månad.   
att antal barn i augusti anger bidragets storlek från  juli månad 
att ansökan om eventuell utökning av verksamheten ska göras 1 februari för start 
     under perioden augusti-december och senast 1 september för start under perioden  
     januari-juni 
att särskild ansökan måste göras för att få del av tilläggsbelopp 
att snitthyra och en differentierad barnpeng kommer att gälla för bidragsåret 2011 
att efter beslut om bidrag justeras tidigare utbetalningar från 2010-01-01 
 
 
Protokollsutdrag till: Adm chef, ekonomer, ek ass, Vetegroddens förskola 
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§ 44    dnr 2009/82 
 
 
 
Bidrag till Kartens förskola 2010 
 
Nya bidragsregler för fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och 
förskoleklasser gäller för bidragsåret 2010. De nya bestämmelserna i skollagen trädde 
i kraft den 1 juli 2009. Preliminära nivåer för bidrag beslutades av barn- och 
ungdomsnämnden 091207, §142. Då bidraget till de enskilda förskolorna måste 
beslutas före kalenderårets början och beräkningar för den kommunala verksamheten 
fortfarande då pågick, var bidragsförslagen preliminära. Barn- och ungdomsnämnden 
har behandlat ärendet vid sammanträdena 100125 §10, samt 100215 §27. 
 
Förvaltningschef Kent Javette samt ekonom Anna-Karin Olsson föredrog ärendet. 

 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar: 
 
att för  år 2010 till Kartens förskola utbetala grundbidrag per barn 103 261 kr 
att 8 935 kr/ förskolebarn/ år avdrages för barnomsorgsavgift   
att bidraget betalas ut efter det antal elever/barn som finns registrerade på barn och 
     ungdomsförvaltningen den 15:e varje månad, utbetalning sker varje månad.   
att antal barn i augusti anger bidragets storlek från  juli månad 
att ansökan om eventuell utökning av verksamheten ska göras 1 februari för start 
     under perioden augusti-december och senast 1 september för start under perioden 
     januari-juni 
att särskild ansökan måste göras för att få del av tilläggsbelopp 
att snitthyra och en differentierad barnpeng kommer att gälla för bidragsåret 2011 
att efter beslut om bidrag justeras tidigare utbetalningar från 2010-01-01 
 
 

Protokollsutdrag till: Adm chef, ekonomer, ek ass, Karten  
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§ 45     dnr 2009/82 
 
 
 
Bidrag till Korsebergs förskola 2010 
 
Nya bidragsregler för fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och 
förskoleklasser gäller för bidragsåret 2010. De nya bestämmelserna i skollagen trädde i 
kraft den 1 juli 2009. Preliminära nivåer för bidrag beslutades av barn- och 
ungdomsnämnden 091207, §142. Då bidraget till de enskilda förskolorna måste 
beslutas före kalenderårets början och beräkningar för den kommunala verksamheten 
fortfarande då pågick, var bidragsförslagen preliminära. Barn- och ungdomsnämnden 
har behandlat ärendet vid sammanträdena 100125 §11, samt 100215 §28. 
 
Förvaltningschef Kent Javette samt ekonom Anna-Karin Olsson föredrog ärendet. 

 
 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar: 
 
att för  år 2010 till Korsebergs förskola utbetala grundbidrag per barn 103 261 kr 
att 8 935 kr/ förskolebarn/ år avdrages för barnomsorgsavgift   
att bidraget betalas ut efter det antal elever/barn som finns registrerade på barn och 
     ungdomsförvaltningen den 15:e varje månad, utbetalning sker varje månad.   
att antal barn i augusti anger bidragets storlek från  juli månad 
att ansökan om eventuell utökning av verksamheten ska göras 1 februari för start under  
     perioden augusti- december och senast 1 september för start under perioden januari- 
     juni 
att särskild ansökan måste göras för att få del av tilläggsbelopp 
att snitthyra och en differentierad barnpeng kommer att gälla för bidragsåret 2011 
att efter beslut om bidrag justeras tidigare utbetalningar från 2010-01-01 
 
 
 
Protokollsutdrag till: Adm chef, ekonomer, ek ass, Korsebergs förskola 
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§ 46    dnr 2009/83 
 
 

 
 
Bidrag till Fridaskolans förskola, grundskola, och fritidshem 
2010 
 
Nya bidragsregler för fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och 
förskoleklasser gäller för bidragsåret 2010. De nya bestämmelserna i skollagen trädde 
i kraft den 1 juli 2009. Preliminära nivåer för bidrag beslutades av barn- och 
ungdomsnämnden 091207, §142-143. Då bidraget till de enskilda förskolorna och 
skolorna måste beslutas före kalenderårets början och beräkningar för den kommunala 
verksamheten fortfarande då pågick, var bidragsförslagen preliminära. Barn- och 
ungdomsnämnden har behandlat ärendet vid sammanträdena 100125 §12, samt 
100215 §29. 
 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar för år 2010: 
 
att utbetala grundbidrag för förskolebarn 103 074 kr/barn 
att till fritidshemmet fördela bidrag 24 692 kr/barn 
att till förskoleklass fördela bidrag 67 058 kr/elev 
att till Fridaskolans grundskola fördela bidrag 65 771 kr/elev inom åk 1-5 och     
     inom åk 6-9 81 990 kr/elev 
att avdraget för administration är 24 960 kr 
att 8 935 kr/ förskolebarn/ år avdrages för barnomsorgsavgift 
att bidraget betalas ut efter det antal elever/barn som finns registrerade på Barn och 
     ungdomsförvaltningen den 15:e varje månad, utbetalning sker varje månad.  
att för förskoleklass/grundskola och fritidshem är det höstens antal elever som anger 
     bidragets storlek från 1 juli. 
att det är augustis antal förskolebarn som anger bidragets storlek från 1 juli 
att ansökan om eventuell utökning av verksamheten ska göras 1 februari för start  
     under perioden augusti-december och senast 1 september för start under perioden 
     januari-juni 
att särskild ansökan måste göras för att få del av tilläggsbelopp 
att snitthyra och en differentierad barnpeng kommer att gälla för bidragsåret 2011 
att efter beslut om bidrag justeras tidigare utbetalningar från 2010-01-01 
 
Protokollsutdrag till: Adm chef, ekonomer, ek ass, Fridaskolan 
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                     § 47    dnr 2009/83 

 
 
 
 
Bidrag till Vänersnäs förskola, grundskola och fritidshem 2010 
 
Nya bidragsregler för fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och 
förskoleklasser gäller för bidragsåret 2010. De nya bestämmelserna i skollagen trädde 
i kraft den 1 juli 2009. Preliminära nivåer för bidrag beslutades av barn- och 
ungdomsnämnden 091207, §142-143. Då bidraget till de enskilda förskolorna och 
skolorna måste beslutas före kalenderårets början och beräkningar för den kommunala 
verksamheten fortfarande då pågick, var bidragsförslagen preliminära. Barn- och 
ungdomsnämnden har behandlat ärendet vid sammanträdena 100125 §13, samt 
100215 §30. 
 
 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar för år 2010: 
 
att utbetala grundbidrag för förskolebarn 103 261 kr/barn 
att till fritidshemmet fördela bidrag 24 692 kr/barn 
att till förskoleklass fördela bidrag 67 058 kr/elev 
att till Vänersnäs grundskola fördela bidrag 65 771 kr/elev inom åk 1-5  
att avdraget för administration är 11 440 kr 
att bidraget betalas ut efter det antal elever/barn som finns registrerade på Barn och 
     ungdomsförvaltningen den 15:e varje månad, utbetalning sker varje månad.  
att för förskoleklass, grundskola och fritidshem är det höstens antal elever som anger  
     bidragets storlek från 1 juli. 
att det är augustis antal förskolebarn som anger bidragets storlek från 1 juli 
att ansökan om eventuell utökning av verksamheten ska göras 1 februari för start 
under perioden augusti-december och senast 1 september för start under perioden 
     januari-juni 
att särskild ansökan måste göras för att få del av tilläggsbelopp 
att snitthyra och en differentierad barnpeng kommer att gälla för bidragsåret 2011 
att efter beslut om bidrag justeras tidigare utbetalningar från 2010-01-01 
 
Protokollsutdrag till: Adm chef, ekonomer, ek ass, Vänersnäs Montessoriskola  
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§ 48                                   dnr 2007/20, 2010/16 
 
 
 
 
Takras vid Arena Vänersborg – utökad delegation till 
förvaltningschefen 

 
Tidig morgon den 20 februari 2010 rasade del av taket på Arena Vänersborg in. För 
närvarade pågår diskussioner mellan barn- och ungdomsförvaltningen och 
försäkringsbolaget och leverantör i ärendet, angående åtgärder. 
 
Förvaltningschefen äger idag enligt delegation beslutad av barn- och 
ungdomsnämnden 081215 §140, rätt att föra barn- och ungdomsnämndens talan 
avseende skadestånds och ersättningsärenden upp till ett halvt basbelopp. I dylika 
ärenden över ett halvt basbelopp, är barn- och ungdomsnämnden beslutsfattare.  
 
Då det under rådande process med förhandling om eventuella ersättningar och 
skadestånd kan antas att nämndens rättsläge skulle kunna försämras om nämndens 
beslut skall avvaktas i varje delmoment, förslås att förvaltningschefen erhåller en 
utökad delegation i ärendet.  

 
 
 
 
 
 
 Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärende om Takras Arena Vänerborg, att ge 
förvaltningschefen delegation att fatta erforderliga löpande överenskommelser med 
försäkringsbolaget. Slutligt ekonomisk reglering i försäkringsärendet beslutas av barn- 
och ungdomsnämnden. 
 
 

 
 Protokollsutdrag till: OC, enhetschef Arena –Fritid, ekonomer 
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§ 49    dnr 2010/18 
 
 
 
 
Samverkansavtal gällande familjeförskola 
 
Familjeförskolan är en riktad verksamhet till föräldrar och blivande föräldrar med 
behov av extra stöd i sitt föräldraskap, samt deras barn (0-6 år) som riskerar en 
ogynnsam utveckling om inte tidiga insatser ges. Verksamheten bedrivs gemensamt 
av socialnämnden och barn- och ungdomsnämnden. 
 
I tjänsteutlåtande daterat 100208, förslås att ett samverkansavtal godkänns mellan 
socialnämnden och barn- och ungdomsnämnden, samt att avtalet ska gälla samma 
period som tidigare tecknat avtal mellan de båda nämnderna avseende Resursgruppen 
Vita Villan. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn och ungdomsnämnden godkänner samverkansavtal med socialnämnden gällande 
familjeförskolan för tiden 2010-01-01  t o m 2012-12-31. 

 
 
 
 
Protokollsutdrag till: Tf chef Stödenheten, socialnämnden 
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§ 50     dnr 2009/117 
 
 
 
 
Ansökan från Friluftsfrämjandet om bidrag till klättervägg                  
 
Friluftsfrämjandet i Vänersborg ansöker i skrivelse daterad 2009-12-09 om 70 000 kr i 
kommunalt bidrag till renovering och ombyggnad av Klätterstugan. 
Verksamheten som startade 2007 växer och behöver utöka storleken på 
klätterväggarna och ersätta viss utrustning. En del behöver renoveras. Bidrag ska 
användas för inköp av material medan arbetet utförs av medlemmarna själva. 
 
I tjänsteutlåtande daterat 100212, redogörs för föreningens egen bedömning av 
kostnader för förbättringar, samt barn- och ungdomsförvaltningens bedömning av 
ansökan, relaterat till Arena- Fritids budget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn och ungdomsnämnden beslutar  
 
att avslå framställan om bidrag till renovering och utbyggnad av Klätterstugan. 
 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till: enhetschef Arena- Fritid, Friluftsfrämjandet Vänersborg 
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§ 51     dnr 2010/9 
 
 
 
Yttrande över revisionsrapporten Fakturering av fritidslokaler    
 
 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers har upprättat revisonsrapporten Fakturering av 
fritidslokaler. Enligt beslut i kommunfullmäktige den 29 september 1998, ska 
ansvarig nämnd till revisorerna yttra sig över rapporten, samt även tillsända 
kommunstyrelsen sitt yttrande för kännedom. 
 
Barn- och ungdomsförvaltningen har upprättat yttrande över rapporten, daterat 
100212, i vilket konstateras att revisorernas bedömning är att fakturering av 
fritidslokaler i huvudsak fungerar tillfredsställande, men att det noteras ett antal 
områden som barn- och ungdomsnämnden bör förbättra/utveckla för att ytterligare 
stärka den interna kontrollen. Härav föreslås att granskning av fakturering av 
fritidslokaler tas med i barn- och ungdomsnämndens internkotrollplan för 2010. 
 
 
 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
- att ställa sig bakom yttrande daterat 100212, över revisionsrapport avseende 

fakturering av fritidslokaler 
 
- att ta med granskning av fakturering av fritidslokaler som en del i nämndens 

internkontrollplan 2010 
 

- att översända yttrandet daterat 100212, till Öhrlings PricewaterhouseCoopers samt 
till kommunstyrelsen 

 
 
 
Protokollsutdrag till:  kommunens revisorer, Öhrlings PricewaterhouseCoopers,  

            kommunstyrelsen, oc, chef Arena-Fritid 
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§ 52    dnr 2009/88 
 
 
 
Strukturell översyn av förskole- och skolverksamheter 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade 090914 § 97, att ställa sig bakom följande 
uppdrag som ordförande givit till förvaltningschefen vid barn- och ungdomsnämndens 
presidium 090831: 
 
Elevantalet har minskat under lång tid, varpå svårheter har uppstått att upprätta en 
resurseffektiv organisation. Härav beslutar ordförande att ge förvaltningschefen i 
uppdrag att göra en översyn av Barn- och ungdomsnämndens utbudspunkter, 
avseende förskole- och grundskolor. Uppdraget redovisas vid Barn- och 
ungdomsnämndens februarimöte 2010, då alternativa förslag på strukturella 
förändringar ges. 
 
Vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde 100215 presenterade förvaltningen 
rapport i ärendet, varpå frågor ställdes bland annat om kostnader för skolskjuts samt 
om hyreskontrakt. Förvaltningen har således upprättat dokument daterade 100224 
samt 100303, med information om skolskjutskostnader och hyreskontrakt. 
 
Planerings- och utredningssekreterare Ingela Näslund, områdescheferna Boel Jansson 
och Sven-Erik Sjöbergh samt planeringssekreterare Katarina Gustafsson informerade 
och mottog synpunkter i ärendet. 
 
Anna-Lena Levin (C) redogör för skrivelse som hon inlämnar i ärendet. Kerstin 
Andersson (FP) framför att dagbarnvårdarna samt Nattugglans förskola bör vara 
fredade. 
 
 
 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen till handlingarna samt beslutar att 
politikens olika inriktningsförslag ska vara inlämnade vid aprilnämnden. 
 
 
 
Protokollsutdrag till: OC, Tf OC, planerings- och utredningssekreterare, planeringssekreterare 
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§ 53     dnr 2007/21 
 
 
 
 
Arena Vänerborg – projektstyrelsens slutrapport 
 
 
Vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde 091109 §133, beslutades att entlediga 
projektstyrelsen för projekt Sportcentrum Arena Vänersborg efter att ordförande och 
förvaltningschef tagit del av projektstyrelsens avrapportering av projektet. Fd 
ordförande i Barn- och ungdomsnämnden inkom med avlämningsrapport per 091215.  
 
Vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 100125 §18 informerades om fd 
ordförandes avlämningsrapport, varpå beslut fattades om att projektstyrelsens 
ledamöter ska inlämna slutrapport, samt att ärendet därmed återremitteras till 
projektstyrelsen. 
 
1:e samt 2: e vide ordförande i barn- och ungdomsnämnden, tillikaså ledamöter i 
projektstyrelsen har per 100224 inkommit med yttrande i vilket de ställer sig bakom fd 
ordförandes avlämningsrapport.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden noterar att 1:e samt 2: e vide ordförande upprättat 
skrivelse i vilken de ställt sig bakom fd ordförandes avlämningsrapport.  
 
 
 
. 
Protokollsutdrag till: projektstyrelsen 
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§ 54      
 
 
 
 
Information från förvaltningschef 
 

    Dnr 2007/21, hid 2010.360 
* Svarar på fråga ställd av Stefan Kärvling (V) vid barn- och ungdomsnämndens 
sammanträde 090914 §102, angående kostnader för invigningen av Arena Vänersborg 
inkluderat förställningen Drömläge.  
- Totala kostnader uppgår till 2 104 684 kr.                                                
  

      Dnr 2010/7 
* Svarar på fråga och skrivelse ställd av Stefan Kärvling (V) vid barn- och 
ungdomsnämndens sammanträde 100125 §25, angående uppföljning av beslut i barn- 
och ungdomsnämnden.  
- Förvaltningen förslår läsårsvis uppföljning, ett första försök presenteras för barn-  
   och ungdomsnämnden i september 2010.                                                                        
 

                          Dnr 2010/10 
* Svarar på fråga ställd av Göran Larsson (MP) vid barn- och ungdomsnämndens 
100125 §21, angående hur information ges vid Vänersborgs kommuns skolor om HIV 
och klamydia.    
- Redogör för hur information/undervisning om HIV och klamydia ges till ungdomar.                     
 
        Dnr 2010/23    
* Informerar om delegationsbeslut avseende sommaröppna förskolor och fritidshem 
   2010. Sammanställning återfinns på kommunens hemsida. 
 
 
 
 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att notera informationen till handlingarna. 
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§ 55 
 
 
 
 
Information från ordförande 
 
 

dnr 2007/21 
* Information om beslut från JO angående anmälan mot fd ordförande i barn- och 
ungdomsnämnden rörande underlåtenhet att diarieföra vissa handlingar. 
 
     Dnr 2009/84 
* Informerar om att punkten övriga frågor vid Barn- och ungdomsnämnden    
dagordning, kommer att diskuteras av presidiet inför kommande nämndsammanträde. 
 
 
* Informerar om att ordförande och 2:e vice ordförande deltagit i 
Brandskyddsföreningen Västs kurs om förebyggande av anlagda bränder vid skolor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att notera informationen till handlingarna. 
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§ 56 

 
 
 

Anmälan av postlista och delegationsbeslut 
 

- Anmälan av delegationsbeslut 
- Anmälan av postlista för perioden 100204- 100303 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att notera delegationsbeslut och postlista till 
handlingarna 
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§ 57 
 
 
 
Övriga frågor 
 
     dnr 2008/10 
* Lena Eckerbom Wendel (M) önskar få en sammanställning över Barn- och 
ungdomsnämndens utbetalade föreningsbidrag 2009 avseende både drift och lokaler. 
 
      dnr 2009/43 
* Kerstin Andersson (FP) önskar erhålla Arena Vänersborgs driftsbudget.  
 
 
 
 
 
---------------------------------------- 


