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Plats

Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Onsdagen den 11 februari 2009, kl 08.30-10.50 .

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Madelaine Karlsson
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24-39

Underskrifter
Sekreterare

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

Maud Rudquist

Ordförande
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Madelaine Karlsson
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Närvarolista
Beslutande
Lars-Göran Ljunggren (s)
Gunnar Lidell (m)
Bo Carlsson (c)
del av § 24
Mats Andersson (c)
del av § 24-39/MR
Joakim Sjöling (s)
Marie Dahlin (s)
Anne Sophie Aronsson (s)
Madelaine Karlsson (s)
Kate Giaever (s)
Ann-Britth Fröjd (c)
Anders Forsström (m)
Astrid Karlsson-Björkman (m)
Lars G Blomgren (fp)
Andreas Vänerlöv (kd)
James Bucci (v)
Lars Rosén (fv)

Tjänstgör för

Bo Carlsson (c)

Jenny Brycker (s)

Ersättare
Mats Andersson (c)
del av § 24
Sven G Johansson (s)
Bengt Larson (s)
Johanna Olsson (s)
Dan Nyberg (s)
Kerstin Andersson Carlsson (m)
Tor Wendel (m)
Johan Ekström (fp)
Orvar Carlsson (kd)
Lutz Rininsland (v)
Kent O. Nilsson (mp)

Övriga deltagare
Kanslichefen Claire Gabrielsson
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
Information § 24
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
Redovisningschefen Camilla Werngren
Budgetekonomen Ewa Lundqvist
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Ärenden

Sid

§24

Information

5

§25

Ordförandeinformation

6

§26

Uppdrag åt gymnasienämnden att utreda vilka gymnasieprogram som
bäst kan inrymmas på Vänerparken (Dnr KS 2009/47)

7

§27

Uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden och kulturnämnden att utreda
hur man kan använda mark och byggnader, Huvudnässkolans område
(Dnr KS 2009/46)

8

§28

Fastställande av anvisningar för kommunens kravverksamhet
(Dnr KS 2009/43)

10

§29

Utseende av ledamöter i arbetsgrupp för frågor kring vindbruk på
Kroppefjäll(Dnr KS 2009/45)

11

§30

Fastställande av bolagsdag 2009 för de kommunala bolagen
(Dnr KS 2009/63)

12

§31

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

13

§32

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

14

§33

Information om preliminär bokslutsrapport december 2008
(Dnr KS 2008/272)

15

§34

Yttrande till Regeringen/Finansdepartementet över betänkandet
”Bidragsspärr” (SOU 2008:100) (Dnr KS 2008/601)

16

§35

Delegationsbeslut

17

§36

Meddelanden

18

§37

Utseende av ombud till Kommuninvests föreningsstämma och
seminarium 2009-04-02 (Dnr KS 2009/92)

19
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§38

Yttrande över samrådshandling i enkelt planförfarande gällande
detaljplan för Noppingen 1 m m, Blåsut, Vänersborgs kommun
(Dnr KS 2009/88)

20

§39

Yttrande över remiss från Västra Götalandsregionen om behov av och
avgränsning av miljöbedömning för den regionala infrastrukturen för
Västra Götaland 2010-2021 (Dnr KS 2009/31)

21
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§24

Information
Ekonomichefen Thomas Sannemalm och redovisningschefen Camilla Werngren
Preliminär bokslutsrapport december 2008 (Dnr KS 2008/272)
Ekonomichefen Thomas Sannemalm och budgetekonomen Ewa Lundqvist
Anvisningar för arbetet med mål- och resursplan för 2010-2012 –
underlag för ramsättning. (Dnr KS 2009/41)
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
Åtgärder med anledning av lägre skatteintäkter under 2009 (Dnr KS 2009/44)
Fastställande av anvisningar för kommunens kravverksamhet (Dnr KS 2009/43)
Kommunstyrelsens förste vice ordförande Gunnar Lidell (m)
Den 27 januari deltog vid sammanträde med företagarna i Trollhättan och Vänersborg

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.
_______
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§25

Ordförandeinformation
Den 20 beredningsgruppen för regional utveckling, Göteborg
Den 21 januari presidieöverläggningar med barn- och ungdomsnämnden
Den 22 januari hälsopolitiska rådets arbetsutskott
Den 22 januari Fyrbodals arbetsutskott
Den 22 januari Trestad samverkan
Den 23 januari Holmen
Den 26-27 januari studiebesök i Umeå
Den 29 januari deltog i IFK-Vänersborgs medlemsmöte
Den 2 februari infrastrukturberedning
Den 5 februari uppföljningsmöte efter överläggningar i Håverud angående krisberedskap
Den 6 februari datautbildning i GroupWise
Den 6 februari Fastighetsbolagets styrelsemöte
Den 9 februari hälsopolitiska rådet
Den 9 februari sammanträde om och på Holmen i Vargön
Den 10 februari introduktion för nyanställda
Den 10 februari styrgruppen för plan- och byggfrågor
Presidieöverläggningar pågår med nämnderna vad gäller bokslut

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.
_______
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Dnr 2009/47

Uppdrag åt gymnasienämnden att utreda vilka gymnasieprogram som bäst kan inrymmas på Vänerparken
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2008-03-19, § 14, att uppdra åt
gymnasienämnden att utreda vilka program som bäst kan inrymmas på Vänerparken.
Beslutet togs i samband med att man beslutat att Huvudnässkolan inte längre skulle
användas som skola.
Beslutet har i en dom från 2009-01-12 upphävts av länsrätten i Vänersborg. Grunden är
att beslutet inte kungjorts enligt kommunallagens regler.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen i tjänsteutlåtande 2009-01-19
att föreslå kommunfullmäktige att på nytt besluta i frågan, nu med fullgod kungörelse.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Under överläggningarna yrkade James Bucci (v) att beslutsförslaget skulle ha följande
lydelse: ”Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt gymnasienämnden att utreda om
något gymnasieprogram kan inrymmas på Vänerparken.”
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden arbetsutskottets förslag mot
James Buccis (v) ovan redovisade yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat i
enlighet med arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt gymnasienämnden att utreda vilka
gymnasieprogram som bäst kan inrymmas på Vänerparken.
_____________
Reservation
James Bucci reserverade sig mot beslutet enligt Bilaga 1
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Dnr 2009/46

Uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden och kulturnämnden att
utreda hur man kan använda mark och byggnader, Huvudnässkolans område
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2008-03-19, § 14, att uppdra åt
samhällsbyggnadsnämnden och kulturnämnden att utreda hur man kan använda
byggnader och mark på Huvudnäs. Beslutet togs i samband med att man beslutat att
Huvudnässkolan inte längre skulle använda som skola.
Beslutet har i en dom från 2009-01-12 upphävts av länsrätten i Vänersborg. Grunden är
att beslutet inte kungjorts enligt kommunallagens regler.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande 2009-01-19 att kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige att på nytt besluta i frågan, nu med fullgod
kungörelse.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Gunnar Lidell (m) yrkade att till beslutsförslaget skulle, förutom samhällsbyggnadsnämnden och kulturnämnden, även fogas byggnadsnämnden. I yrkandet instämde James
Bucci (v).
James Bucci (v) yrkade vidare följande tilläggsyrkande till arbetsutskottets förslag: ”I
det utredningsuppdraget skall Västarvets utredning också utgöra en del av underlaget.”
Sedan överläggningarna avslutats konstaterade ordföranden att det fanns följande tre
förslag: Arbetsutskottets förslag, Gunnar Lidells (m) m fl ovan redovisade yrkande samt
James Buccis (v) ovan redovisade tilläggsyrkande. Ordföranden föreslog och
kommunstyrelsen godkände att först skulle arbetsutskottets förslag ställas mot Gunnar
Lidells (m) m fl ovan redovisade yrkande. Härefter skulle James Buccis (v) ovan
redovisade tilläggsyrkande ställas under proposition.
Ordföranden ställde arbetsutskottets förslag mot Gunnar Lidells (m) m fl yrkande och
fann att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärdes.
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Dnr 2009/46

Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av kommunstyrelsen. Den som stödjer arbetsutskottets förslag, röstar ja och den som stödjer Gunnar
Lidells (m) m fl yrkande, röstar nej.
8 ja-röster
Mats Andersson (c)
Joakim Sjöling (s)
Marie Dahlin (s)
Anne Sophie Aronsson (s)

Madelaine Karlsson (s)
Kate Giaever (s)
Ann-Britth Fröjd (c)
Lars-Göran Ljunggren

7 nej-röster
Gunnar Lidell (m)
Andreas Vänerlöv (kd)
Anders Forsström (m)
James Bucci (v)
Astrid Karlsson Björkman (m) Lars Rosén (fv)
Lars G Blomgren (fp)

Kommunstyrelsen hade därmed beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Härefter ställde ordföranden James Buccis (v) tilläggsyrkande under proposition och
fann att kommunstyrelsen beslutat avslå James Buccis (v) tilläggsyrkande.
Omröstning begärdes.
Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av kommunstyrelsen. Den som röstar för ett avslag till James Buccis (v) tilläggsyrkande röstar ja och den
som stödjer James Buccis (v) tilläggsyrkande röstar nej.
9 ja-röster
Mats Andersson (c)
Kate Giaever (s)
Joakim Sjöling (s)
Ann-Britth Fröjd (c)
Marie Dahlin (s)
Lars Rosén (fv)
Anne Sophie Aronsson (s) Lars-Göran Ljunggren (s)
Madelaine Karlsson (s)

1 nej-röst
James Bucci ( v)

5 avstår
Gunnar Lidell (m)
Lars G Blomgren (fp)
Anders Forsström (m)
Andreas Vänerlöv (kd)
Astrid Karlsson Björkman (m)
Kommunstyrelsen hade därmed beslutat avslå James Buccis (v) tilläggsyrkande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden och kulturnämnden att utreda hur man kan använda mark och byggnader på Huvudnässkolans område.
_____________

Reservation
James Bucci reserverade sig mot beslutet enligt Bilaga 2
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Dnr 2009/43

Fastställande av anvisningar för kommunens kravverksamhet
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2008-12-17, § 122, om en kravpolicy för Vänersborgs
kommun. Av kravpolicyn framgår att kommunstyrelsen har att utfärda ytterligare
anvisningar för kommunens krav- och inkassoverksamhet.
Mot denna bakgrund har ekonomikontoret, i samråd med kommunkansliet, upprättat
förslag till anvisningar för krav- och inkassoverksamhet. Ekonomikontoret redovisar i
skrivelse 2009-01-21 att dessa syftar till att stödja en effektiv och rättssäker hantering i
kommunens kravverksamhet.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens fastställer ” Anvisningar för krav- och inkassoverksamhet”, enligt
upprättat förslag från ekonomikontoret.
_____________

Protokollsutdrag:
Ekonomikontoret
Kommunens författningssamling
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Dnr 2009/45

Utseende av ledamöter i arbetsgrupp för frågor kring vindbruk
på Kroppefjäll
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen gav 2007-05-30, § 158, i uppdrag åt kommunchefen Guy Mahlviker
och byggnadschefen Charlotte Rosborg att upprätta en fördjupad översiktsplan för
vindkraft.
En vindbruksplan har upprättats och kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde
2008-12-03, § 282, att samråda om vindbruksplanen enligt 4 kap 3 § plan- och
bygglagen.
Kroppefjäll som är uppdelat mellan kommunerna Färgelanda, Mellerud och
Vänersborg, är ett intressant område för vindbruk.
För att samordna arbetet och ta till vara kommunernas respektive intressen för vindbruk
inom Kroppefjällsområdet är en arbetsgrupp under bildande.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger 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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Dnr 2009/63

Fastställande av bolagsdag 2009 för de kommunala bolagen
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har att varje år fastställa bolagsdag för de helägda kommunala
bolagen. Vid bolagsdagen redovisar bolagen förvaltningsberättelse, resultaträkning och
balansräkning.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer att bolagsdagen år 2009 är i samband med kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 25 mars 2009.
_______

Protokollsutdrag:
Kommunala bolagen, styrelseordförande och verkställande direktör
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Dnr 2009/44

Information om extraordinära åtgärder på grund av ekonomiska
läget 2009
Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret redovisar för kommunstyrelsen kontinuerligt kommunens ekonomiska
läge.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott
Ekonomichefen Thomas Sannemalm redovisade aktuellt läge och att åtgärder kommer
att behöva vidtagas. Kommunstyrelsen föreslogs informeras vid sammanträdet den 11
februari 2009 om tänkbara åtgärder. Budgetberedningen inledde sitt arbete den 29
januari 2009 och kommer att bearbeta ärendet inför kommunstyrelsens sammanträden
den 11 och 25 februari 2009.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.
_____________

Protokollsutdrag:
Ekonomikontoret
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Dnr 2009/41

Information 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.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Ekonomichefen Thomas Sannemalm och budgetekonomen Ewa Lundqvist informerade
kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.
_____________

Protokollsutdrag:

Ekonomikontoret
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Dnr 2008/272

Information om preliminär bokslutsrapport december 2008
Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har upprättat preliminär bokslutsrapport december 2008.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm och redovisningschefen Camilla Werngren
informerade kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen

_______

Protokollsutdrag:

Ekonomikontoret
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Dnr 2008/601

Yttrande till Regeringen/Finansdepartementet över betänkandet
”Bidragsspärr” (SOU 2008:100)
Ärendebeskrivning
Utredningen som lett fram till SOU 2008/100 ”Bidragsspärr” handlar om lämpligheten
att införa en ny konsekvens av brott enligt bidragsbrottslagen, benämnd bidragsspärr.
Bidragsspärr skulle innebära att den som befunnits skyldig till bidragsbrott under en viss
tid inte ska ha rätt att få förmån från välfärdssystemen.
En utgångspunkt för utredningen har varit att bidragsspärr inte ska kunna bli fallet om
bidragsbrottet bedömts som ringa eller mindre allvarligt. En annan utgångspunkt, som
främst berör kommunerna, har varit att ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen inte
ska kunna bli föremål för ett beslut om bidragsspärr.
Ärendet remitterades av kommunstyrelsens arbetsutskott till socialnämnden för yttrande.
Socialnämnden har yttrat sig i ett beslut från den 2009-01-29, § 12.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrande från socialnämnden, beslutat 2009-01-29,
§ 1, så som sitt eget och översända detsamma till Regeringen/Finansdepartementet.
_____________

Protokollsutdrag:

Regeringen/Finansdepartementet + socialnämndens yttrande 2009-01-29

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2009-02-11

17 (21)

§35

Delegationsbeslut
Kommunstyrelsen godkänner anmälda delegationsbeslut som kommit in för att anmälas
vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 februari 2009. Se bilaga 3.
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§36

Meddelanden
Kommunkansliet har ingivit förteckning över skrivelser och meddelanden som inkommit
för anmälan vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 februari 2009. Se bilaga 4

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger förteckningen till handlingarna.
_______
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Dnr 2009/92

Utseende av ombud till Kommuninvests föreningsstämma och
seminarium 2009-04-02
Ärendebeskrivning
Kommuninvest har inbjudit till föreningsstämma och seminarium torsdagen den 2 april
2009 i Stockholm.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utse Gunnar Lidell (m) till ombud för Vänersborgs kommun
vid Kommuninvests föreningsstämma. Till ersättare för Gunnar Lidell (m), utses
Lars-Göran Ljunggren (s).
_____________

Protokollsutdrag:

Kommuninvest
Gunnar Lidell
Lars-Göran Ljunggren
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Dnr 2009/88

Yttrande över samrådshandling i enkelt planförfarande gällande
detaljplan för Noppingen 1 m m, Blåsut, Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Planområdet omfattar fastigheten Noppingen 1 och mark norr och öster om fastigheten.
Området gränsar i öster till Trafikkanalen och söder till kvarteret Klubbsvampen med
idrottsplatsen Kasen. I norr ingår en del av Blåsutbacken.
Byggnadsnämnden har upprättat en samrådshandling daterad februari 2009. Ärendet
som kom in till kommunstyrelsen 2009-02-09 har överlämnats för synpunkter senast
2009-02-23.
Med hänsyn till ovanstående och att kommunstyrelsens nästa sammanträde är
2009-02-25 och således efter utgången av remisstiden, överlämnas ärendet till
kommunstyrelsen vid sittande bord.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt sin ordförande Lars-Göran Ljunggren (s) att
upprätta och underteckna yttrande i ärendet att överlämnas till byggnadsnämnden.
_____________

Protokollsutdrag:

Lars-Göran Ljunggren
Byggnadsnämnden
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Dnr 2009/31

Yttrande över remiss från Västra Götalandsregionen om behov
av och avgränsning av miljöbedömning för den regionala
infrastrukturen för Västra Götaland 2010-2021
Ärendebeskrivning
Västra Götalandsregionen har upprättat en plan för den regionala infrastrukturplanen
2010-2021 för Västra Götaland. Enligt miljöbalken skall samråd ske med länsstyrelse
och kommuner angående behov av och avgränsning av miljöbedömningar för den
regionala infrastrukturplanen.
Handlingarna har överlämnats till Vänersborgs kommun för yttrande.
Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund har i skrivelse daterad 2009-02-12
redovisat att man instämmer i stort med remissens förslag med synpunkter som
redovisas i skrivelsen.
Av skrivelsen framgår att direktionen beslutat att instämma i att infrastrukturplanen
bedöms ha betydande miljöpåverkan samt att med hänvisning till i skrielsen angivna
synpunkter ställa sig bakom upprättat förslag till avgränsning av miljöbedömningen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Det noteras till protokollet att James Bucci (v) inte deltog i handläggningen eller beslutet
i detta ärende.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom av direktionen för Fyrbodal upprättat yttrande och
beslutar att detta kan utgöra yttrande även från Vänersborgs kommun
_______

Protokollsutdrag:

Västra Götalandsregionen
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