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Plats

Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Onsdagen den 25 mars 2009, kl 08.30-15.40.

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2-3

Ärendelista

Sid 4-5

Utsedd att justera

Marie Dahlin

Paragrafer

75-100

Underskrifter
Sekreterare

............................................................................................

Maud Rudquist

Ordförande

.............................................................................................

Lars-Göran Ljunggren, ej del av § 75
.............................................................................................

Anne Sophie Aronsson, del av § 75

Justerande

.............................................................................................

Marie Dahlin
________________________________________________________________________________
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
2009-03-25

Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande

2009-032009-04-

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsen, Sundsgatan 29, Vänersborg

Underskrift
utdragsbestyrkande

..............................................................................
Maud Rudquist
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Närvarolista
Beslutande
Lars-Göran Ljunggren (S)
Anne Sophie Aronsson (S)
Gunnar Lidell (M)
Bo Carlsson (C)
Marianne Karlsson (C)
Joakim Sjöling (S)
Marie Dahlin (S)
Lennart Niklasson (S)
Madelaine Karlsson (S)
Kate Giaever (S)
Ann-Britth Fröjd (C)
Anders Forsström (M)
Astrid Karlsson-Björkman (M)
Kerstin Andersson Carlsson (M)
Lars G Blomgren (FP)
Andreas Vänerlöv (KD)
James Bucci (V)
Lars Rosén (FV)

Tjänstgör för
ej ordförande del av §75
ordf del av § 75
ej del av §76 samt §77
del av §76 samt 77

Bo Carlsson (C)

Jenny Brycker (S)

ej del av §76 samt §77
del av §76 samt 77

Astrid Karlsson-Björkman (M)

Ersättare
Anne Sophie Aronsson (S)
del av § 75
Sven G Johansson (S)
Bengt Larson (S)
Johanna Olsson (S)
Dan Nyberg (S)
Marianne Karlsson (C)
del av §75 samt del av §76
Kerstin Andersson-Carlsson (M) ej del av §76 samt §77
Johan Ekström (FP)
Orvar Carlsson (KD)
Lutz Rininsland (V)
Kent O. Nilsson (MP)
Bolagsdag § 75
Hunnebergs Kungajakt- och viltmuseum AB
Ordf Lennart Niklasson (S)
Vd Pär Cederqvist
Platschef Monica Alfsdotter
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AB Vänersborgsbostäder
Ordf S Anders Larsson (S)
V ordf Bilt Davidsson (M)
Vd Gunnar Johansson
AB Vattenpalatset
Ordf Lennart Niklasson (S)
V ordf Lars G Blomgren (FP)
Vd Leif Selin
Fastighets AB Vänersborg
Ordf Lars-Göran Ljunggren (S)
V ordf Gunnar Lidell (M)
Vd Leif Selin
Information § 76
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
Personalchefen Ewa Öqvist
Internationella samordnaren Anders Fridén
Samordnaren i drogfrågor Sara Gunnarsson
Redovisningschefen Camilla Werngren
Lönechefen Pernilla Norberg
Ergonomen Thomas Mellgren

Övriga deltagare
Kommunchefen Guy Mahlviker
Kanslichefen Claire Gabrielsson
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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Ärenden

Sid

§75

Bolagsdag 2009 med redovisning från de kommunala bolagen
(Dnr KS 2009/63)

6

§76

Information

8

§77

Fråga om ändring av Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds förbundsordning (Dnr KS 2008/653)

10

§78

Ordförandeinformation

12

§79

Beslut om Årsredovisning 2008 (Dnr KS 2009/3)

14

§80

Resultatöverföring mellan år 2008 och 2009 för vissa verksamheter
(Dnr KS 2009/121)

15

§81

Överföring av investeringsmedel mellan 2008 och 2009 (Dnr KS 2009/6)

16

§82

Svar på motion om uppföljning av beslut tagna i kommunstyrelsen
(Dnr KS 2008/583)

17

§83

Redovisning av ingivna men ej slutbehandlade eller avslutade motioner
(Dnr KS 2009/122)

18

§84

Yttrande över revisionsrapporten Säkerhet och intern kontroll i PA/lönesystemet i Vänersborgs kommun (Dnr KS 2008/647)

19

§85

Yttrande över utställd detaljplan för Lasarettet 8 m.m, Vänerparken Vänersborg (Dnr KS 2009/55)

20

§86

Yttrande över samråd om detaljplan för del av Holmängen, verksamheter
m m i Vänersborgs kommun (Dnr KS 2009/124)

21

§87

Yttrande över samråd om detaljplan för del av Huvudnäs 2:3, 2:4, 2:6 och
2:7, Skräcklestugan Vänersborgs kommun (Dnr KS 2009/125)

22

§88

Yttrande till Länsstyrelsen över ansökan om bidrag ur Vänerns Regleringsfond (Dnr KS 2009/118)

23

§89

Fråga om deltagande i kampanjen Störa langningen i Västra Götalands län
2009 (Dnr KS 2009/120)

24

§90

Internationalisering – medfinansiering av beviljade EU-projekt
(Dnr KS 2009/141)

26

§91

Antagande av interna rutiner för kommunstyrelsen avseende registrering av
allmänna handlingar (Dnr KS 2009/111)

27

§92

Entledigande av Andreas Nyström (S) som ledamot i Demokratiberedningen
(Dnr KS 2009/127)

28

§93

Delegationsbeslut

29
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§94

Meddelanden

30

§95

Kallelse till bolagsstämma med Dalslands Turist AB (Dnr 2009/157)

31

§96

Kallelse till årsstämma med West Sweden (Dnr 2009/156)

32

§97

Kallelse till föreningsstämma med Kommuninvest ekonomisk förening
(Dnr 2009/92)

33

§98

Projekt Vargön – ny verksamhet med fortsatt energikombinat
(Dnr KS 2009/150)

35

§99

Uppdrag till byggnadsförvaltningen att arbeta fram program för detaljplan
inom Björkås 1:176 (Dnr 2009/165)

37

§100

Vänerhamn AB med information om avyttring av aktier (Dnr 2009/167)

38
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Dnr 2009/63

Bolagsdag 2009 med redovisning från de kommunala bolagen
Ärendebeskrivning
De helägda kommunala bolagen informerar årligen kommunstyrelsen vid en bolagsdag.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
De helägda kommunala bolagen presenterade verksamhet och bokslut vid dagens
sammanträde. Frågan om ansvarsfrihet med mera behandlas vid kommunstyrelsens
sammanträde 2009-04-22.
Noteras att Lars-Göran Ljunggren (S), under den del som informationen avsåg
Fastighets AB Vänersborg, deltog som ordförande i bolaget. Under denna del
tjänstgjorde Anne Sophie Aronsson (S) som ordförande i kommunstyrelsen.
Hunnebergs Kungajakt- och viltmuseum AB
Ordf Lennart Niklasson (S)
Vd Pär Cederqvist
Platschef Monica Alfdotter
AB Vänersborgsbostäder
Ordf S Anders Larsson (S)
V ordf Bilt Davidsson (M)
Vd Gunnar Johansson
AB Vattenpalatset
Ordf Lennart Niklasson (S)
V ordf Lars G Blomgren (FP)
Vd Leif Selin
Fastighets AB Vänersborg
Ordf Lars-Göran Ljunggren (S)
V ordf Gunnar Lidell (M)
Vd Leif Selin
Ordföranden Lars-Göran Ljunggren (S) framförde ett tack till samtliga bolagsrepresentanter med undantag för presidiet i Fastighets AB Vänersborg, där ordföranden själv
ingår.
Tjänstgörande ordföranden Anne Sophie Aronsson framförde ett tack till
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Dnr 2009/63

presidiet för Fastighets AB Vänersborg.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen
_______

Protokollsutdrag:

Hunnebergs Kungajakt- och viltmuseum AB
AB Vänersborgsbostäder
AB Vattenpalatset
Fastighets AB Vänersborg
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§76

Information
Internationella samordnaren Anders Fridén
Internationalisering – medfinansiering av beviljade EU-projekt (Dnr KS 2009/141)
Samordnaren i drogfrågor Sara Gunnarsson och chefen för sektionen för
missbrukare, Karin Hallberg
Fråga om deltagande i projektet ”störa langningen” (Dnr KS 2009/120)
Ekonomichefen Thomas Sannemalm och redovisningschefen Camilla Werngren
- Resultatöverföring mellan år 2008 och 2009 för vissa verksamheter (Dnr KS 2009/121)
- Överföring av investeringsmedel mellan 2008 och 2009 (Dnr KS 2009/6)
- Årsredovisning 2008 (Dnr KS 2009/3)
Personalchefen Ewa Öqvist och lönechefen Pernilla Norberg
Yttrande över revisionsrapporten ”Säkerhet och intern kontroll i PA/lönesystemet”
(Dnr KS 2008/647)
Ergonomen Thomas Mellgren
Presenterade sig och sitt arbete med anställda i Vänersborgs kommun
Marianne Karlsson (C), Marie Dahlin (S) och Lennart Niklasson (S)
Redovisades studieresa till Ravenna, Italien, i projektet stödjande föräldraskap – projekt
kring föräldrastödjande metoder.
Marianne Karlsson (C) önskade fogat till protokollet, vilket ordföranden medgav, en
uppskattning för möjligheten att på plats studera värdlandets arbetsmetoder inom
projektet.
Kommunchefen Guy Mahlviker
- Projekt Vargön – ny verksamhet med fortsatt energikombinat (Dnr KS 2009/150)
- Fråga om ändring av Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds förbundsordning
(Dnr KS 2008/653)
Kommunchefens rapport
- Högskolecentrum
- Centrumutveckling
- Vänersborg & Co
- Förvaltningsövergripande ledningsgruppen
- Centrala samverkansgruppen
- Försörjningsbidrag
- Nya arrendatorer av Vänersborgs gästhamn
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Forts §76
Kommunstyrelsens förste vice ordförande Gunnar Lidell (M)
Den 11 mars Fyrbodalsinstitutet avslutande stämma
Den 12-13 mars arbetsmarknads- och näringslivsdagar med Sveriges Kommuner och
Landsting, SKL, i Sollentuna
Den 19 mars EU-informationsmöte med Europeiska Sociala Fonden, ESF, och West
Sweden, Göteborg
Den 19 mars arbetsgruppen för lokala brottsförebyggande rådet

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen
_______
Jäv
Noteras att Bo Carlsson (C) och Astrid Karlsson Björkman (M) inte deltog i den del av
informationen som avsåg fråga om ändring av Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds
förbundsordning.
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Dnr 2008/653

Fråga om ändring av Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds
förbundsordning
Ärendebeskrivning
I förbundsordningen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Närf, anges att
förbundet ska kunna handlägga ärenden enligt lagen om brandfarlig vara (LBE) och
lagen om skydd mot olyckor (LSO) åt byggnadsnämnden i Vänersborgs kommun.
I byggnadsnämndens reglemente anges bland annat att nämnden fullgör de uppgifter
som åvilar kommunen avseende sotning och brandskyddskontroll enligt 3 kap 4 §
Lagen om skydd mot olyckor och de regler som hänför sig till detta samt ansvarar för
hantering av tillstånd enligt lagen om brandfarlig vara.
Byggnadsförvaltningen hänvisar i skrivelse 2009-02-26 till byggnadsnämndens beslut
2009-01-27, § 21, och framför bland annat att nämnden begär att kommunfullmäktige
ändrar förbundsordningen och/eller byggnadsnämndens reglemente så att ansvarsfrågorna blir tydliga.
Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2009-03-03, § 56, beslutat framföra önskemål
om ”att kommunstyrelsen, vid ägarsamrådet den 30 mars 2009 tar upp frågan om
kommunens likställighet i NÄRF:s reglemente”.
Arbetsutskottets behandling av ärendet
Vid arbetsutskottets sammanträde meddelade ordföranden Bo Carlsson (C) att han inte
deltog i handläggningen eller beslutet i detta ärende på grund av jäv.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Gunnar Lidell (M) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att vid ägarsamrådet 2009-03-30 ta upp frågan om ändring
av förbundsordningen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
_____________
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Dnr 2008/653

Jäv

Bo Carlsson (C) och Astrid Karlsson Björkman (M) meddelade att de inte deltog i
handläggningen eller beslutet i detta ärende på grund av jäv.

Protokollsutdrag:

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Byggnadsförvaltningen
Ekonomikontoret
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§78

Ordförandeinformation
Den 12 mars bolagsdag med Göteborgoperan
Den 12 mars näringslivsråd
Den 13 mars Dalslands Kanal AB
Den 13 mars ägarsamråd med Stiftelsen Dalslands Kanals framtida bestånd
Den 16mars Ordförande vid LRF Västs stämma
Den 17 mars sammanträde med Vassbotten AB
Den 17 mars pressträff angående Biogas Brålanda
Den 17 mars Träff med Väne Ryrs seniorer i ordenshuset, Väne-Ryr
Den 18 mars lunch med biskop Erik Aurelius i samband med biskopsvisitation i Väne
kontrakt
Den 18 mars samtal med socialnämnden om försörjningsstöd och sysselsättning
Den 19 mars sammanträde angående Holmen Paper
Den 23 mars sammanträde med Dick Netterlid angående Vänersborgs gästhamn
Den 23 mars sammanträde med Fastighets AB Vänersborg
Den 24 mars möte angående vindkraftutbyggnad
Den 24 mars möte med Vattenfall
Den 24 mars möte med CCCG Care Catering Consulting Group AB
Den 24 mars återinvigning av Ronnum
Redovisades information från Vänerhamn om att Billerud AB kommer att avyttra sina
aktier i Vänerhamn AB. Billerud äger 4 % (800 aktier) pris 3 000 000 kronor.
Framfördes en hälsning genom stiftsprosten Sten-Åke Engdahl från biskopen Erik
Aurelius i samband med biskopsvisitation i Väne kontrakt.
Meddelades att Länsstyrelsen lägger ner frågan om byggnadsminnesförklaring av
Huvudnässkolan.
Utmärkelser till anställda i Vänersborgs kommun
Den 20 mars tilldelades adjunkten Björn Börjesson vid Birger Sjöberggymnasiet,
Kungliga Vitterhetsakademiens pris ”För berömvärd lärargärning inom skolväsendet”.
Motiveringen är att Björn Börjesson delat med sig av sitt nytänkande till kollegor och
elever samt att han byggt upp ett system för avancerade självstudier i språk. Utmärkelsen
innebär att gymnasieskolans bibliotek får 10 000 kronor. Utmärkelsen delades ut av HM
Konungen vid en högtid i Riddarhuset, Stockholm.
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Forts §78
Den 24 mars tilldelades logopeden Ulli Westerlund vid barn- och ungdomsnämndens
stödenhet, Svenska Logopedförbundets nationella utmärkelse. Ulli Westerlund får
utmärkelsen bland annat för sina insatser att skapa en unik vårdkedja för barn med
språkstörningar samt utbildningsinsatser för att ge förskolepersonal förutsättningar att
uppmärksamma barns språkliga utveckling och eventuella svårigheter. Ett särskilt arbete
har gjorts kring flerspråkiga barn som fått bättre förutsättningar att utveckla både sina
modersmål och det svenska språket.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen
_______
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Dnr KS 2009/3

Beslut om Årsredovisning 2008
Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har upprättat förslag till årsredovisning för år 2008.
Redovisningschefen Camilla Werngren informerade kommunstyrelsen 2009-03-11,
§ 65.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade kommunstyrelsen och
redovisningschefen Camilla Werngren fanns tillgänglig för frågor.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar fastställa bokslut och årsredovisning för år 2008.
_____________
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Dnr 2009/121

Resultatöverföring mellan år 2008 och 2009 för vissa
verksamheter
Ärendebeskrivning
Kommunen har fastställt ett regelsystem för resultatöverföring mellan åren. Ekonomikontoret har i skrivelse 2009-03-18 redovisat dessa regler samt ett underlag för överföring av resultatet enligt 2008 års bokslut.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott som utgör budgetberedning.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade kommunstyrelsen och redovisningschefen Camilla Werngren fanns tillgänglig för frågor.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar, baserat på gällande resultatregleringsprinciper att
nämndernas ackumulerade utgående fondmedel fastställs i 2008 års bokslut enligt
följande
Nämnd/verksamhet
Samhällsbyggnadsnämnden
- Renhållningsverk
- VA-verksamhet
- Gator och vägar m.m.
- Fastighetsenheten
- Städ-/Kost-/Serviceenheterna
Gymnasienämnden
- Komvux uppdragsutbildning
Summa

Tkr
2 329
8 280
- 2 634
-4 263
1 000
1 000
5 712

_________
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Dnr 2009/6

Överföring av investeringsmedel mellan 2008 och 2009
Ärendebeskrivning
Utifrån 2008 års bokslut har nämnderna till ekonomikontoret kommit in med förslag om
överföring av investeringsmedel mellan 2008 och 2009.
Ekonomikontoret redovisar i skrivelse 2009-03-17, nämndernas förslag om överförande
av investeringsmedel.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott som utgör budgetberedning.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade kommunstyrelsen och redovisningschefen Camilla Werngren fanns tillgänglig för frågor.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att nämnderna får överföra investeringsanslag till 2009
enligt följande.
Kulturnämnden
Byggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Gymnasienämnden
Totalt

23 Tkr
2 030 Tkr
39 548 Tkr
3 200 Tkr
4 216 Tkr
936 Tkr
49 953 Tkr

Tillkommande kapitalkostnader skall rymmas inom befintliga ramar.
_____________
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Dnr 2008/583

Svar på motion om uppföljning av beslut tagna i kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Lutz Rininsland (V) har mot bakgrund av vad som anges i motionen föreslagit kommunfullmäktige att uttala ”det som önskvärt att andra nämnder och kommunstyrelsen undersöker om den av socialnämnden utprövade ordningen skulle gagna det egna arbetet.”
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2008-12-17, § 138, att remittera motionen
till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande och skrivelse daterade 2009-02-26
redovisat överväganden och föreslagit hur motionen skulle kunna besvaras.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige ställer sig bakom kommunförvaltningens tjänsteutlåtande
2009-02-26 och antar detta som sitt eget. Därmed anses motionen besvarad och avslutad.
_____________

_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Dnr 2009/122

Redovisning av ingivna men ej slutbehandlade eller avslutade
motioner
Ärendebeskrivning
Förteckning har upprättats över, till kommunfullmäktige ingivna men ej slutbehandlade
eller avslutade motioner.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar och lägger förteckningen över ingivna men ej slutbehandlade eller avslutade motioner till handlingarna.
_________

_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
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Dnr 2008/647

Yttrande över revisionsrapporten ”Säkerhet och intern kontroll i
PA/lönesystemet” i Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer har givit Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att genomföra en granskning av kommunens säkerhet och intern kontroll i kommunens PA- och
lönesystem med fördjupad kontroll inom VA- och renhållningsverksamheten.
Rapporten har 2008-12-22 överlämnats till Vänersborgs kommun för yttrande.
Kommunstyrelseförvaltningen har yttrat sig i tjänsteutlåtande 2009-02-26.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Personalchefen Ewa Öqvist och lönechefen Pernilla Norberg informerade kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande
daterat 2009-02-26 och antar detta som sitt eget att överlämnas till kommunens revisorer.
_____________

Protokollsutdrag:

Revisionen + kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-02-26
Personalkontoret

_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
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Dnr 2009/55

Yttrande över utställd detaljplan för Lasarettet 8 m.m, Vänerparken Vänersborg
Ärendebeskrivning
Planområdet ligger i det nordöstra hörnet av Vänerparken. Planområdet får enligt
gällande detaljplan användas för kontor. Den nya planen ska även tillåta kultur, skola
och restaurang.
Planen arbetas fram på uppdrag av byggnadsnämnden och handläggs med enkelt
planförfarande.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2009-03-09 föreslagit ett
tillstyrkande av föreslagen detaljplan.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förlag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att tillfartsvägen till badet ska vara separerad från skolgården samt
att i övrigt tillstyrka föreslagen detaljplan för Lasarettet 8 m.m., Vänerparken.
_____________

Protokollsutdrag:

Byggnadsnämnden

_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
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Dnr 2009/124

Yttrande över samråd om detaljplan för del av Holmängen,
verksamheter m m i Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Planområdet ligger i centrumnära, cirka 1,5 km sydost om torget. Området är beläget
mellan Östra vägen och järnvägen och är idag obebyggt. Syftet med planen är att
området ska kunna användas för småindustri, hantverk och handel, med undantag för
livsmedelshandel. Vidare ska området kunna användas för kontor. En gång- och cykeltunnel ska kunna byggas under järnvägen.
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i skrivelse 2009-03-09 att planen arbetats fram
på uppdrag av byggnadsnämnden och handläggs enligt plan- och bygglagen 5 kap, 20 §.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka föreslagen detaljplan för del av Holmängen,
verksamheter m.m.
_____________

Protokollsutdrag:

Byggnadsnämnden

_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
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Dnr 2009/125

Yttrande över samråd om detaljplan för del av Huvudnäs 2:3,
2:4, 2:6 och 2:7, Skräcklestugan Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Planområdet ligger centrumnära och vid Vänerns strand inom Skräckleparken. Området
är idag bebyggt med en stuga som är i dåligt skick och behöver därför bytas ut. Inom
området finns också lekpark m.m.
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i skrivelse 2009-03-09 att planen arbetats fram
på uppdrag av byggnadsnämnden och handläggs enligt plan- och bygglagen 5 kap, 20 §.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tillstyrker föreslagen detaljplan för del av Huvudnäs 2:3, 2:4, 2:6 och
2:7, Skräcklestugan.
_____________

Protokollsutdrag:

Byggnadsnämnden

________________________________________________________________________________
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Dnr 2009/118

Yttrande till Länsstyrelsen över ansökan om bidrag ur Vänerns
Regleringsfond
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har kommit in med en hemställan om yttrande med anledning av
Vänernsnäs Bygdegårdsförenings ansökan om bidrag ur Vänerns regleringsfond.
Vänersnäs Bygdegårdsförening har ansökt om medel för att kunna installera ett minireningsverk som behövs för att uppfylla miljö- och hälsoskyddsnämndens krav på
avloppsanordning.
Vänersborgs kommun är positiv till att medel ur Vänerns regleringsfond kan komma
Vänersnäs Bygdegårdsförening till gagn och tillstyrker således ett bidrag ur fonen.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tillstyrker att bidrag ur Vänerns regleringsfond utdelas till Vänersnäs
Bygdegårdsförening.
_____________

Protokollsutdrag:

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Vänernsnäs Bygdegårdsförening

________________________________________________________________________________
_________________
│ Utdragsbestyrkande
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Dnr 2009/120

Fråga om deltagande i kampanjen Störa langningen i Västra
Götalands län 2009
Ärendebeskrivning
Kampanjen Störa langningen har genomförts sedan 2006 har gått från att vara ett projekt i
en kommun till att förra året involvera 31 kommuner i Västra Götalands län samt Polisen
och Länsstyrelsen.
Inför våren 2009 och skolavslutningarna, kommer kampanjen ”Störa langningen” att
genomföras under veckorna 23 och 24. Övergripande mål för kampanjen är
- att motverka alkoholbruket hos underåriga
- att motverka att skolavslutningen och valborgsfirandet har en tradition med alkohol hos
ungdomar i stort och som för att vissa medföra en alltför tidig alkoholdebut och de
risker som kan uppkomma
- att motverka illegal alkoholdistribution
Vänersborgs kommun deltog i liknande kampanjer våren 2007 och 2008 , efter beslut i
kommunstyrelsen.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har tillsammans med Polisen frågat kommunerna i
länet om de vill delta i årets kampanj. Kostnaderna för Vänersborgs kommun skulle bli
cirka 15 000 kronor. För att delta, skall kampanjen vara förankrad i kommunstyrelsen.
Arbetsgruppen för det drogförebyggande arbetet har i skrivelse 2009-03-16 tillstyrkt att
kommunen skulle delta samt föreslagit att kostnaden ska belasta budgeten för det drogförebyggande arbetet.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Samordnaren i drogfrågor Sara Gunnarsson och chefen för sektionen för missbrukare,
Karin Hallberg informerade kommunstyrelsen.

________________________________________________________________________________
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│ Utdragsbestyrkande
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Dnr 2009/120

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom deltagande i kampanjen ”Störa langningen”.
Kampanjen finansieras med cirka 15 000 kronor ur budgeten för det drogförebyggande
arbetet.
_____________

Protokollsutdrag:

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Socialnämnden
Ekonomikontoret

_________________________________________________________________________________________________
│ Justerandes sign
│ Utdragsbestyrkande
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Dnr 2009/141

Internationalisering - medfinansiering av beviljade EU-projekt
Ärendebeskrivning
Under hösten 2008 och vintern 2009 har ett antal EU-projekt projekterats och beviljats
ekonomiskt stöd. Vänersborgs kommun väntar även svar på ett antal insända projektansökningar. För att dessa ska vara möjliga att genomföra enligt plan behöver budgeterade kommungemensamma medel för internationalisering tillföras.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2009-02-26 redovisat projekt som föreslås
medfinansiering.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott. Vid sammanträdet informerades arbetsutskottet av internationelle samordnaren Anders Fridén.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har kommit in med kompletterande skrivelse daterad
2009-03-23. Av skrivelsen framgår en revidering av tidigare angivna projekt och
därmed ändrad summa vad gäller kommunens medfinansiering.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens beslutar bevilja 330 000 kronor av budgeterade kommungemensamma medel för internationalisering i syfte att frigöra EU finansiering motsvarande
675 000 kronor. (Eurovärde 27/2)
_____________

Protokollsutdrag:

Internationelle samordnaren Anders Fridén som har att underrätta berörda parter
Ekonomikontoret
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│ Utdragsbestyrkande
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Dnr 2009/111

Antagande av interna rutiner för kommunstyrelsen avseende
registrering av allmänna handlingar
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ”Interna rutiner för kommunstyrelsen
avseende registrering av allmänna handlingar”.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i missiv 2009-02-23 att kommunstyrelsen skulle
anta de framtagna rutinerna.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kanslichefen Claire Gabrielsson informerade kommunstyrelsen 2009-03-11, § 71.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ordföranden uppmanade ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen med dess organ, att
följa de interna rutiner som tagits fram för kommunstyrelsen avseende registrering av
allmänna handlingar.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta interna rutiner för kommunstyrelsen avseende
registrering av allmänna handlingar.
_____________

Protokollsutdrag:

Kommunkansliet som har att underrätta samtliga anställda i förvaltningen
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Dnr 2009/127

Entledigande av Andreas Nyström (S) som ledamot i
Demokratiberedningen
Ärendebeskrivning
Andreas Nyström (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Demokratiberedningen.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar entlediga Andreas Nyström (S) från uppdraget som ledamot
i Demokratiberedningen.
_____________

Protokollsutdrag:

Andreas Nyström
Demokratiberedningen
Lönekontoret
Förtroendemannaregistret
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│ Utdragsbestyrkande
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§93

Delegationsbeslut
Kommunstyrelsen noterar den redovisning av delegationsbeslut som kommit in för att
anmälas vid kommunstyrelsens sammanträde den 25 mars 2009. Se bilaga 1.
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§94

Meddelanden
Kommunkansliet har ingivit förteckning över skrivelser och meddelanden som inkommit
för anmälan vid kommunstyrelsens sammanträde den 25 mars 2009. Se bilaga 2.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger förteckningen till handlingarna.
_______
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Dnr 2009/157

Kallelse till bolagsstämma med Dalslands Turist AB
Ärendebeskrivning
Dalslands Turist AB har kallat till bolagsstämma 2009-04-23 i Håverud.
Kommunstyrelsen beslut
Kommunstyrelsen utser Bo Carlsson (C) till kommunens ombud vid bolagsstämma med
Dalslands Turist AB.
Kommunstyrelsen utser vidare Gunnar Lidell (M) till ersättare för ombudet.
_______

Protokollsutdrag:

Bo Carlsson
Gunnar Lidell
Dalslands Turist AB

_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
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Dnr 2009/156

Kallelse till årsstämma med West Sweden
Ärendebeskrivning
West Sweden har kallat till årsstämma 2009-05-19 i Göteborg.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslut
Kommunstyrelsen beslutar utse Lars-Göran Ljunggren (S) och Gunnar Lidell (M) till
kommunens ombud vid årsstämma med West Sweden. Kommunstyrelsen beslutar
vidare utse Dan Nyberg (S) som ersättare för Lars-Göran Ljunggren (S) och Astrid
Karlsson Björkman (M) som ersättare för Gunnar Lidell (M).
________

Protokollsutdrag:

Lars-Göran Ljunggren (S)
Gunnar Lidell (M)
Dan Nyberg (S)
Astrid Karlsson Björkman (M)
West Sweden
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Dnr 2009/92

Föreningsstämma med Kommuninvest ekonomisk förening
Ärendebeskrivning
Kommuninvest har bjudit in till föreningsstämma 2009-04-02 i Stockholm. Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2009-02-11, § 37 att utse Gunnar Lidell (M) till
ombud för Vänersborgs kommun. Till ersättare utsågs Lars-Göran Ljunggren (S).
Handlingar till årsstämman har 2009-03-20 kommit in till kommunen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar ge ombudet i uppdrag att rösta för
- fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning enligt framlagt förslag
- beslut om dispositioner beträffande vinsten i föreningen enligt förslaget i den
fastställda förvaltningsberättelsen
- ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- fastställande av arvoden till styrelsen, valberedningen, revisorerna samt
lekmannarevisorerna
- styrelse och styrelsens ordförande och vice ordförande, revisorer, lekmannarevisorer i
enlighet med valberedningens förslag
- valberedning i föreningen och ordförande i valberedningen
- fastställande av ägardirektiv
- fastställande av bolagsordning för Kommuninvest i Sverige AB
- fastställande av riktlinjer för ersättning m m till verkställande direktören och vice
verkställande direktören
- genomförande av nyemissioner enligt framlagt förslag
- fastställande av nya stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening
- fastställande av arbetsordnig för valberedningen i föreningen
- fastställande av arbetsordning för valberedningen i förenings företag
- fastställande av arbetsordning för lekmannarevisorerna
- representanter till bolagsstämmorna i Kommuninvest i Sverige AB samt i övriga
dotterbolag i enlighet med framlagt förslag
- nyemission i Kommuninvest i Sverige AB
_________
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Dnr 2009/92

Protokollsutdrag:

Gunnar Lidell
Lars-Göran Ljunggren
Kommuninvest ekonomisk förening
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Dnr 2009/150

Projekt Vargön - ny verksamhet med fortsatt energikombinat
Ärendebeskrivning
Holmen Paper lägger ner sin verksamhet i Vargön och Vargön Alloys drar ner sin
verksamhet samtidigt som Saab varslar 700 personer. Det finns ambitioner att flytta
Vänersborgs hamn till Vargön, vilket innebär att de friställda lokalerna kommer att bli
attraktiva för producerande verksamheter. Tillgången till energi i det så kallade
energikombinatet utgör också en attraktiv resurs.
I syfte att behålla arbetstillfällen och skapa nya, behövs nya verksamheter och det krävs
ett antal åtgärder. Det är viktigt att hamnfrågan löses och för att kunna få tillgång till
EU-bidrag för flyttning och utbyggnad måste Vänern klassificeras om.
Energikombinatet måste bevaras för fortsatt produktion av fjärrvärme och energi t ex
torkning. Att utveckla samverkan mellan Vänerhamn och Göteborgs hamn är av
strategisk betydelse för älvsjöfarten.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2009-03-12 bland annat redovisat ett antal
aktiviteter för att nå framgång i projektet.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunchefen Guy Mahlviker informerade kommunstyrelsen.
Under överläggningarna yrkade Gunnar Lidell (M) att beslutet skulle ha följande
lydelse: att kommunchefen ges i uppdrag att i enlighet med ärendebeskrivning för
”Projekt Vargön” arbeta vidare inom redan befintlig organisation. I yrkandet instämde
James Bucci (V).
Ordföranden yrkade bifall till sitt eget förslag med instämmande av Andreas Vänerlöv
(KD).
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden sitt eget förslag mot Gunnar
Lidells (M) yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med ordförandens
förslag.
Omröstning begärdes.
Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av kommunstyrelsen.
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Dnr 2009/150

Den som stödjer ordförandens förslag röstar ja och den som stödjer Gunnar Lidells (M)
yrkande, röstar nej.
9 ja-röster
Bo Carlsson (C)
Joakim Sjöling (S)
Marie Dahlin (S)
Lennart Niklasson (S)
Madelaine Karlsson (S)

6 nej-röster
Kate Giaever (S)
Gunnar Lidell (M)
Ann-Britth Fröjd (C)
Anders Forsström (M)
Andreas Vänerlöv (KD) Astrid Karlsson Björkman (M)
Lars-Göran Ljunggren (S)

Lars G Blomgren (FP)
James Bucci (V)
Lars Rosén (FV)

Kommunstyrelsen hade därmed beslutat i enlighet med ordförandens förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att högst 300 000 kronor får användas för projekt Vargön
att finansiering sker via kommunstyrelsens förfogandeanslag
att kommunchefen ges i uppdrag att bemanna projektet
____________
Reservation
Gunnar Lidell (M), Anders Forsström (M), Astrid Karlsson Björkman (M), Lars G
Blomgren (FP) och Lars Rosén (FV) reserverade sig mot beslutet i enlighet med bilaga 3.

Protokollsutdrag:

Kommunchefen Guy Mahlviker
Ekonomikontoret
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Dnr 2009/165

Uppdrag till byggnadsförvaltningen att arbeta fram program för
detaljplan inom fastigheten Björkås 1:176
Ärendebeskrivning
Fråga har väckts av företaget Bergahästen om att etablera en ridanläggning på
fastigheten Björkås 1:176, benämnt Halleskogen IV, i Vargön.
Aktuellt område ligger inom fastigheten Björkås 1:176 mellan Halleberg, Nordkroksvägen, Gumsevägen och Kvarntorpsvägen i Vargön.
Ärendet har behandlats i Styrgruppen för plan- och byggfrågor ett flertal gånger med
början i maj 2008.
Byggnadsförvaltningen har i skrivelse 2009-03-24 bland annat redovisat bakgrund och
planeringsförutsättningar. Av skrivelsen framgår att lämpligheten av att ändra paneringens
inriktning från bostäder till hästanläggning på aktuell fastighet bör prövas i ett program. I
ett sådant program prövas övergripande frågor såsom en hästanläggnings närhet till
bostäder, behov av bostadsmark kontra behov av mark för hästanläggningen, tillgång till
bete och ridvägar i området, trafik samt allmänhetens tillgång till naturområdet.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
James Bucci (V) meddelade att han inte deltog i handläggningen eller beslutet i detta
ärende.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt byggnadsförvaltningen att ta fram ett program för
detaljplan för Björkås 1:176 där lämpligheten för ridanläggning enligt ovan prövas.
_________

Protokollsutdrag:

Byggnadsförvaltningen
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Dnr 2009/167

Vänerhamn AB med information om avyttring av aktier
Ärendebeskrivning
Vänerhamn AB har i skrivelse 2009-03-18 informerat om att Billerud AB kommer att
avyttra sina aktier i Vänerhamn AB. Billerud AB äger 4 % (800 aktier) till ett värde av
3 000 000 kronor.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att i dagsläget inte köpa Billerud AB:s aktier i Vänerhamn
AB.
__________

Protokollsutdrag:

Vänerhamn AB
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