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Plats

Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Onsdagen den 25 februari 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 4-5

Utsedd att justera

Andreas Vänerlöv

Paragrafer

40-60

Underskrifter
Sekreterare

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

Maud Rudquist

Ordförande

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

Lars-Göran Ljunggren, ej § 51
.............................................................................................

Anne Sophie Aronsson, § 51
Justerande

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

Andreas Vänerlöv
________________________________________________________________________________
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
2009-02-25

Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande

2009-02-26
2009-03-23

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsen, Sundsgatan 29, Vänersborg

Underskrift
utdragsbestyrkande

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

Maud Rudquist
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Närvarolista
Beslutande
Lars-Göran Ljunggren (S), ordf
Sven G Johansson (S)
Gunnar Lidell (M)
Orvar Carlsson (KD)
Bo Carlsson (C)
Johanna Olsson (S)
Joakim Sjöling (S)
Bengt Larsson (S)
Anne Sophie Aronsson (S)
Madelaine Karlsson (S)
Kate Giaever (S)
Ann-Britth Fröjd (C)
Anders Forsström (M)
Tor Wendel (M)
Astrid Karlsson-Björkman (M)
Lars G Blomgren (FP)
Andreas Vänerlöv (KD)
James Bucci (V)
Lutz Rininsland (V)
Lars Rosén (FV)
Kent O. Nilsson (MP)
Ersättare
Sven G Johansson (S)
Johanna Olsson (S)
Dan Nyberg (S)
Tor Wendel (M)
Johan Ekström (FP)
Orvar Carlsson (KD)
Lutz Rininsland (V)
Kent O. Nilsson (MP)

Tjänstgör för
ej § 51
§ 51
ej § 51
§ 51
ej § 51
§ 51

ordf § 51

del av § 40
del av § 40-60

§40-41
§42-60
§40-41
§42-60

Lars-Göran Ljunggren (S)
Gunnar Lidell (M)
Bo Carlsson (C)
Marie Dahlin (S)
Jenny Brycker (S)

Astrid Karlsson-Björkman (M)

James Bucci (V)
Lars Rosén (FV)

ej § 51
ej § 51
del av § 40
del av § 40
ej § 51
§40-41
§40-41

Övriga deltagare
Kommunchefen Guy Mahlviker del av § 40-60
Kanslichefen Claire Gabrielsson
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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Information § 40
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
Personalchefen Ewa Öqvist
Förhandlingschefen Kent Johansson
Planeringssekreteraren Lars Rudström
Informationssekreteraren Thomas Fridén
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Ärenden

Sid

§40

Information

6

§41

Ordförandeinformation

8

§42

Upphävande av Arbetsmiljöpolicy för Vänersborgs kommun, Missbrukspolicy, Friskvårdspolicy, Handlingsplan – Trakasserier på grund av kön,
och sexuella trakasserier, Chefs/ledarpolicy, Lönepolicy, Riktlinjer för
främjande av mångfald för anställda i Vänersborgs kommun, Policy och
rutin för förbjudande av bisyssla, Handlingsplan mot kränkande särbehandlig i arbetslivet samt Strategi för ökad hälsa på arbetsplatsen.
Antagande av revidering av Ansvar och befogenheter inom personalområdet (Dnr KS 2009/84)

10

§43

Antagande av reviderat reglemente för krisledningsnämnden
(Dnr KS 2009/77)

12

§44

Rapportering av ej verkställda, gynnande beslut enligt socialtjänstlagen
avseende kvartal 4 för 2008 (Dnr KS 2008/236)

13

§45

Beslut om extraordinära åtgärder på grund av ekonomiska läget 2009
(Dnr KS 2009/44)

14

§46

Barn- och ungdomsnämnden med begäran om utökat
investeringsutrymme för arena och fritid avseende 2009 med anledning av
brand på isstadion (Dnr KS 2009/64)

18

§47

Beslut om anvisningar för arbetet med mål- och resursplan för 2010-2012
-underlag för ramsättning (Dnr KS 2009/41)

19

§48

Antagande av riktlinjer för försäljning av kommunal lös egendom
(Dnr KS 2009/71)

20

§49

Yttrande över samråd avseende detaljplan för Delområde 2, Hagaparken,
Niklasberg (Dnr KS 2008/497)

21

§50

Beslut om medfinansiering av Tillväxtprogram Fyrbodal för 2009
(Dnr KS 2008/182)

23

§51

Beslut i förköpsfråga avseende fastigheten Vänersborg Briggen 8
(Dnr KS 2009/93)

24

§52

Deltagande i utredning om gemensamt vattenskyddsområde för Göta älv
(Dnr KS 2009/42)

26

§53

Yttrande till Länsstyrelsen över fråga om allmänt vatten- och avlopp för
område Nordkroken, Vänersborg (Dnr KS 2008/594)

27

§54

Yttrande över samråd om förslag till ny naturvårdsplan för Trollhättans
stad (Dnr KS 2008/581)

28
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§55

Yttrande över Västtrafiks verksamhetsplan 2010-2012 (Dnr KS 2008/644)

29

§56

Yttrande över nya priser på värdekort och kontoresor (Dnr KS 2008/311)

30

§57

Yttrande till Miljödepartementet över remiss om Inspire-direktivets
genomförande i svensk lagstiftning; Förslag till ny miljöinformationslag
och -förordning mm (Dnr KS 2008/651)

31

§58

Delegationsbeslut

32

§59

Meddelanden

33

§60

Beslut om rättelse av kommunstyrelsens protokoll 2009-02-11, § 29,
Utseende av ledamöter i arbetsgrupp för frågor kring vindbruk på
Kroppefjäll (Dnr KS 2009/45)

34
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§40

Information
Personalchefen Ewa Öqvist och förhandlingschefen Kent Johansson
Upphävande av
- Arbetsmiljöpolicy för Vänersborgs kommun
- Missbrukspolicy
- Friskvårdspolicy
- Handlingsplan – Trakasserier på grund av kön och sexuella trakasserier
- Chefs/ledarpolicy
- Lönepolicy
- Riktlinjer för främjande av mångfald för anställda i Vänersborgs kommun
- Policy och rutin för förbjudande av bisyssla
- Handlingsplan mot kränkande särbehandlig i arbetslivet
- Strategi för ökad hälsa på arbetsplatsen.
Antagande av
- revidering av Ansvar och befogenheter inom personalområdet
(Dnr KS 2009/84)
Planeringssekreteraren Lars Rudström
- Yttrande över Västtrafiks verksamhetsplan 2010-2012 (Dnr KS 2008/644)
- Yttrande över nya priser på värdekort och kontoresor (Dnr KS 2008/311)
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
- Redovisades skatteprognos från Sveriges Kommuner och Landsting
- Beslut om extrordinära åtgärder på grund av ekonomiska läget 2009
(Dnr KS 2009/44)

Kommunchefen Guy Mahlviker
Redovisades kommunchefens rapport
- TUV – Trestadssamverkan
- Studiebesök i Piteå och Luleå för att titta på konsertlokaler
- Överläggningar med anledning av det ekonomiska läget
- Avstämning av handlingsplan för skog och papper
- Uppföljning av krisledning
- Hyresförhandlingar med Vänerparken
- Högskolecentrum
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Forts §40
Lägesrapport om Biogas Brålanda; samarbetsavtal, bolagsordning, aktieägaravtal
(Dnr KS 2009/34)

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen
_______
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§41

Ordförandeinformation
Den 12 februari Direktionsmöte med Fyrbodals Kommunalförbund
Den 12 februari sammanträde med Högskolan Väst i Uddevalla
Den 13 februari sammanträde med projektet SERN i Trollhättan
Den 13 februari Tvåstadskommittén i Vänersborg
Den 13 februari Tillväxtalliansen i Trollhättan
Den 16 februari uppföljningsmöte med utvecklingsprojektet mötesindustrin i Trollhättan
Den 16 februari styrelsemöte med ”Vassbotten”
Den 16 februari presidiemöte med Visit Trollhättan Vänersborg
Den 17 februari företagsbesök
Den 19 februari informationsutbyte med Stig Bertilsson, IFK Vänersborg. Eventuell
förläggning av delar av Bandy-VM februari 2010, till Vänersborg
Den 19 februari samråd angående Skog och Trä inom Fyrbodal i Vänersborg
Den 20 februari deltagit i pressinformation angående Saab
Den 23 februari sammanträde med näringslivsrådet
Den 23 februari möte med Stena, för eventuell produktion av vindkraft på Kroppefjäll
Den 24 februari träff med regionchefen för E-on, västra Sverige, Jan-Erik Bengtsson
Den 24 februari Kommunstyrelsens arbetsutskott överläggningar med kommunstyrelsens arbetsutskott i Melleruds kommun angående Biogas Brålanda
- Redovisades det arbete för Holmen Paper, Wargöns Bruk, som utförts av konsulter
som kommunen anlitat
- Diskussioner med Fastighetsutskottet angående eventuellt köp av företagslokaler i
Vargön för säkrande av mark för hamnutbyggnad
- Redovisades arbetet i Framtidsgruppen för främjande av arbetstillfällen
- Sammanfattades situationen för Saab
- Överläggningar med TUV – för bildande av en trestadssamarbetskommitté. Denna
konstellation är ämnad att ersätta Tvåstadskommittén och Tillväxtalliansen
- Arbetslöshetssiffror för riket, länet och arbetsmarknadsområdet
- Anmäldes att under år 2009 kommer de kurser och konferenser som beviljats av
kommunchefen att redovisas vid kommunstyrelsens sammanträden i form av skrivelser
i en pärm.
Kommunstyrelsens förste vice ordförande Gunnar Lidell (M)
- Den 19 februari informationsutbyte med Stig Bertilsson, IFK Vänersborg. Eventuell
förläggning av delar av Bandy-VM februari 2010, till Vänersborg
- Besök vid länsrätten med anledning av utredning som föreslår att länsrätten i Vänersborg flyttas till Göteborg. Fyrbodals kommunalförbund har i ärendet upprättat
skrivelse daterad 2009-02-09 till Justitiedepartementet.
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Forts §41
Kommunstyrelsens andre vice ordförande Bo Carlsson (C)
- Rapport om kommunens insatser i samband med mord i Brålanda

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen
_______
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Dnr 2009/84

Upphävande av Arbetsmiljöpolicy för Vänersborgs kommun,
Missbrukspolicy, Friskvårdspolicy , Handlingsplan – Trakasserier på grund av kön, och sexuella trakasserier, Chefs/ledarpolicy, Lönepolicy, Riktlinjer för främjande av mångfald för
anställda i Vänersborgs kommun, Policy och rutin för förbjudande av bisyssla, Handlingsplan mot kränkande särbehandlig i arbetslivet samt Strategi för ökad hälsa på arbetsplatsen. Antagande av revidering av Ansvar och befogenheter
inom personalområdet
Ärendebeskrivning
För att Vänersborgs kommun ska få en enhetlig struktur för personalpolitiska
styrdokument har Personal- och förhandlingsutskottet tillsammans med personalkontoret gjort en översyn av samtliga styrdokument. Arbetet initierades av Personaloch förhandlingsutskottet i april 2007.
Personal- och förhandlingsutskottet har vid sammanträde 2009-02-04, § 10, redovisat
förslag till beslut avseende kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Av ovan angivna protokoll framgår också att Personal- och förhandlingsutskottet för
egen del, under förutsättning av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut,
beslutat om antagande och upphävande av i beslutet angivna riktlinjer och anvisningar
m m.
Personalkontoret har i skrivelse 2009-02-04 redovisat att intentionerna med översynen
varit att klargöra vilka dokument som är policy, riktlinje respektive anvisning. Därutöver finns dokument i form av verktyg och information.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Personalchefen Ewa Öqvist och förhandlingschefen Kent Johansson informerade
kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar upphäva följande dokument
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Dnr 2009/84

Namn
Arbetsmiljöpolicy för Vänersborgs kommun
Missbrukspolicy
Friskvårdspolicy
Handlingsplan - Trakasserier på grund av kön
och sexuella trakasserier
Chefs/ledarpolicy
Lönepolicy
Riktlinjer för främjande av mångfald för
anställda i Vänersborgs kommun
Policy och rutin för förbjudande av bisyssla

Antagen
2001-04-10
1998-11-24
2002-09-17
2006-11-14
1998-11-24
2000-02-02
2006-11-14
2002-06-18

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att anta förslag till revidering av
Ansvar och befogenheter inom personalområdet 2007-02-14
Kommunstyrelsen beslutar vidare för egen del att upphäva
Handlingsplan mot kränkande särbehandlig i
1999-03-24
arbetslivet
Strategi för ökad hälsa på arbetsplatsen
2002-11-20
_____________

Protokollsutdrag:
Personal- och förhandlingsutskottet
Personalkontoret
Kommunkansliet för revidering av kommunens författningssamling
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Dnr 2009/77

Antagande av reviderat reglemente för krisledningsnämnden
Ärendebeskrivning
Krisledningsnämnden är en nämnd som kan träda i kraft vid en extraordinär händelse i
kommunen. Vid granskning av nämndens reglemente har upptäckts en felaktighet. § 2
och § 4 hade ett motstridigt innehåll, både att ordförande beslutar när nämnden ska träda
i funktion samt att nämnden ”automatiskt” skulle träda i funktion vid en extraordinär
händelse.
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande 2009-02-03 att det enligt lag
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap (SFS 2006:544) ska vara så att ordföranden beslutar om när nämnden ska träda i funktion. I föreslagen ändring blir detta nu riktigt och i enlighet med
gällande lag. Kommunstyrelsen förslås föreslå kommunfullmäktige att anta reviderat
reglemente för krisledningsnämnden.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta reviderat reglemente för krisledningsnämnden.
_____________
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Dnr 2008/236

Rapportering av ej verkställda, gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen avseende kvartal 4 för 2008
Ärendebeskrivning
Socialutskottet har vid sammanträde 2009-01-29, § 19, rapporterat ej verkställda
gynnande beslut enligt socialtjänstlagen kap 16, § 6f-6h, avseende kvartal 4 för 2008.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar informationen
_______
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Dnr 2009/44

Beslut om extraordinära åtgärder på grund av ekonomiska läget
2009
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fattade beslut om budget, mål- och resursplan 2009-2011 i juni
2008. Andra halvåret 2008 har sedan dess präglats av en stark oro på de finansiella
marknaderna och kraftigt försämrade konjunkturutsikter.
Ekonomikontoret har i skrivelse 2009-02-11 redovisat den försämrade konjunkturen och
nedgång i sysselsättningen samt hur detta påverkar den kommunala ekonomin. Av
skrivelsen framgår bland annat att skatteintäkterna för 2009 prognostiseras bli c:a 30
Mkr lägre än budget.
Mot bakgrund av kommunens försämrade skatteprognoser för 2009 behöver en omprövning av kostnadssidan göras. Budgetberedningen har lagt följande förslag till åtgärder.
•
•
•
•

Sänkt budget för personalomkostnadspålägg
(separat beslut)
Neddragning av nämndernas budgetramar
avseende material och tjänster.
Indragning av extra pensionsavsättning
Neddragning av kommunstyrelsens
förfogandeanslag.

* Summa

9 315 Tkr
12 500 Tkr
5 000 Tkr
3 200 Tkr
30 015 Tkr

Direktiv till nämnderna avseende kostnadsbegränsande åtgärder under 2009
Nämnderna får direktiv som syftar till kostnadsbegränsande åtgärder under 2009. Samtliga åtgärder syftar till att minska kostnaderna genom att endast göra det som är oundgängligen nödvändigt för att bedriva våra verksamheter. I många fall innebär det att
beslut och kostnader skjuts upp.
1. Anställningsstopp införs som innebär att inga ny- och återanställningar görs och att
inga vikarier tillsätts vid vakanser. Stoppet gäller också inköp av tjänster från
bemanningsföretag. Se punkt 4 nedan. Undantag får beslutas av förvalt-ningschefen
efter samråd med respektive nämnds presidium.
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Dnr 2009/44

Personalbehov ska i första hand tillgodoses med internrekrytering och intern
omfördelning/omflyttning. Syftet är att underlätta omplacering av medarbetare som
kan riskera bli övertalig i framtiden.
2. Övertids- och mertidsstopp införs. Behovet av medarbetare ska inte lösas med övertid
och mertid. Förvaltningschefen beslutar om undantag från övertidsstoppet ska göras.
Tjänstgöring under jour och beredskap undantas från övertidsstoppet.
Syftet med dessa begränsningar på personalsidan är inte bara att kortsiktigt minska
kostnaderna utan också att långsiktigt driva på utvecklingen mot ett effektivare sätt att
ta tillvara de medarbetare kommunen har, deras önskemål om högre
sysselsättningsgrad, minskad deltidsarbetslöshet och moderna arbetstidsmodeller.
3. Samtliga nämnder åläggs att minska sina kostnader för sammanträdesarvoden med
minst 10 % i jämförelse med 2008.
4. Mycket stor restriktivitet gäller för inköp av varor och tjänster. Alla externa fakturor
på belopp på 5 000 kr eller mer ska attesteras av förvaltningschef. Externa fakturor
över 20 000 kr attesteras av nämndens ordförande (vid dennes förfall vice ordf. alt. 2:e
vice ordf.). Inköp får naturligtvis inte delas upp i syfte att kringgå dessa regler.
5. Kostnader för externt anordnade/förlagda kurser och konferenser ska godkännas i
förväg av kommunchefen eller vid dennes förfall av personalchefen.
6. Alla verksamheter ska ha en mycket restriktiv hållning till ledigheter med lön och
resor i tjänsten.
7. Förvaltningschefen har ett särskilt ansvar för att övriga kostnader genomlyses och
ifrågasätts.
8. Stor restriktivitet gäller också investeringar. Undantag när det gäller investeringar i
anläggningar, fastigheter, gator, vägar, fordon och maskiner beslutas av nämnden och
investeringar i inventarier såsom IT-utrustning, möbler mm beslutas av
förvaltningschefen.
Åtgärderna upphör senast 2009-12-31 eller på kommunstyrelsens uppmaning.
Varje nämnd följer upp beslutet vid varje sammanträde och rapporterar till
kommunstyrelsen vid presidieträffar som kommunstyrelsens presidium kallar till.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade kommunstyrelsen vid sammanträde
2009-02-11, § 31.
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Dnr 2009/44

Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm lämnade vid dagens sammanträde en fördjupad
information.
Under överläggningarna yrkade Lutz Rininsland (V) följande: ”Vänsterpartiet biträder
förslaget till kommunfullmäktige avseende justeringen av nämndernas budgetram samt
även samtliga övriga tre punkter i förslaget. Däremot yrkar Vänsterpartiet avslag på
förslaget om ”Direktiv till nämnderna – kostnadsbegränsande åtgärder under 2009.”
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden arbetsutskottets förslag mot Lutz
Rininslands (V) yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar justera ned nämndernas budgetramar 2009 med
12 500 Tkr, enligt följande fördelning:
Barn- och ungdomsnämnden
Byggnadsnämnden
Gymnasienämnden
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kulturnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Revisionen
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Överförmyndarnämnden

3 090 Tkr
59 Tkr
1 771 Tkr
17 Tkr
1 111 Tkr
94 Tkr
22 Tkr
16 Tkr
2 278 Tkr
4 040 Tkr
2 Tkr

Kommunfullmäktige beslutar vidare att
1. justera ned budgeten för pensionskostnader under finansförvaltningen med 5 000 Tkr
2. justera ned kommunstyrelsens förfogandeanslag med 3 200 Tkr
3. justera ned budgeten för skatteintäkter med 20 700 Tkr
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Dnr 2009/44

Kommunfullmäktige fastställer direktiv till nämnderna avseende kostnadsbegränsande
åtgärder under 2009, enligt upprättat förslag.
_______
Reservation

Lutz Rininsland (V) reserverade sig mot beslutet enligt bilaga 1.

Bilaga

Reservation enligt bilaga 1
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Dnr 2009/64

Barn- och ungdomsnämnden med begäran om utökat investeringsutrymme för arena och fritid avseende 2009 med anledning
av brand på isstadion
Ärendebeskrivning
Den 20 september 2008 inträffade en brand på isstadion i Vänersborg och både läktare
och konstgräs blev förstörda.
Barn- och ungdomsförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2009-01-09 redovisat bakgrund
och förslag till beslut.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2009-01-26, § 5, med anledning av
branden, begärt en utökad investeringsram för 2009 med 6 853 Tkr.
Ekonomikontoret har i yttrande 2009-02-10 föreslagit att barn- och ungdomsnämnden
skulle tillföras en utökad investeringsram med 6 853 Tkr. Finansieringen skulle ske med
ökad upplåning.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar tillföra barn- och ungdomsnämnden en utökad
investeringsram med 6 853 Tkr. Finansieringen kan ske med ökad upplåning.
_____________
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Dnr 2009/41

Beslut om anvisningar för arbetet med mål- och resursplan för
2010-2012 -underlag för ramsättning
Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har upprättat anvisningar för arbetet med mål- och resursplan för åren
2010-1012 - underlag inför ramsättningen.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott som utgör budgetberedning.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm och budgetekonomen Ewa Lundqvist informerade
kommunstyrelsen vid sammanträde 2009-02-11, § 32.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Under överläggningarna yrkade Lutz Rininsland (V) avslag till förslaget.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden budgetberedningens förslag mot
Lutz Rininslands (V) yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Ekonomistaben har, enligt uppdrag, upprättat anvisningar och planeringsramar för
Budget 2010 och Ekonomisk plan 2011-2012. Kommunstyrelsen ställer sig bakom
upprättat förslag.
_____________
Reservation

Lutz Rininsland (V) reserverade sig mot beslutet enligt bilaga 2.
Bilaga

Reservation enligt bilaga 2
Protokollsutdrag:

Ekonomikontoret som har att underrätta nämnderna
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§48

Dnr 2009/71

Antagande av riktlinjer för försäljning av kommunal lös
egendom
Ärendebeskrivning
Principerna för försäljning av kommunal egendom har sin grund i kommunallagens
kapitel 8 om ekonomisk förvaltning där det bland annat sägs att ”kommuner och landsting skall ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet”. Enligt kommunallagen
skall således försäljning av kommunens egendom ske på affärsmässiga grunder, vilket
jämställs med att försäljning ska ske till marknadspris.
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande 2009-02-02 att riktlinjerna
gäller för försäljning av sådan kommunal lös egendom som organisationen själv inte
längre har behov av eller av annan anledning ska göra sig av med, till exempel insamlat
skrot. Av tjänsteutlåtandet framgår att kommunstyrelsen föreslås besluta att anta
riktlinjerna.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjer för försäljning av kommunal lös egendom
_____________

Protokollsutdrag:
Kommunkansliet som har att underrätta samtliga nämnder
Kommunens författningssamling
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Dnr 2008/497

Yttrande över samråd avseende detaljplan för Delområde 2,
Hagaparken, Niklasberg
Ärendebeskrivning
Planområdet ligger i västra delen av Hagaparken, cirka 700 meter öster om Vänerborgs
centrum. I väster gränsar planområdet till Regementsgatan, i öster till före detta regementsbyggnader och i söder till Repslagarvägen. Genom området går Karl Ericsons allé.
Syftet med planen är att göra det möjligt att uppföra cirka 50 sammanbyggda småhus på
två eller fyra våningar på kvartersmark öster om före detta regementsbyggnader samt att
göra det möjligt att uppföra garage söder om regementsbyggnaderna.
Planförslaget är utställt för granskning enligt 5 kap 23 § plan- och bygglagen under
tiden 2009-01-30 – 2009-02-27.
Förslaget har överlämnats till kommunstyrelsen för yttrande.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 209-01-29 föreslagit att kommunstyrelsen skulle tillstyrka föreslagen detaljplan för Delområde 2 av Hagaparken, Niklasberg.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Under överläggningarna yrkade ordföranden Lars-Göran Ljunggren (S) följande tillägg
till liggande beslutsförslag: Enligt planbestämmelserna skall en mur byggas minst 1,20
meter hög utmed Regementsgatan, vilket enligt kommunstyrelsen ger området en
onödigt sluten karaktär.
Sedan överläggningarna avslutats föreslog ordföranden att först skulle arbetsutskottets
förslag ställas under proposition och därefter ovan redovisade tilläggsyrkande.
Ordföranden ställde arbetsutskottets förslag under proposition och fann att
kommunstyrelsen bifallit detta. Därefter ställdes ovan redovisade tilläggsyrkande under
proposition och ordföranden fann att kommunstyrelsen enhälligt bifallit detta.
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Dnr 2008/497

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar tillstyrka föreslagen detaljplan för Delområde 2 av Hagaparken, Niklasberg.
Kommunstyrelsen uttalar följande: Enligt planbestämmelserna skall en mur byggas
minst 1,20 meter hög utmed Regementsgatan, vilket enligt kommunstyrelsen ger
området en onödigt sluten karaktär.
_____________

Protokollsutdrag:

Byggnadsnämnden
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Dnr 2008/182

Beslut om medfinansiering av Tillväxtprogram Fyrbodal för
2009
Ärendebeskrivning
Vid sitt möte 2008-05-14 , § 55, beslutade kommunfullmäktige att ställa sig bakom
”Tillväxtprogram Fyrbodal 2008-2013”. Som en del av programmet skall respektive
kommun årligen förskottera sin andel av den kommunala medfinansieringen till
Fyrbodals kommunalförbund.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2009-02-16 redovisat att förskotteringen
motsvarar 35 kronor per invånare och år. Antalet invånare i respektive kommun räknas
per den 1 november föregående år. Under 2009 har förskotteringen beräknats till
1 294 475 kronor för Vänersborgs kommun.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Lars G Blomgren (FP) yrkade bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att till Fyrbodals Kommunalförbund utbetala 1 294 475
kronor i kommunal medfinansiering för 2009. Finansiering sker ur kommunstyrelsens
förfogandeanslag för 2009.
_____________

Protokollsutdrag:

Fyrbodals Kommunalförbund
Ekonomikontoret
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Dnr 2009/93

Beslut i förköpsfråga avseende fastigheten Vänersborg
Briggen 8
Ärendebeskrivning
Fastigheten är belägen inom detaljplan för kvarteret Briggen m m, Vassbotten.
Fastigheten är taxerad som industrienhet, trävaruindustri.
Fastighets AB Vänersborg har hos Vänersborgs kommun anhållit om förköpsprövning
vad gäller överlåtelse av fastigheten Briggen 8.
Fastighetsenheten har i yttrande 2009-02-12 föreslagit att kommunstyrelsen inte skulle
utöva förköpsrätt vid aktuell fastighetsöverlåtelse.
Ärendet anmäldes vid arbetsutskottets sammanträde 2009-02-18. Eftersom ordföranden
Lars-Göran Ljunggren (S) samt ledamöterna Bo Carlsson (C) och Marie Dahlin (S)
anmälde jäv var församlingen inte beslutför och kunde inte lämna något beslutsförslag
till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden Lars-Göran Ljunggren (S) anmälde att han inte deltog i handläggningen
eller beslutet i detta ärende på grund av jäv. Med anledning härav valdes Anne Sophie
Aronsson (S) till ordförande under denna paragraf.
Även Gunnar Lidell (M) och Bo Carlsson (C) anmälde att de inte deltog i handläggningen eller beslutet i detta ärende på grund av jäv. Lars-Göran Ljunggren (S)
ersattes av Sven G Johansson (S), Gunnar Lidell (M) ersattes av Orvar Carlsson (KD)
och Bo Carlsson (C) ersattes av Johanna Olsson (S).
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ej utöva förköpsrätt i detta ärende.
_____________
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Dnr 2009/93

Jäv
Lars-Göran Ljunggren (S), Gunnar Lidell (M) och Bo Carlsson (C) anmälde att de inte
deltog i handläggningen eller beslutet i detta ärende på grund av jäv.

Protokollsutdrag:

Fastighets AB Vänersborg
Fastighetsenheten
Ekonomikontoret
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Dnr 2009/42

Deltagande i utredning om gemensamt vattenskyddsområde för
Göta älv
Ärendebeskrivning

Göteborgsregionens kommunalförbund tog 2004 fram en vattenförsörjningsplan för
Göteborgsregionen.
Förbundsstyrelsen beslutade vid sammanträde 2008-12-15, § 196, att uppmana berörda
kommuner att delta i utarbetandet av föreskrifter för vattenskyddsområdet enligt de
principer och riktlinjer som redovisats i förstudien.
Göteborgsregionens kommunalförbund har i skrivelse 2009-01-15 efterhört intresse från
berörda kommuner om deltagande i det fortsatta utredningsarbetet.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna ärendet till samhällsbyggnadsnämnden att utse
deltagare att representera Vänersborgs kommun i utredningsarbetet. Kostnader skall
belasta samhällsbyggnadsnämnden inom fastställd budgetram.
_____________

Protokollsutdrag:

Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomikontoret
Göteborgsregionens kommunalförbund
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§53

Dnr 2008/594

Yttrande till Länsstyrelsen över fråga om allmänt vatten- och
avlopp för område Nordkroken, Vänersborg
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har i remiss 2008-11-20 redovisat att myndigheten har för avsikt att
förelägga Vänersborgs kommun att se till att allmän va-anläggning kommer till stånd
för området Nordkroken. Innan beslut fattas har Länsstyrelsen överlämnat ärendet till
kommunen för yttrande.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har yttrat sig vid sammanträde 2008-12-08, § 132.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig vid sammanträde 2009-01-22, § 2.
VA-verket har yttrat sig i skrivelse daterad 2009-01-14.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens beslutar att anta samhällsbyggnadsnämndens beslut 2009-01-22,
§ 2, med tillhörande skrivelse från VA-verket daterad 2009-01-14, som sitt eget att
överlämnas till Länsstyrelsen som kommunstyrelsens yttrande.
_____________

Protokollsutdrag:

Länsstyrelsen + samhällsbyggnadsnämndens beslut 2009-01-22, § 2, med tillhörande
skrivelse från VA-verket daterad 2009-01-14
Samhällsbyggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
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Dnr 2008/581

Yttrande över samråd om förslag till ny naturvårdsplan för
Trollhättans stad
Ärendebeskrivning
Förslag till ny naturvårdsplan för Trollhättans stad har upprättats av miljönämnden i
Trollhättans stad. Naturvårdsplanen har överlämnats till Vänersborgs kommun för
synpunkter.
Byggnadsförvaltningen har yttrat sig i skrivelse 2008-12-04.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har yttrat sig i delegationsbeslut 2009-01-16.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2009-02-18 föreslagit att kommunstyrelsen inte skulle ha något att erinra mot förslaget till naturvårdsplan för Trollhättans stad.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte ha något att erinra mot förslaget till naturvårdsplan
för Trollhättans stad.
_____________

Protokollsutdrag:
Trollhättans stad

Byggnadsförvaltningen
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
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Dnr 2008/644

Yttrande över Västtrafiks verksamhetsplan 2010-2012
Ärendebeskrivning
Västtrafik har upprättat verksamhetsplan 2010-2012 och överlämnat denna till
Vänersborgs kommun för yttrande.
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till yttrande daterat 2009-02-09.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Planeringssekreteraren Lars Rudström informerade kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta kommunstyrelseförvaltningens yttrande daterat
2009-02-09 som sitt eget, att överlämnas till Västtrafik som kommunstyrelsens yttrande.
_____________

Protokollsutdrag:
Västtrafik AB + kommunstyrelseförvaltningens yttrande daterat 2009-02-09
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Dnr 2008/311

Yttrande över nya priser på värdekort och kontoresor
Ärendebeskrivning
Vänersborgs kommun har fått förfrågan om eventuella synpunkter på nya priser på
värdekort och kontoresor från och med maj månad 2009.
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till yttrande daterat 2009-02-02.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Planeringssekreteraren Lars Rudström informerade kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar av kommunstyrelseförvaltningen upprättat yttrande daterat
2009-02-02 och antar detta som sitt eget att överlämnas till Västtrafik AB.
_____________

Protokollsutdrag:

Västtrafik AB + kommunstyrelseförvaltningens yttrande daterat 2009-02-02
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Dnr 2008/651

Yttrande till Miljödepartementet över remiss om Inspiredirektivets genomförande i svensk lagstiftning; Förslag till ny
miljöinformationslag och -förordning mm
Ärendebeskrivning
Miljödepartementet har givit Vänersborgs kommun möjlighet att lämna yttrande över
förslag till ny och förändrad lagstiftning som en följd av införandet av Inspiredirektivet. Remissen omfattar en ny miljöinformationslag och förordning samt
förändringar i fastighetsregisterlagen och tillhörande förordning, sekretesslagen och
fastighetsbildningskungörelsen. Direktivet syftar till att öka tillgången och spridningen
av miljöinformation.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har vid sammanträde 2009-01-26, § 1, redovisat
förslag till yttrande.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande, som antogs
2009-01-26, § 1, som sitt eget att överlämnas till Miljödepartementet som
kommunstyrelsens yttrande.
_____________

Protokollsutdrag:

Miljödepartementet + Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande 2009-01-26, § 1
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§58

Delegationsbeslut
Kommunstyrelsen godkänner anmälda delegationsbeslut som kommit in för att anmälas
vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 februari 2009. Se bilaga 3

Bilaga

Delegationsbeslut enligt bilaga 3
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§59

Meddelanden
Kommunkansliet har ingivit förteckning över skrivelser och meddelanden som inkommit
för anmälan vid kommunstyrelsens sammanträde den 25 februari 2009. Se bilaga 4.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger förteckningen till handlingarna.
_______

Bilaga

Meddelandelista enligt bilaga 4
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Dnr 2009/45

Beslut om rättelse av kommunstyrelsens protokoll 2009-02-11,
§ 29, Utseende av ledamöter i arbetsgrupp för frågor kring
vindbruk på Kroppefjäll
Ärendebeskrivning
Till kommunstyrelsens sammanträde 2009-02-11 sändes handlingar ut till de ärenden
som skulle behandlas. Till varje ärende redovisades ett förslag till beslut. Kommunstyrelsen fattade beslut i § 29, i enlighet med det föreslagna beslutet.
I protokollet har felaktigt endast en person namngivits att företräda Vänersborgs
kommun.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens förste vice ordförande Gunnar Lidell (M) och
kommunstyrelsens andre vice ordförande Bo Carlsson (C) i uppdrag att företräda
Vänersborgs kommun i arbetsgruppen för vindbruk på Kroppefjäll. Kommunstyrelsen
beslutar vidare att ge kommunchefen Guy Mahlviker i uppdrag att utse tjänsteman att
representera kommunen i ovan angivna grupp.
_____________

Protokollsutdrag:
Bo Carlsson
Gunnar Lidell
Guy Mahlviker
Byggnadsförvaltningen
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