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Plats

Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Onsdagen den 11 mars 2009, kl 08.30-13.25.

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2-3

Ärendelista

Sid 4

Utsedd att justera

James Bucci

Paragrafer

61- 74

Underskrifter
Sekreterare

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

Maud Rudquist

Ordförande

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

Lars-Göran Ljunggren, ej § 66
.............................................................................................

Bo Carlsson, § 66
Justerande

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

James Bucci
________________________________________________________________________________
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
2009-03-11

Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande

2009-03-12 16
2009-04-03 08

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)
Henrik Josten (M)
Bo Carlsson (C)
Joakim Sjöling (S)
Marie Dahlin (S)
Lennart Niklasson (S)
Madelaine Karlsson (S)
Kate Giaever (S)
Ann-Britth Fröjd (C)
Anders Forsström (M)
Tor Wendel (M)
Lars G Blomgren (FP)
Andreas Vänerlöv (KD)
James Bucci (V)
Kent O. Nilsson (MP)

Tjänstgör för
ej § 66
§ 66
§ 61-62
§ 63-74

Lars-Göran Ljunggren (S)
Gunnar Lidell (M)

Jenny Brycker (S)

Astrid Karlsson-Björkman (M)

Lars Rosén (FV)

Ersättare
Anne Sophie Aronsson (S)
ej § 66
Henrik Josten (M)
§ 61-62
Sven G Johansson (S)
Bengt Larsson (S)
Johanna Olsson (S)
Marianne Karlsson (C)
§ 61-62
Kerstin Andersson Carlsson (M)
Johan Ekström (FP)
Orvar Carlsson (KD)
Lutz Rininsland (V)

Övriga deltagare
Kommunchefen Guy Mahlviker
Kanslichefen Claire Gabrielsson
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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Information § 61
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
Ordföranden i projektstyrelsen för Arena Vänersborg S Anders Larsson
Samordnaren vid Samordningsförbundet Vänersborg Mellerud, Per-Henrik Larsson
Redovisningschefen Camilla Werngren
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Ärenden

Sid

§61

Information

5

§62

Ordförandeinformation

6

§63

Godkännande av Grönplan Vänersborg 2008 (Dnr KS 2008/475)

7

§64

Beslut om förlängning av kommunal borgen avseende Vänersborgs
Tennisklubb (Dnr KS 2009/85)

8

§65

Information om årsredovisning 2008 (Dnr KS 2009/3)

9

§66

Ansökan om medel till konsulthjälp för framtagande av strategiplan för
Visit Trollhättan Vänersborg AB (Dnr KS 2009/112)

10

§67

Ansökan till Länsstyrelsen om utvecklingsmedel till förebyggande
insatser inom alkohol, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet avseende
år 2009 (Dnr KS 2009/104)

12

§68

Rapport om riskhanteringsgruppens arbete 2008 (Dnr KS 2009/106)

13

§69

Avstämning av uppföljning av Lokala miljömål för Vänersborg år 20062008 (Dnr KS 2009/57)

14

§70

Antagande av samarbetsavtal avseende kommersialisering av resultat från
utvecklingsprojektet Biogas Brålanda (Dnr KS 2009/34)

15

§71

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

16

§72

Yttrande över delbetänkandet Utveckling av lokal service i samverkan;
Styr samverkan - för bättre service för medborgarna (SOU 2008:97)
(Dnr KS 2008/614)

17

§73

Delegationsbeslut

18

§74

Meddelanden

19
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§ 61

Information
Ordföranden i projektstyrelsen för Arena Vänersborg S Anders Larsson
Lägesrapport över arbetet med Arena Vänersborg (Dnr KS 2009/134)
Ordföranden i Samordningsförbundet Vänersborg Mellerud, Lennart Niklasson (S)
och samordnaren Per-Henrik Larsson
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud
Redovisningschefen Camilla Werngren
Årsredovisning 2008 (Dnr KS 2009/3)
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
- Beslut om förlängd kommunal borgen avseende Vänersborgs Tennisklubb
(Dnr KS 2009/85)
- Månadsuppföljning januari – februari 2009 (Dnr KS 2009/7)
Kanslichefen Claire Gabrielsson
Interna rutiner för kommunstyrelsen avseende registrering av allmänna handlingar
(Dnr KS 2009/111)
Kommunchefen Guy Mahlviker
- Ansökan om medel till konsulthjälp för framtagande av strategiplan för Visit
Trollhättan Vänersborg AB (Dnr KS 2009/112)
- Antagande av samarbetsavtal avseende kommersialisering av resultat från
utvecklingsprojektet Biogas Brålanda (Dnr KS 2009/34)
- Kommunchefens rapport
Holmen Paper
Styrgrupper för översiktlig planering
Intervjuer med sökande till tjänsten som chef för barn- och ungdomsförvaltningen
Film i Väst
Förvaltningsövergripande ledningsgruppen
Kommunstyrelseförvaltningens sparbeting

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen
_______
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§62

Ordförandeinformation
Den 26 februari presidiemöte med byggnadsnämnden angående
Den 26 februari Trestadssamverkan
Den 26 februari områdesträff med näringslivet i Vänersborg
Den 27 februari Gränskommittén sammanträde i Sarpsborg, Norge
Den 2 mars möte med Mats Fröberg, IFK Vänersborg
Den 2 mars samarbete i Trollhättan/Vänersborg om Film i Väst
Den 2 mars Visit Trollhättan Vänerborg AB
Den 2 mars diskuterades Dalslandsturism, Brålanda
Den 3 mars beredningsgruppen för regional utveckling, Göteborg
Den 4 mars kommunstyrelsens arbetsutskott
Den 4 mars visning av bostadsrättsföreningen Fagerstand i Trollhättan
Den 4 mars deltagande vid möte med PRO
Den 5 mars sammanträde med Mikael Norrman
Den 5 mars Kommunalförbundet Fyrbodals arbetsutskott
Den 5 mars Kommunalförbundet Fyrbodals arbetsutskotts beslutsgrupp
Den 5 mars årsmöte med Leader Dalsland Årjäng
Den 6 mars intervjuer med sökande till tjänsten som chef för barn- och
ungdomsförvaltningen
Den 7 mars deltog vid Aktiva Länkens 50 årsjubileum
Den 9 mars möte med och vid Holmen Paper, Vargön
Den 10 mars diskussioner kring fördjupad översiktsplan – Vindbruksplan, Vänerkusten
Den 10 mars styrgruppen för plan- och byggfrågor
Den 10 mars samtal med Nils-Göran Wiklund, representant för Erikshjälpen
Ordföranden noterade särskilt den information som gavs vad gäller rutiner för kommunstyrelsen avseende registrering av allmänna handlingar och politikernas ansvar i detta
avseende.
Redovisades följande av kommunstyrelsens ordförande tagna delegationsbeslut vad
gäller marknadsföringsinsatser för Vänersborgs kommun
Blåsut BK - 30 000 kronor
IFK Vänersborg i samband med TV-sänd match 10 000 kronor
IFK Vänersborg markandsföringsbidrag för 2009 om 125 000 kronor
Arbetsmarknadssiffror för kommunen, länet och riket.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen
_______
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Dnr 2008/475

Godkännande av Grönplan Vänersborg 2008
Ärendebeskrivning
I den nu gällande översiktsplanen för Vänersborgs kommun anges att målet för den
framtida utvecklingen av Vänersborg med omgivning är att utbyggnad av infrastruktur
och bostäder utförs på ett sådant sätt att det bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle
med god tillgång till närnatur. En grönplan för den tätortsnära naturen är ett viktigt
underlag i planeringen för att nå det målet.
Grönplanen redovisar den gröna miljöns ekologiska, sociala och kulturella värden. Den
ger kunskaper om tätorternas grönstruktur och lyfter fram de gröna områdenas egenvärden.
Grönplanen har arbetats fram av byggnadsförvaltningen samt miljö- och hälsoskyddsförvaltningen för att utgöra underlag vid förtätning och nybyggnad i tätorterna och för
att vara underlag för de gröna områdenas skötsel.
Kommunstyrelsen beslutade 2008-10-08, § 228, att lämna grönplanen för samråd.
Grönplanen har varit utställd för samråd under tiden 2008-10-13 – 2008-11-04.
Byggnadsförvaltningen och miljö- och hälsoskyddsnämnden har i redogörelse till
samrådet, daterad 2009-02-03, redovisat inkomna yttranden samt kommentarer.
Byggnadsförvaltningen och miljö- och hälsoskyddsnämnden har vidare i skrivelse
2009-01-19 föreslagit att kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige att godkänna Grönplan Vänersborg 2008 samt att den ska beaktas i beslut och avvägningar och
utgöra underlag i frågor som berör natur i kommunen.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Grönplan Vänersborg 2008 samt att den ska
beaktas i beslut och avvägningar och utgöra underlag i frågor som berör natur i
kommunen.
_____________
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Dnr 2009/85

Beslut om förlängning av kommunal borgen avseende
Vänersborgs Tennisklubb
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 1990-12-20, § 240, om kommunal borgen för Vänersborgs Tennisklubb för byggande av inomhushall. Kommunen har därefter vid tre tillfällen, senast 2004-05-18, förlängt sitt borgensåtagande. Nuvarande borgensbeslut löper
ut under våren 2009 då lånet ska skrivas om.
Vänersborgs Tennisklubb har i skrivelse 2009-02-02 ansökt om förlängning av
kommunal borgen för föreningens lån i Swedbank om 4,2 Mkr (5,7 Mkr år 2004).
Ekonomikontoret har i skrivelse 2009-02-12 bland annat redovisat en bedömning av
Tennisklubbens ekonomi samt föreslagit att Vänersborgs kommun skulle bevilja
förlängning av borgen för Vänersborgs Tennisklubbs lån om 4,2 Mkr för en period om
fem år under förutsättning att Vänersborgs Tennisklubb ökar amorteringstakten på lånet
från 56 Tkr till minst 100 Tkr per helår.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja förlängning av borgen för Vänersborgs Tennisklubbs lån om 4,2 Mkr för en period om fem år under förutsättning att Vänersborgs
Tennisklubb ökar amorteringstakten på lånet från 56 Tkr till minst 100 Tkr per helår.
_____________
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Dnr 2009/3

Information om Årsredovisning för 2008
Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har upprättat förslag till årsredovisning för år 2008.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Redovisningschefen Camilla Werngren informerade kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen
_____________
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Dnr 2009/112

Ansökan om medel till konsulthjälp för framtagande av
strategiplan för destinationen Trollhättan-Vänersborg
Ärendebeskrivning
Visit Trollhättan Vänersborg AB har hos Vänersborgs kommun ansökt om medel till
konsulthjälp för att ta fram en strategisk plan gemensamt för Trollhättans Stad och
Vänersborgs kommun där utvecklingen av besöksnäringen tydliggörs och konkretiseras
i ett styrdokument. Kostnaden för konsulthjälp enligt offert är 140.000 kronor, det vill
säga 70.000 kronor per kommun.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande föreslagit att kommunstyrelsen
skulle bevilja Visit Trollhättan Vänersborg AB 70.000 kronor för framtagande av
strategisk plan under 2009 under förutsättning av att Trollhättans stad beviljar 70.000
kronor till samma strategiska plan. Bidraget skulle finansieras inom kommunstyrelsens
förfogandeanslag.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden Lars-Göran Ljunggren (S) meddelade att han inte deltog i beslutet i detta
ärende på grund av jäv. Som en följd här av utsågs Anne Sophie Aronsson (S) till
ersättare för Lars-Göran Ljunggren (S). Till ordförande under denna paragraf utsågs
kommunstyrelsens andre vice ordförande Bo Carlsson (C).
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunchefen Guy Mahlviker informerade kommunstyrelsen.
Under överläggningarna yrkade Anders Forsström (M) avslag till föreliggande förslag. I
avslagsyrkandet instämde James Bucci (V), Tor Wendel (M), Henrik Josten (M), Lars G
Blomgren (FP), Andreas Vänerlöv (KD) och Kent O. Nilsson (MP).
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden arbetsutskottets förslag mot
Anders Forsströms (M) m fl avslagsyrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat i
enlighet med arbetsutskottets förslag.
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Dnr 2009/112

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning av att Trollhättans stad beviljar 70.000
kronor till samma strategiska plan, att bevilja Visit Trollhättan Vänersborg AB 70.000
kronor för framtagande av strategisk plan under 2009. Kostnaden skall finansieras inom
kommunstyrelsens förfogandeanslag.
_____________

Jäv
Lars-Göran Ljunggren (S) meddelade att han inte deltog i beslutet i detta ärende på
grund av jäv.
Reservation
James Bucci (V) reserverade sig mot beslutet i enlighet med bilaga 1.
Följande ledamöter reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet:
Anders Forsström (M), Tor Wendel (M), Henrik Josten (M), Lars G Blomgren (FP),
Andreas Vänerlöv (KD) och Kent O. Nilsson (MP).

Protokollsutdrag:

Visit Trollhättan Vänersborg AB
Trollhättans stad
Ekonomikontoret
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Dnr 2009/104

Ansökan till Länsstyrelsen om utvecklingsmedel till förebyggande insatser inom alkohol, narkotika-, dopnings- och
tobaksområdet avseende år 2009
Ärendebeskrivning
Vänersborgs kommun startade år 2003 ett samarbete med tre träningsanläggningar i
Vänersborg för att motverka användandet av anabola steroider vid anläggningarna. Nya
anläggningar har etablerat sig och vill delta i samarbetet.
Vänersborgs kommun ansöker hos Länsstyrelsen om 90 200 kronor för att genomföra en
nulägesanalys på sex träningsanläggningar samt för att genomföra dopningstester under
ett års tid.
Av ansökan, daterad 2009-01-28 redovisas bland annat vilka behov som finns i
kommunen samt målet för den planerade verksamheten liksom att projektet när det
genomförts, ska utvärderas.
Socialnämnden har vid sammanträde 2009-02-26, § 38, tillstyrkt ansökan.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom upprättad ansökan daterad 2009-01-28 och beslutar
att överlämna den till Länsstyrelsen för prövning
_____________

Protokollsutdrag:

Länsstyrelsen + ansökan
Socialnämnden
Hälsopolitiska rådet
Ekonomikontoret
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Dnr 2009/106

Rapport om riskhanteringsgruppens arbete 2008
Ärendebeskrivning
Enligt kommunens säkerhetspolicy, antagen av kommunfullmäktige 1999-02-02, § 1,
med ändringar antagna av kommunfullmäktige 2008-03-19, § 13, ska samordningsgruppen, numera riskhanteringsgruppen, skriftligen rapportera nedlagt arbete till
kommunstyrelsen varje år.
Riskhanteringsgruppen består av representanter från samtliga förvaltningar, AB Vänersborgsbostäder samt räddningstjänsten. 16 personer ingår i gruppen. Gruppen leds av
säkerhetssamordnaren som är anställd vid kommunstyrelseförvaltningen.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2009-02-09 redovisat riskhanteringsgruppens arbete under 2008.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen
_____________

Protokollsutdrag:

Säkerhetssamordnaren Kristina Hedman
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Dnr 2009/57

Avstämning av uppföljning av Lokala miljömål för Vänersborg
år 2006-2008
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2006-11-01, § N12 att anta ”Lokala
miljömål för Vänersborg”.
En avstämning har gjorts och presenterats i rapporten Uppföljning år 2008. Lokala
miljömål för Vänersborg år 2006-2008.
Ordföranden i ledningsgruppen för Agenda 21, Anne Sophie Aronsson, har i skrivelse
2009-01-23 överlämnat rapporten till kommunstyrelsen.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera rapporten Uppföljning år 2008. Lokala miljömål
för Vänersborg år 2006-2008.
_____________

Protokollsutdrag:

Ledningsgruppen för Agenda 21
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Dnr 2009/34

Antagande av samarbetsavtal avseende kommersialisering av
resultat från Utvecklingsprojektet Biogas Brålanda
Ärendebeskrivning
På initiativ av Vänersborgs kommun och i samarbete med bland andra Melleruds
kommun, Hushållningssällskapet, Innovatum och lantbrukare i Dalsland har utvecklingsprojektet Biogas Brålanda tagits fram. Vid Kommunstyrelsens sammanträde
2008-12-03, § 278, (Dnr KS582) uppdrogs åt kommunchefen att i samråd med
Melleruds kommun ta fram förslag till bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal
samt övriga beslutsunderlag till ärendet.
Kommunchefen Guy Mahlviker lämnade vid kommunstyrelsens sammanträde
2009-02-25, § 40, en lägesrapport om Biogas Brålanda.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunchefen Guy Mahlviker informerade åter kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom upprättat förslag till samarbetsavtal avseende
kommersialisering av resultat från Utvecklingsprojektet Biogas Brålanda, daterat
2009-02-26. Kommunstyrelsen uppdrar åt sin ordförande Lars-Göran Ljunggren (S) och
kommunchefen Guy Mahlviker att underteckna avtalet.
_____________

Protokollsutdrag:

Projektet Biogas Brålanda
Melleruds kommun
Ekonomikontoret
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Dnr 2009/111

Information om 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.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kanslichefen Claire Gabrielsson informerade kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen
_____________
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Dnr 2008/614

Yttrande över delbetänkande av Utveckling av lokal service i
samverkan; Styr samverkan - för bättre service för medborgarna (SOU 2008:97)
Ärendebeskrivning
Finansdepartementet har för tillfälle till yttrande till Vänersborgs kommun överlämnat
delbetänkandet Utveckling av lokal service i samverkan; Styr samverkan - för bättre
service för medborgarna (SOU 2008:97).
Kommunstyrelseförvaltningen har yttrat sig 2008-12-22.
Demokratiberedningen har yttrat sig 2009-02-05, § 70.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunstyrelseförvaltningens yttrande daterat
2008-12-22 och demokratiberedningens yttrande 2009-02-05 och antar dessa som egna
yttranden att överlämnas till Finansdepartementet
_____________

Protokollsutdrag:

Finansdepartementet + kommunstyrelseförvaltningens yttrande och
demokratiberedningens yttrande 2009-02-05
Demokratiberedningen
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§73

Delegationsbeslut
Kommunstyrelsen godkänner anmälda delegationsbeslut som kommit in för att anmälas
vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 mars 2009. Se bilaga 2.
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§74

Meddelanden
Kommunkansliet har ingivit förteckning över skrivelser och meddelanden som inkommit
för anmälan vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 mars 2009. Se bilaga 3

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger förteckningen till handlingarna.
_______
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