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Plats

Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Onsdagen den 21 januari 2009, kl 08.30 – 14.45

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3-4

Utsedd att justera

Ann-Britth Fröjd

Paragrafer

1-23

Underskrifter
Sekreterare

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

Maud Rudquist
Ordförande

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

Lars-Göran Ljunggren
Justerande

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

Ann-Britth Fröjd
________________________________________________________________________________
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
2009-01-21

Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande

2009-01-22
2009-02-13

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsen, Sundsgatan 29, Vänersborg

Underskrift
utdragsbestyrkande
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Maud Rudquist
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Närvarolista
Beslutande
Lars-Göran Ljunggren (s)
Gunnar Lidell (m)
Bo Carlsson (c)
Sven G Johansson (s)
Bengt Larson (s)
Anne Sophie Aronsson (s)
Madelaine Karlsson (s)
§ 1-2
Johanna Olsson (s)
§ 3-23
Kate Giaever (s)
Ann-Britth Fröjd (c)
Anders Forsström (m)
Astrid Karlsson-Björkman (m)
Johan Ekström (fp)
Andreas Vänerlöv (kd)
Lutz Rininsland (v)
Lars Rosén (fv)
Ersättare
Mats Andersson (c)
Johanna Olsson (s)
Dan Nyberg (s)
Tor Wendel (m)
Orvar Carlsson (kd)
Kent O. Nilsson (mp)

Tjänstgör för

Joakim Sjöling (s)
Marie Dahlin (s)
Jenny Brycker (s)
Madelaine Karlsson (s)

Lars G Blomgren (fp)
James Bucci (v)

§ 1-2

Information § 2
Förvaltningschefen Charlotte Rosborg
Planarkitekten Karin Wolff
Planarkitekten Jasmina Lilja
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
Personalchefen Ewa Öqvist
Förhandlingschefen Kenth Johansson
Arbetsmiljöutvecklaren Ingrid Rylander

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

Sid

§1

Yttrande över överklagat beslut om antagande av detaljplan för kvarteret
Tisteln m m (Dnr KS 2008/629)

5

§2

Information

7

§3

Ordförandeinformation

8

§4

Information om fördjupad översiktsplan avseende Vänersborgs centrum,
Vargön och Trestad center (Dnr KS 2009/27)

10

§5

Beslut om höjning av avgifter för måltider inom socialnämndens
verksamhetsområde (Dnr KS 2008/495)

11

§6

Antagande av ”Policy för reducering av personal i samband med
verksamhetsförändringar” (Dnr KS 008/642)

14

§7

Antagande av ”Organisation av arbetsmiljöuppgifter” (Dnr KS 2008/643)

15

§8

Rapportering av ej verkställda, gynnande beslut enligt socialtjänstlagen
avseende kvartal 3 för 2008 (Dnr KS 2008/236)

16

§9

Förordnande av vattenskyddsområde för Hästvadets grundvattentäkt,
Vargön (Dnr KS 2008/650)

17

§ 10

Antagande av justerad budget 2009 av förändrat personalomkostnadspålägg
(Dnr KS 2009/17)

18

§ 11

Beslut om utökad investeringsbudget för införande av digital utrustning i
Vänersborgs Teater (Dnr KS 2008/624)

20

§ 12

Uppföljning och antagande av revidering 2006 av Agenda 22
(Dnr KS 2007/587)

21

§ 13

Beslut om ekonomisk intern kontroll 23008 inom
kommunstyrelseförvaltningen (Dnr KS 2008/188)

22

§ 14

Beslut om feriepraktikanter och sommarjobb 2009 inom Vänersborgs
kommun (Dnr KS 2009/23)

23
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§ 15

Beslut om medfinansiering av kompetensprojektet Grönintegration – från
jord till bord (Dnr KS 2008/587)

24

§ 16

Beslut om anslag för utförande av det kommunala uppföljningsansvaret
2009 (Dnr KS 2008/464)

26

§ 17

Beslut om anslag för genomförande av Grannisgalan 2010 (Dnr KS
2008/604)

28

§ 18

Beslut om utseende av ombud med ersättare till extra bolagsstämma med
Vänerhamn AB Dnr KS 2008/641)

30

§ 19

Godkännande av Avsiktsförklaring/Letter of intent mellan Vänersborg och
Omaruru (Dnr KS 2009/32)

31

§ 20

Godkännande av kommunala partnerskapsprojektet Crossing Horizons
2009-2011 (Dnr KS 2009/33)

32

§ 21

Beslut om samråd avseende Kvalitetsprogram – komplettering till program
för detaljplaner för Sanden, söder om Dalbobron (Dnr KS 2008/435)

33

§ 22

Delegationsbeslut

34

§ 23

Meddelanden

35
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Dnr 2008/629

Yttrande över överklagat beslut om antagande av detaljplan för
kvarteret Tisteln m m
Ärendebeskrivning
Planområdet omfattar kvarteret Tisteln och delar av Hamngatan, Vattugränd och
Sundsgatan. Det gränsar i väster till Gamla Hamnkanalen, i norr till Kungsgatan och
kvarteret Sälgen, i öster till Residensgatan och i söder till kvarteret Riksbanken.
Syftet med planförslaget är att skydda den kulturhistoriskt värdefulla miljön i kvarteret
Tisteln och vid Gamla Hamnkanalen. För Tisteln 1, Tisteln 2 och Tisteln 5 skall användningen vara anpassad till bebyggelsens kulturvärden. Tisteln 3 och Tisteln 4 får användas för bostäder och centrumverksamhet. Rivningsförbud och skyddsbestämmelser skall
gälla för gatubyggnaderna på Tisteln 1, Tisteln 2, Tisteln 3 och Tisteln 5. För övrig
bebyggelse skall gälla varsamhetsbestämmelser. Nya byggnader skall utformas med
särskild hänsyn till karaktärsdragen hos kvarterets befintliga bebyggelse.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2007-06-20, § 78, enligt 5 kap 29 §
plan- och bygglagen att anta detaljplan för kvarteret Tisteln m m.
Gert Andersson och Eva Andersson har i skrivelse 2007-07-16 överklagat kommunfullmäktiges beslut.
Länsstyrelsen har i skrivelse 2008-12-11 begärt yttrande från kommunen i anledning av
överklagandet.
Byggnadsförvaltningen har i skrivelse 2009-01-12 redogjort för ärendet.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Förvaltningschefen Charlotte Rosborg informerade kommunstyrelsen.
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Dnr 2008/629

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen konstaterar att överklagandeskrivelsen avslutas med synpunkter på
hur länsstyrelsen ska hantera ärendet. Övriga synpunkter i skrivelsen har Eva Andersson
och Gert Andersson tidigare framfört vid samrådet och utställningen. Dessa synpunkter
har bemötts i samrådsredogörelsen och i utlåtandet. Frågan om rätt till ersättning och
ersättningens storlek prövas av domstol. Kommunstyrelsen har inga ytterligare
kommentarer.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_____

Protokollsutdrag till

Länsstyrelsen i Västra Götalands län + byggnadsförvaltningens yttrande
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§2

Information
Förvaltningschefen Charlotte Rosborg, planarkitekten Karin Wolff och
planarkitekten Jasmina Lilja
Fördjupad översiktsplan för Vänersborgs stad och Vargön
(Dnr KS 2009/27)
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
Det ekonomiska läget 2009
Justerad budget 2009 av förändrat personalomkostnadspålägg (Dnr KS 2009/17)
Personalchefen Ewa Öqvist
Policy för reducering av personal i samband med verksamhetsförändringar
(Dnr KS 2008/642)
Organisation av arbetsmiljöuppgifter (Dnr KS 2008/643)
Kommunstyrelsens förste vice ordförande Gunnar Lidell (m)
Den 9 december pensionärsföreningen Lilla Paris 30 års jubileum
Den 13 december ”Årets skörd” på Vänersborgs museum
Den 16 december lokala brottsförebyggande rådet
Den 13 januari sammanträffande mellan Vänersborg & Co och gästerna från Omaruru
Den 13 januari planeringsmöte med Vänersborg & Co
Den 13 januari deltog vid ett av kommunen anordnat möte om Vindbruksplan
Den 15 januari tillsammans med gästerna från Omaruru studiebesök för att titta på
vattenpumpar och lantbruk
Den 16 januari deltog vid möte med Färgelanda och Melleruds kommuner angående
vindkraft på Kroppefjäll
Den 20 januari möte med Fyrbodals maritima näringsliv
Kommunchefen Guy Mahlviker
Redovisades kommunchefens rapport med bl a
- Högskolecentrum
- Anställning av näringslivschef
- Personalenkät
- Visionsdag för Sanden

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen
_______
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§3

Ordförandeinformation
Den 4 december sammanträde om det maritima Vänern
Den 4 december Visit Trollhättan Vänersborg
Den 5 december Gränskommittén i Trollhättan
Den 5 december företagsträff i Göteborg
Den 7 december adventshögtid vid Skaraborgs flygflottilj
Den 8-10 december anställningsintervjuer med sökande till tjänsten som
samhällsbyggnadschef
Den 8 december sammanträde med fastighetsbolaget
Den 9 december infrastrukturberedning i Uddevalla
Den 9 december deltog hos Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund tillsammans med
landshövdingen i Jämtland, Britt Bohlin
Den 10 december möte med företrädare för Profilrestauranger, ny ägare av Ronnums
Herrgård
Den 11 december sammanträde med Tillväxtalliansen Trollhättan Vänersborg
Den 12 december sammanträde med Kommunal avd 6 Vänersborg
Den 12 december Dalslands Kanal AB
Den 15 december möte med regionrådet Kent Johansson angående infrastruktur
Den 15 december tal till personalen vid AB Vänersborgsbostäder
Den 16 december styrgruppen för plan- och byggfrågor
Den 16 december överläggningar avseende Vargön Alloys
Den 17 december avstämningsmöte med AB Vänersborgsbostäder och Skanska
angående om byggnation av Niklasberg
Den 17 december avtackning av Christer Zetterberg
Den 22 december tillsammans med Gert-Inge Andersson, Trollhättan, intervjuer med
sökande till tjänsten som flygplatschef
2009
Den 7 januari information från Folkuniversitetet
Den 11-18 januari besök från Omaruru, Namibia
Den 12 januari mål- och visionsdag rörande Sanden
Den 13 januari deltog vid chefsbyte vid Skaraborgs flygflottilj
Den 14 januari sammanträde angående Holmen Paper och Vargön Alloys
Den 16 januari styrgruppen för Kvalitetsnätverk Västkust
Den 16 januari avslutningsmiddag med gästerna från Omaruru, Namibia
Den 17 januari på Vänersborgs museum redovisning av projekten med Omaruru
Den 18 januari invigning av tillbyggnad med nya verksamheter vid Quality Hotel
Den 20 januari beredningsgruppen för regional utveckling, Göteborg
Den 31 januari kommunens födelsedag med öppet hus
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Forts § 3

Redovisning av arbetslöshetssiffror för kommunen, länet och riket, oktober – december
2008.
Information om förändringar för industrierna på Stallbackaområdet i Trollhättan.
Redovisades diskussioner kring infrastrukturplanering inom Västra Götalandsregionen.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen
_______
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Dnr 2009/27

Information om fördjupad översiktsplan avseende Vänersborgs
stad och Vargön
Ärendebeskrivning
Som ett led i översiktsplanearbetet har byggnadsförvaltningen upprättat förslag till en
fördjupad översiktsplan vad gäller Vänersborgs stad och Vargön med markområdet som
sträcker sig fram till Trollhättans kommungräns. Den fördjupade översiktsplanen berör
exempelvis bostäder, infrastruktur, markanvändning m m.
Kommunstyrelsens behandlig av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Planarkitekten Karin Wolff och planarkitekten Jasmina Lilja informerade kommunstyrelsen. Förvaltningschefen Charlotte Rosborg fanns närvarande för att besvara frågor.
Arbetet fortsätter och kommer att resultera i en plan som beräknas föreläggas kommunstyrelsen hösten 2009.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen
_______
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Dnr 2008/495

Beslut i återremitterat ärende om höjning av avgifter för
måltider inom socialnämndens verksamhetsområde
Ärendebeskrivning
Återremitterat ärende. Samhällsbyggnadsnämnden har presenterat förslag till
prissättning för 2008 avseende kost som levereras till socialförvaltningen. Föreslagen
prisökning uppgår till 10 % från och med 2008-01-01. Socialnämnden får kompensation
för höjda lönekostnader inom samhällsbyggnadsförvaltningen och har erhållit
kompensation med ca 800 Tkr under 2008 för höjda löner för måltidspersonal.
Föreslagen prishöjning innebär en kostnadsökning på ca 2 000 Tkr. Mellanskillnaden
måste täckas inom socialnämndens egen verksamhet, om inte höjningen förs ut i
konsumentledet i form av höjda måltidsavgifter för brukare. Socialnämndens ansträngda
ekonomi aktualiserar en sådan lösning.
Socialnämnden beslutade vid sammanträde 2008-09-25, § 167, och med hänvisning till
sin förvaltnings skrivelse 2008-09-11, att avsteg skulle göras från kommunfullmäktiges
beslut 2004-11-16, § 89, och därmed höja måltidsavgifter inom socialnämndens
verksamhetsområde med 10 % från och med 2009-01-01. Från och med 2010-01-01
skulle kostavgiften åter knytas till index enligt tidigare beslut.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2008-11-19, § 113, att återremittera
ärendet till socialnämnden för att klarlägga nuvarande faktiska kostnader per portion och
dag och inklusive eventuell distributionsavgift, samt klargörande av vart de samordningsvinster tog vägen, som skulle erhållas genom att samhällsbyggnadsnämnden
övertog all kostproduktion.
Socialnämnden beslutade vid sammanträde 2008-12-18, § 238, att till kommunfullmäktige överlämna socialförvaltningens skrivelse daterad 2008-11-28 och
samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2008-12-02.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Gunnar Lidell (m) yrkade bifall till första stycket i beslutsförslaget och att andra stycket
skulle utgå och i stället få följande lydelse: ”Kommunfullmäktige upphäver också sitt
beslut daterat 2004-11-16, där socialnämnden gavs möjlighet att själv indexuppräkna
avgifter (KF § 89).”
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Dnr 2008/495

Lutz Rininsland (v) yrkade avslag till förslaget i sin helhet.
Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden att det fanns tre förslag:
arbetsutskottets förslag samt Gunnar Lidells (m) respektive Lutz Rininslands (v) ovan
redovisade yrkanden.
De tre förslagen ställdes härefter under proposition och ordföranden fann att
kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärdes
För att få fram två förslag att ställas mot varandra föreslog ordföranden följande
propositionsordning som godkändes av kommunstyrelsen. Först ställs arbetsutskottets
förslag mot Lutz Rininslands (v) yrkande om avslag. Därefter ställs det förslag som fått
flest röster mot Gunnar Lidells (m) yrkande.
Ordföranden ställde härefter arbetsutskottets förslag mot Lutz Rininslands (v)
avslagsyrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärdes
Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av kommunstyrelsen.
Den som stödjer arbetsutskottets förslag röstar ja och den som stödjer Lutz Rininslands
(v) avslagsyrkande, röstar nej.
8 ja-röster
Bo Carlsson (c)
Johanna Olsson (s)
Sven G Johansson (s)
Kate Giaever (s)
Bengt Larson (s)Ann-Britth Fröjd (c)
Anne Sophie Aronsson (s) Lars-Göran Ljunggren (s)

1 nej-röst
Lutz Rininsland (v)

6 avstod från att rösta
Gunnar Lidell (m)
Johan Ekström (fp)
Anders Forsström (m)
Andreas Vänerlöv (kd)
Astrid Karlsson Björkman (m) Lars Rosén (fv)
Kommunstyrelsen hade därmed beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Härefter ställdes arbetsutskottets förslag mot Gunnar Lidells (m) ovan redovisade
ändringsyrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets
förslag.
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Dnr 2008/495

Omröstning begärdes
Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av kommunstyrelsen.
Den som stödjer arbetsutskottets förslag röstar ja och den som stödjer Gunnar Lidells (m)
ovan redovisade ändringsyrkande, röstar nej.
9 ja-röster

6 nej-röster

Bo Carlsson (c)
Johanna Olsson (s) Gunnar Lidell (m)
Johan Ekström (fp)
Sven G Johansson (s)
Kate Giaever (s)
Anders Forsström (m)
Andreas Vänerlöv (kd)
Bengt Larson (s)
Ann-Britth Fröjd (c) Astrid Karlsson Björkman (m) Lars Rosén (fv)
Anne Sophie Aronsson (s) Lutz Rininsland (v)
Lars-Göran Ljunggren (s)

Kommunstyrelsen hade därmed beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar med avsteg från sitt beslut 2004-11-16, § 89, att höja
måltidsavgifter inom socialnämndens verksamhetsområde med tio procent från och med
2009-03-01.
Kommunfullmäktige noterar att socialnämnden i beslut 2008-09-25, § 167, redovisat att
från och med 2010-01-01 skall kostavgiften återknytas till index enligt tidigare beslut.
_______
Reservation
Lutz Rininsland (v) reserverade sig enligt bilaga 1.

Bilaga

Reservation enligt bilaga 1
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Dnr 2008/642

Antagande av Policy för reducering av personal i samband med
verksamhetsförändringar
Ärendebeskrivning
Personalkontoret och har tagit fram en ”Policy för reducering av personal i samband
med verksamhetsförändringar”.
Personal- och förhandlingsutskottet har berett ärendet vid sammanträde 2008-12-17,
§ 87.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Personalchefen Ewa Öqvist informerade kommunstyrelsen. Förhandlingschefen Kenth
Johansson och arbetsmiljöutvecklaren Ingrid Rylander fanns närvarande för att besvara
frågor.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta framtagen policy för reducering av personal i
samband med verksamhetsförändringar. Kommunfullmäktige beslutar samtidigt
upphäva personalpolicy vid verksamhetsförändringar, antagen av kommunfullmäktige
1995-09-26, § 85
_______
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Dnr 2008/643

Antagande av Organisation av arbetsmiljöuppgifter
Ärendebeskrivning
Personalkontoret har tagit fram en ”Organisation av arbetsmiljö uppgifter”.
Personalkontoret har upprättat skrivelse daterad 2008-12-17 i ärendet.
Personal- och förhandlingsutskottet har berett ärendet vid sammanträde 2008-12-17,
§ 82.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Personalchefen Ewa Öqvist och arbetsmiljöutvecklaren Ingrid Rylander informerade
kommunstyrelsen. Förhandlingschefen Kenth Johansson fanns närvarande för att besvara
frågor.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta framtagen ”Organisation av arbetsmiljöuppgifter”.
_______
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Dnr 2008/236

Rapportering av ej verkställa gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen avseende kvartal 3 för 2008
Ärendebeskrivning
Socialutskottet har vid sammanträde 2008-11-27, § 213, rapporterat ej verkställda
gynnande beslut enligt socialtjänstlagen kap 16, § 6f-6h, avseende kvartal 3 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 2008/650

Förordnande av vattenskyddsområde för Hästevadets
grundvattentäkt, Vargön
Ärendebeskrivning
Tekniskt underlag samt förslag till skyddsområde och skyddsföreskrifter har upprättats
för Hästevadets grundvattentäkt i Vargön. Föreslaget skyddsområde framgår av en till
ärendet hörande karta.
VA-verket har upprättats skrivelse i ärendet 2008-11-21. Vattenfall har yttrat sig i
skrivelse 2008-09-02.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2008-12-11, § 162, föreslagit att
kommunfullmäktige skulle besluta om förordnande av vattenskyddsområde för
grundvattentäkten Hästevadet i Vargön.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar, med stöd av 7 kap 21 § Miljöbalken, förordna om
vattenskyddsområde för grundvattentäkten Hästevadet i Vänersborgs kommun.
Skyddsområdets omfattning framgår av en till beslutet fogad karta.
_______
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§10

Dnr 2009/17

Antagande av justerad budget 2009 av förändrat personalomkostnadspålägg
Ärendebeskrivning
I nämndernas beslutade budgetramar för 2009 det är det interna personalomkostnadspålägget preliminärt beräknat till 41,52 %. Mot bakgrund av sänkta arbetsgivaravgifter
är rekommenderar Sveriges kommuner och landsting ett personalomkostnadspålägg som
uppgår till 40,45 % för 2009. Det är kostnaderna för de lagstadgade avgifterna som
minskar. Ett lägre personalomkostnadspålägg innebär lägre kostnader för nämnderna.
Kommunfullmäktige beslutade i juni om mål- och resursplan för2009-2011. I denna
budgeterat skatter och generella statsbidrag till1 746 Mkr under 2009. Mot bakgrund av
finanskrisen och försämrade konjunkturutsikter har skatteprognoserna sedan dess
reviderats ner under hösten. Enligt den senaste prognosen från Sveriges kommuner och
landsting 2008-12-17, blir skatteintäkterna cirka 30 Mkr lägre än beslutade budget för
2009.
De minskade kostnaderna för personalomkostnadspålägget kan mot denna bakgrund
täcka en del av den försämrade prognosen för skatteintäkterna.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2008-12-29 föreslagit justering i budget 2009
avseende förändrat personalomkostnadspålägg.
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 enligt följande
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Dnr 2009/17

Nämndernas budgetanslag för 2009 justeras ned enligt följande:
Barn- och ungdom nämnden -3 048 Tkr
Byggnadsnämnden
-93 Tkr
Gymnasienämnden
-972 Tkr
Kommunstyrelsen
-300 Tkr
Kulturnämnden
-50 Tkr
Miljö och hälsoskyddsnämnden -41 Tkr
Samhällsbyggnadsnämnden
-855 Tkr
Socialnämnden
-3 949 Tkr
Överförmyndarnämnden
-7 Tkr
Totalt nämnderna
-9 315 Tkr

Nedjustering av nämndernas personalomkostnadspålägg, om totalt 9 315 Tkr, tillförs
skatte- intäkterna på så vis att budgeten för skatteintäkter 2009 minskas med
motsvarande belopp, 9 315 Tkr.
_______
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Dnr 2008/624

Beslut om utökad investeringsbudget för införande av digital
utrustning i Vänersborgs Teater
Ärendebeskrivning
Vänersborgs teater ägs, med all befintlig utrustning, av Vänersborgs kommun. Driften av
byggnaden sköts av Folkets Hus. Den tekniska utrustningen börjar bli gamla. Med ny
digital teknik skulle Vänersborgs Teater kunna erbjuda digitala livearrangemang av
musik och teater som exempelvis operautsändningar från Metropolitan. Vänersborgs
Teater har för närvarande inte dessa möjligheter, men huset har i sig sådana digitala
uppkopplingsmöjligheter att en installation redan nu är förberedd.
Barn- och ungdomsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2008-12-10 redovisat bakgrund
och bedömning av möjligheter samt gjort en ekonomisk kostnadskalkyl.
Kulturnämnden har genom delegationsbeslut 2008-12-15 ställt sig positivt till förslaget
till digital utrustning på Vänersborgs teater och föreslagit kommunstyrelsen att besluta
genomföra satsningen i enlighet med förvaltningens ovan redovisade tjänsteutlåtande.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Gunnar Lidell (m) yrkade avslag till förslaget.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden arbetsutskottets förslag mot Gunnar
Lidells (m) avslagsyrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar medge kulturnämnden en utökad investeringsbudget med
474 540 kr för installation av digital utrustning i Vänersborgs Teater. Finansiering sker
genom minskad amortering.
_______
Reservation
Gunnar Lidell (m), Anders Forsström (m), Astrid Karlsson Björkman (m), Andreas
Vänerlöv (kd) och Johan Ekström (fp) reserverade sig mot beslutet.
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Dnr 2007/587

Uppföljning och antagande av revidering 2006 av Agenda 22
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog 2001-05-15 ett handikappolitiskt program för Vänersborgs
kommun. Enligt programmet skall kommunala handikapprådet varje år göra en
uppföljning av det handikappolitiska programmet.
Nämnderna har yttrat sig och kommunala handikapprådet har gjort en sammanställning
av inkomna yttranden.
Kommunala handikapprådet har i skrivelse 2007-09-11 gjort en bedömning av inkomna
yttranden samt överlämnat redovisning till kommunfullmäktige.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
På kommunstyrelsens bord lades minnesanteckningar daterade 2008-09-22 med Kommunala Handikapprådet. Av minnesanteckningarna framgår önskemål att Regel 20 i Agenda
22 ändras på sätt att revidering sker vartannat år i stället för som nu gäller, varje år.
Med hänvisning till ovanstående yrkade Ann-Britth Fröjd (c) att Regel 20 i Agenda 22
ändras så att revidering av Agenda 22 sker vartannat år.
Ordföranden ställde arbetsutskottets förslag med Ann-Britth Fröjds (c) ändringsyrkande
under proposition och fann att kommunstyrelsen bifallit detta.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar informationen och beslutar att förslagen arbetas in i
respektive nämnds budget för 2009. Kommunfullmäktige beslutar vidare anta revidering
av det handikappolitiska programmet med ändring av regel 20 innebärande att
uppföljning av det handikappolitiska programmet skall ske vartannat år.
_______
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Dnr 2008/188

Beslut om ekonomisk intern kontroll 2008 inom kommunstyrelseförvaltningen
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen antog 2008-04-23 , § 115, plan för granskning av den ekonomiska
interna kontrollen 2008 enligt reglementet för intern kontroll.
Granskning har enligt planen genomförts inom områdena attestuppdrag, efterkontroll av
fakturor samt momsbidrag vid köp av är skattepliktig verksamhet.
Ekonomikontoret redovisar i skrivelse 2008-12-17 att kontrollmålet för attest uppdrag
och behörighet i ekonomisystemet är uppfyllt. Efterkontrollen av ett urval
leverantörsfakturor visar att fakturahanteringen fungerar väl, men kan förbättras för att
uppnå full effekt av den elektroniska fakturahanteringen som infördes för två år sedan.
Det tredje området, moms bidrag vid köp av ej skattepliktig verksamhet, har visat vissa
brister vad gäller förvaltningen att underlaget till ekonomikontoret, men i samband med
extern revision och förbättrade rutiner bör det nu fungerar väl.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten om internkontrollarbetet 2008 inom
kommunstyrelsens förvaltning och överlämnar rapporten till revisionen för kännedom
_______

Protokollsutdrag:

Ekonomikontoret
Kommunens revisorer
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Dnr 2009/23

Beslut om feriepraktikanter och sommarjobb 2009 inom
Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Vänersborgs kommun har under de senaste åren berett elever som slutat årskurs nio,
möjlighet till feriepraktik. Dessa platser har i sin helhet finansieras av kommun.
Länsarbetsnämnd/arbetsförmedling har tidigare bidragit till finansiering av sommararbete för gymnasieelever men under 2007 slopades detta bidrag varför platserna numera i
sin helhet finansieras av kommunen.
Feriepraktiken för grundskoleelever administreras av gymnasieförvaltningens
arbetsmarknadsenhet och sommararbete för gymnasieelever administreras av
socialförvaltningen.
Personalkontoret har i skrivelse 2009-01-07 lämnat förslag inför sommaren 2009.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inför sommaren 2009 erbjuda 80 grundskoleelever
feriepraktik med en timlön av 60 kronor under sex timmar per dag i fyra veckor.
Kommunstyrelsen beslutar vidare att erbjuda sommararbete med avtalsenlig lön till 30
gymnasieungdomar från omvårdnadsprogrammet med en omfattning av 50 % under fyra
veckor.
Finansiering sker inom befintligt anslag samt ytterligare högst 150 000 kronor ur
personalkontorets anslag.
_______
Protokollsutdrag:

Personalkontoret
Gymnasienämnden
Socialnämnden
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Dnr 2008/587

Beslut om medfinansiering av kompetensprojektet Grön
integration - från jord till bord
Ärendebeskrivning
Hushållningssällskapet har i skrivelse 2008-11-12 redovisat projektet Grön integration –
från jord till bord. Projektet syftar till att ta till vara den kompetens och de erfarenheter
som utrikesfödda har inom den gröna näringen. Genom aktiviteter och kunskapsöverföring skall man öka anställningsbarheten och möjligheter att bo och verka på
landsbygden.
Hushållningssällskapet anhåller hos kommunen om medfinansiering i projektet med
1,50 kr per kommuninvånare och år under perioden 2009-02-01 – 2011-12-31. Medel
söks även via Socialfoden.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2009-01-14 föreslagit en medfinansiering
med 1,50 kr per medborgare under perioden 2009-02-01 – 2011-12-31. Kostnaden skulle
belasta kommunstyrelsens förfogandeanslag under 2009. Kostnaden för övrig tid skulle
behandlas i budgetarbetet inför 2010.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Anders Forsström (m) yrkade ett förtydligande av beslutsförslaget innebärande att
medfinansieringen med 1,50 kr per medborgare skulle avse en årlig kostnad.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden arbetsutskottets förslag med
Anders Forsströms (m) tilläggsyrkande under proposition och fann att kommunstyrelsen
bifallit detta.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera projektet med 1,50 kr per medborgare och
år under perioden 2009-02-01 – 2011-12-31. Kostnaden belastar kommunstyrelsens
förfogandeanslag under 2009. Kostnaden för övrig tid behandlas i budgetarbetet inför
2010.
_______
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Dnr 2008/587

Protokollsutdrag:

Ekonomikontoret
Hushållningssällskapet
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Dnr 2008/464

Beslut om anslag för utförande av det kommunala uppföljningsansvaret 2009
Ärendebeskrivning
Från och med 2005-07-01 finns en ny bestämmelse i skollagen som innebär att
kommunernas uppföljningsansvar för ungdomar förtydligas. I bestämmelsen anges att
hemkommunen löpande skall hålla sig informerad om sysselsättningen för ungdomar i
åldrarna 16-20 år som avslutat grundskolan men som inte fullföljt gymnasieskolan och
inte bedriver studier. Syftet är att kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2007-06-04, § 182, bland annat att bevilja
gymnasienämnden ett ettårsanslag om 450 000 kronor, motsvarade en tjänst för
ungdomsvägledning med placering vid Ungdomscentrum.
Gymnasienämnden har vid sammanträde 2008-09-15, § 67, hos kommunstyrelsen
hemställt om ytterligare 450 000 kronor för utförandet av det kommunala uppföljningsansvaret år 2009.
Gymnasienämnden har vid sammanträde 2008-11-18, § 90, bland annat redovisat förslag
till utformning av det fortsatta arbetet med det kommunala uppföljningsansvaret.
Gymnasieförvaltningen har i skrivelse 2008-11-26 redovisat behov och bakgrund till
gymnasienämndens framställan om bidrag samt reviderat behovet att avse bidrag om
225 000 kr.
Gymnasienämnden har vid sammanträde 2008-12-09, § 100, informerats om att
hemställan om 225 000 kr överlämnats till kommunstyrelsen.
Kommunchefen har i skrivelse 2008-12-02 föreslagit att, om kommunstyrelsen beviljar
sökt bidrag, skall kostnaden belasta kommunstyrelsens förfogandeanslag för 2009.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
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Dnr 2008/464

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att till gymnasienämnden föra över 225 000 kronor för
täckande av kostnader i samband med det kommunala uppföljningsansvaret 2009.
Kostnaden skall belasta kommunstyrelsens förfogandeanslag.
_______

Protokollsutdrag:

Ekonomikontoret
Gymnasienämnden
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Dnr 2008/604

Beslut om anslag för genomförande av Grannisgalan 2010
Ärendebeskrivning
Vänersborgs kommun och Trollhättans stad samarbetar och samverkar i en rad kommunala verksamheter. För att markera och manifestera Vänersborgs och Trollhättans samverkan, både kommunalt och i näringsliv/föreningsliv, har Trollhättan-Vänersborgs
samarbetskommitté tagit fram ett förslag om att arrangera en gemensam gala. Galan
skall vara en kväll i underhållningens tecken där en rad utmärkelser för de båda
städerna/kommunerna delas ut. Galan skall vara en manifestation för bygden och en
festkväll för Vänersborg och Trollhättan tillsammans.
Galan föreslås alternera mellan kommunerna, förslagsvis med start i Arena Vänersborg
2010.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden informerade kommunstyrelsen samt redovisade förslag till beslut.
Det antecknas till protokollet att Lutz Rininsland (v) inte deltog i handläggningen eller
beslutet i detta ärende.
Gunnar Lidell (m) yrkade avslag till förslaget med instämmande av Anders Forsström
(m).
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden arbetsutskottets förslag mot
Gunnar Lidells (m) m fl yrkande om avslag och fann att kommunstyrelsen beslutat
enligt arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärdes
Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av kommunstyrelsen. Den som stödjer arbetsutskottets förslag, röstar ja och den som stödjer Gunnar
Lidells (m) m fl avslagsyrkande, röstar nej.
11 ja-röster
Bo Carlsson (c)
Sven G Johansson (s)
Bengt Larson (s)
Anne Sophie Aronsson (s)
Johanna Olsson (s)
Lars-Göran Ljunggren (s)

Kate Giaever (s)
Ann-Britth Fröjd (c)
Johan Ekström (fp)
Andreas Vänerlöv (kd)
Lars Rosén (fv)

3 nej-röster
Gunnar Lidell (m)
Anders Forsström (m)
Astrid Karlsson Björkman (m)
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Dnr 2008/604

Kommunstyrelsen hade därmed beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att genomföra Grannisgalan tillsammans med Trollhättans
stad som ett positivt manifest att lyfta de två orterna gemensamt.
Kommunstyrelsen upptar 150 000 kronor i 2010 års budget för ändamålet. Medlen
anslås under förutsättning av att Trollhättans stad fattar ett likalydande beslut.
_______

Protokollsutdrag:

Ekonomikontoret
Trollhättans stad
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Dnr 2008/641

Beslut om utseende av ombud med ersättare till extra bolagsstämma med Vänerhamn AB
Ärendebeskrivning
Vänerhamn AB har kallat till extra bolagsstämma den 28 januari 2009.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Det antecknas till protokollet att följande ledamöter inte deltog i handläggningen eller
beslutet i detta ärende: Gunnar Lidell (m), Astrid Karlsson Björkman (m), Anders
Forsström (m) och Johan Ekström (fp) .

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen utser VD Pär Cederqvist till kommunens ombud vid extra bolagsstämma med Vänerhamn AB
2. Till ersättare för ombudet utses kommunstyrelsens andre vice ordförande Bo
Carlsson (c)
3. Kommunstyrelsen ger ombudet i uppdrag att rösta för att S Anders Larson (s) utses till
ledamot i styrelsen för Vänerhamn AB.
_______

Protokollsutdrag:

Vänerhamn AB
Pär Cederqvist
Bo Carlsson
_________________________________________________________________________________________________
│ Justerandes sign
│ Utdragsbestyrkande
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§19

Sammanträdesdatum

Sida

2009-01-21

31 (35)

Dnr 2009/32

Godkännande av Avsiktsförklaring/Letter of intent mellan
Vänersborg och Omaruru
Ärendebeskrivning
Vänersborgs kommun och Omaruru kommun i Namibia har sedan 1800-talet historiska
band med varandra. År 2001 skrevs en avsiktsförklaring om samarbete. Samarbetet har
varit mycket framgångsrikt och bedrivits inom områden som stadsplanering, miljövård,
lokal demokrati och sociala frågor. Tjänstemän såväl som kommuninvånare har deltagit
i projekten.
En ny avsiktsförklaring avseende de båda kommunerna har upprättats för åren 20092012. Av avsiktsförklaringen daterad och undertecknad 2009-01-14 framgår inom vilka
områden det fortsatta samarbetet kommer att ske.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde deltog borgmästaren Mike Tjirare,
kommunchefen Werner Iita och vice borgmästaren Christian Nanuseb, samtliga från
Omaruru, Namibia. Dessutom deltog internationella samordnaren Anders Fridén och
rektorn Gunilla Wretemark.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden informerade kommunstyrelsen samt redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom upprättad och undertecknad avsiktsförklaring
avseende samarbetet mellan Vänersborg och Omaruru. Tidigare avsiktsförklaring
upphör samtidigt att gälla.
_______

Protokollsutdrag:

Internationella samordnaren Anders Fridén
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Dnr 2009/33

Godkännande av kommunala partnerskapsprojektet Crossing
Horizons 2009-2011
Ärendebeskrivning
Vänersborgs kommun har sedan 2001 ett partnerskapssamarbete med Omaruru i
Namibia.
Vänersborgs kommun har för kommande ansökningsperiod hos Internationellt centrum
för lokal demokrati (ICLD) ansökt om ramprojektet ”Crossing Horizons” för två år med
följande innehåll
1. Ledning och samordning
2. Musik – ett sätt att göra sin röst hörd
3. Utveckling av HIV/Aids förebyggande insatser
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde deltog borgmästaren Mike Tjirare,
kommunchefen Werner Iita och vice borgmästaren Christian Nanuseb, samtliga från
Omaruru, Namibia. Dessutom deltog internationella samordnaren Anders Fridén och
rektorn Gunilla Wretemark.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden informerade kommunstyrelsen samt redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom upprättade och undertecknade projektansökningar
med ovan angivet innehåll.
_______

Protokollsutdrag:

Internationella samordnaren Anders Fridén
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Dnr 2008/435

Beslut om samråd avseende Kvalitetsprogram – komplettering
till program för detaljplaner för Sanden, söder om Dalbobron
Ärendebeskrivning
Ett kvalitetsprogram har utarbetats som en bilaga till planprogrammet för Sanden. Det
har utarbetats i samråd med arbetsgruppen för Vassbotten AB.
Kvalitetsprogrammet har upprättats för att åskådliggöra och säkerställa vissa stadsbyggnadsmässiga och arkitektoniska kvalitéer och gestaltningsfrågor samt som ett underlag
för kommunens och Vassbotten AB:s fortsatta arbete med Sanden.
Byggnadsförvaltningen har i skrivelse 2009-01-12 föreslagit att kommunstyrelsen skulle
besluta om samråd om kvalitetsprogrammet enligt 5 kap 20 § plan- och bygglagen.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Det antecknas till protokollet att Lutz Rininsland (v) inte deltog i handläggningen eller
beslutet i detta ärende.
Förvaltningschefen Charlotte Rosborg informerade kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att samråda om kvalitetsprogrammet enligt 5 kap 20 § planoch bygglagen.
_______

Protokollsutdrag:

Byggnadsförvaltningen
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Delegationsbeslut
Kommunstyrelsen godkänner anmälda delegationsbeslut som kommit in för att anmälas
vid kommunstyrelsens sammanträde den 21 januari 2009. Se bilaga 2.
_______
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§23

Meddelanden
Kommunkansliet har ingivit förteckning över skrivelser och meddelanden som inkommit
för anmälan vid kommunstyrelsens sammanträde den 21 januari 2009. Se bilaga 3.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger förteckningen till handlingarna.
_______

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

