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Plats

Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Onsdagen den 4 juni 2008, kl 08.30 – 14.20

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 3

Ärendelista

Sid 4-5

Utsedd att justera

Anders Forsström

Paragrafer

154 - 175

Underskrifter
Sekreterare

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

Maud Rudquist

Ordförande

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

Lars-Göran Ljunggren

Justerande

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

Anders Forsström
________________________________________________________________________________
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
2008-06-04

Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande

2008-06-09
2008-07-01

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsen, Sundsgatan 29, Vänersborg

Underskrift
utdragsbestyrkande

..............................................................................
Maud Rudquist
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Närvarolista
Beslutande
Lars-Göran Ljunggren (s) Ordförande
Gunnar Lidell (m) 1:e v ordf
Bo Carlsson (c) 2:e v ordf
Joakim Sjöling (s)
Bengt Larson (s)
Lennart Niklasson (s)
Madelaine Karlsson (s)
Kate Giaever (s)
Ann-Britth Fröjd (c)
Anders Forsström (m)
Tor Wendel (m)
§ 154-156
Kerstin Andersson-Carlsson (m) § 157- 175
Lars G Blomgren (fp)
ej del av § 155 samt § 171
Johan Ekström (fp)
del av § 155 samt § 171
Andreas Vänerlöv (kd)
James Bucci (v)
Lars Rosén (fv)
Ersättare
Anne Sophie Aronsson (s)
Sven G Johansson (s)
Johanna Olsson (s)
Dan Nyberg (s)
Marianne Karlsson (c)
Kerstin Andersson-Carlsson (m)
Johan Ekström (fp)
Orvar Carlsson (kd)
Lutz Rininsland (v)
Kent O. Nilsson (mp)

Tjänstgör för

Marie Dahlin (s)
Jenny Brycker (s)

Astrid Karlsson-Björkman (m)
Astrid Karlsson-Björkman (m)
Lars G Blomgren (fp)

§ 154-156
§ ej del av § 155 samt § 171
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Information § 155
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
Planarkitekten Jan-Irvis Scheynius
Förvaltningschefen Charlotte Rosborg
Utredningssekreteraren Lars Rudström
Verkställande direktören vid Fastighets AB Vänersborg, Leif Selin

Övriga deltagare
Kommunchefen Guy Mahlviker
Kanslichefen Claire Gabrielsson
Kommunsekreteraren Maud Rudquist

§ 154-156
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Ärenden

§ 154

Fråga om behandling av extraärenden vid dagens sammanträde

§ 155

Information

§ 156

Uppdrag att upprätta detaljplan för del av kvarteret Nässlan, Vänersborgs
kommun (Dnr KS 2008/299)

§ 157

Ordförandeinformation

§ 158

Delårsrapport April 2008 (Dnr KS 2008/272)

§ 159

Mål och resursplan 2009-2011 (Dnr KS 2008/209)

§ 160

Fastställande av markpris för exploateringsområdet kvarteret Urberget i
Vargön (Dnr KS 2008/119)

§ 161

Folkinitiativ avseende namninsamling för folkomröstning i fråga om
renovering av Huvudnässkolan (Dnr KS 2008/72)

§ 162

Barn- och ungdomsnämnden med begäran om överföring av budgetmedel
mellan anslagsbildningsnivåer 2008 (Dnr KS 2008/223)

§ 163

AB Vänersborgsbostäder med anhållan om nyemission 2008
(Dnr KS 2008/271)

§ 164

Godkännande av avtal mellan Vänersborgs kommun och Länsförsäkringar
Älvsborg avseende strategisk exponering vid Arena Vänersborg
(Dnr KS 2006/551)

§ 165

Uppdrag att upprätta fördjupad översiktsplan för Dalslandskusten
(Dnr KS 2008/273)

§ 166

Yttrande över remiss om förslag till långsiktig lösning för transport av
övergivna skrotbilar (uttjänta bilar) till bilskrot (Dnr KS 2008/210)

§ 167

Yttrande över remiss om arkivfrågor kopplade till förslag att överföra
djurskyddskontroll mm till länsstyrelsen (Dnr KS 2008/244)

§ 168

Delegationsbeslut

§ 169

Meddelanden

§ 170

Undersökning av förutsättningarna för omlastningsterminal vid Trestad
Center (nr KS 2008/309)

§ 171

Avsiktsförklaring avseende utveckling av Lilla Vassbotten
(Dnr KS 2008/319)
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§ 172

Godkännande av ändring i aktieägaravtalet för Vänerhamn AB
(Dnr KS 2008/297)

§ 173

Avsiktsförklaring gällande programmet Uthållig kommun
(Dnr KS 2007/247)

§ 174

Avtal om hyra av Vänerparken avseende Högskolecentrum och Komvux
(Dnr KS 2008/318)

§ 175

Avslutning
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§ 154

Fråga om behandling av extraärenden vid dagens sammanträde
Ärendebeskrivning
Vid dagens sammanträde med kommunstyrelsen redovisades följande fem ärenden som
inte fanns på den utsända kallelsen.
1. Avsiktsförklaring avseende utveckling av Lilla Vassbotten Dnr 2008/319
2. Avtal om hyra av Vänerparken avseende Högskolecentrum och Komvux
Dnr 2008/297
3. Undersökning av förutsättningar för omlastningsterminal vid Trestad Center
Dnr 2008/309
4. Avsiktsförklaring gällande programmet Uthållig kommun Dnr 2007/247
5. Godkännande av ändring i aktieägaravtalet för Vänerhamn AB Dnr 2008/297
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Kommunstyrelseledamoten James Bucci (v) yrkade bordläggning av ärende 1 och 2, på
grund av att tillräcklig tid inte fanns att sätta sig in i ärendena.
Ordföranden ställde fråga om ärendena skulle avgöras vid dagens sammanträde mot
James Buccis (v) yrkande om bordläggning och fann att kommunstyrelsen beslutat att
ärendena skulle behandlas vid dagens sammanträde.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att samtliga ovan redovisade ärenden skall behandlas vid
dagens sammanträde.
_______
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§ 155

Information
Förvaltningschefen Charlotte Rosborg och planarkitekten Jan-Irvis Scheynius
- Uppdrag att upprätta fördjupad översiktsplan för Dalslandskusten (Dnr KS 2008/273)
Utredningssekreteraren Lars Rudström
Undersökning av förutsättningarna för omlastningsterminal vid Trestad Center
(Dnr KS 2008/309)
Kommunchefen Guy Mahlviker
Godkännande av avtal mellan Vänersborgs kommun och Länsförsäkringar Älvsborg
avseende strategisk exponering vid Arena Vänersborg (Dnr KS 2006/551)
Avtal om hyra av Vänerparken avseende Högskolecentrum och Komvux
(Dnr KS 2008/318)
Verkställande direktören vid Fastighets AB Vänersborg, Leif Selin, och
kommunchefen Guy Mahlviker
Avsiktsförklaring avseende utveckling av Lilla Vassbotten (Dnr KS 2008/319)
Kommunstyrelsens förste vice ordförande Gunnar Lidell (m)
Den 28 maj sammanträde med internationella politikergruppen
Den 3 juni Svenskt Näringsliv inspirationsdag i Göteborg

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen
_______
Jäv
Noteras att Lars G Blomgren (fp) på grund av jäv inte deltagit i den del av informationen
som avser avsiktsförklaring avseende utveckling av Lilla Vassbotten (Dnr KS 2008/319)
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Dnr 2008/299

Uppdrag att upprätta detaljplan för del av kvarteret Nässlan,
Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Det föreslagna området ligger mitt i centrala Vänersborg utmed Kyrkogatan, mellan
Hemköp och Kommunhuset. Syftet med planen är att i kvarteret Nässlan uppföra ett
parkeringsdäck i två plan samt eventuellt en källarparkering. Möjlighet skall finas att
uppföra bostäder ovanpå parkeringsdäcket.
Byggnadsförvaltningen har i skrivelse 2008-05-22 redovisat markägarförhållanden mm.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Planarkitekten Jan-Iris Scheynius informerade kommunstyrelsen vid sammanträde
2008-05-28, § 129.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
James Bucci (v) yrkade avslag till förslaget.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden beredningens förslag mot James
Buccis (v) yrkande om avslag och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
beredningens förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt byggnadsförvaltningen att ta fram ett förslag till detaljplan
för del av kvarteret Nässlan. Kommunstyrelsen beslutar att syftet med planförslaget är
att det i kvarteret skall kunna uppföras ett parkeringsdäck i två plan samt en eventuell
källarparkering. Möjlighet skall finnas att uppföra bostäder ovanpå parkeringsdäcket.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad
_____________
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Dnr 2008/299

Reservation
James Bucci (v) reserverade sig mot beslutet i enlighet med bilaga 1 som kommer att
komma in till kommunen vid justeringen av huvudprotokollet och då fogas till detta.

Protokollsutdrag:

Byggnadsförvaltningen
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§ 157

Ordförandeinformation
Den 29 maj överläggningar med Regionen angående medicinhistoriska museet
Den 29 maj Dalslands Turist AB
Den 30 maj Dalslands Kanals framtida bestånd
Den 30 maj bolagsstämma med Stora Le och Östen
Den 30 maj Dalslands Kanal AB
Den 2 juni möte med PRO
Den 2 juni styrelsemöte med Visit Trollhättan/Vänersborg
Den 3 juni i Göteborg beredningen för regional utveckling
Informerades om att Försäkringskassan kommer att hålla stängt i Vänersborg under tre
månader sommaren 2008. Ordföranden Lars-Göran Ljunggren (s) har givit kommunchefen Guy Mahlviker i uppdrag att i skrivelse till Försäkringskassan påtala det högst
olämpliga i detta beslut.
Under kommande vecka besöks Vänersborg av representanter för SERN-nätverket från
Italien, representanter för Holmestrand i Norge, en delegation från Ukraina som besöker
Högskolan Väst samt en kör från Lich i Tyskland. Samtliga kommer att inbjudas till en
gemensam internationell middag torsdagen den 12 juni.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
_______
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Dnr 2008/272

Delårsrapport april 2008
Ärendebeskrivning
Ekonomistaben har sammanställt delårsrapport till och med april 2008.
Ärendet har fortlöpande beretts av budgetberedningen som utgörs av ledamöterna i
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Redovisningschefen Camilla Werngren informerade kommunstyrelsen vid sammanträde
2008-05-28, § 129.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm fanns tillgänglig för information och frågor.
James Bucci (v) yrkade enligt följande. Före sista meningen i beslutet skulle följande
tillägg göras: I undantagsfall kan en sådan åtgärd vara att informera kommunledningen
om att ett underskott inte kan hanteras av nämnden utan att det kommer att krävas en
tilläggsbudgetering under löpande budgetår eller en lösning i samband med bokslutet för
hela året.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden beredningens förslag mot James
Buccis (v) yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärdes
Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av kommunstyrelsen. Den som stödjer beredningens förslag röstar ja och den som stödjer James Buccis
(v) yrkande, röstar nej.
14 ja-röster
Gunnar Lidell (m)
Ann-Britt Fröjd (c)
Bo Carlsson (c)
Anders Forsström (m)
Joakim Sjöling (s)
Kerstin Andersson Carlsson (m)
Bengt Larsson (s)
Lars G Blomgren (fp)
Lennart Niklasson (s)
Andreas Vänerlöv (kd)
Madelaine Karlsson (s) Lars Rosén (fv)
Kate Giaever (s)
Lars-Göran Ljunggren (s)

1 nej-röst
James Bucci (v)
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Dnr 2008/272

Kommunstyrelsen hade därmed beslutat i enlighet med beredningens förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar informationen

Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att notera att vid hantering av befarade eller
konstaterade budgetavvikelser är facknämnder och enheter skyldiga att vidta de åtgärder
som erfordras för att styra verksamheten, så att de ekonomiska ramarna hålls. Därmed
överlämnas delårsrapporten till kommunfullmäktige
_____________

Reservation
James Bucci (v) reserverade sig mot beslutet i enlighet med bilaga 2
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Dnr 2008/209

Mål och resursplan 2009-2011
Ärendebeskrivning
Förslag till Mål- och resursplan 2009-2011 har upprättats.
Ärendet har fortlöpande beretts av budgetberedningen som utgörs av ledamöterna i
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm och budgetekonomen Ewa Lundqvist informerade
kommunstyrelsen vid sammanträde 2008-05-28, § 129.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ekonomichefen Thomas Sannemalm fanns tillgänglig för information och frågor.
Ordföranden redovisade budgetberedningens förslag till beslut.
Moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna yrkade enligt bilaga 3.
Vänsterpartiet yrkade enligt bilaga 4.
Lars Rosén (fv) meddelade att folkviljan presenterar partiets yrkande i ärendet vid
behandlingen i kommunfullmäktige och därmed inte deltar i nu föreliggande beslut.
Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden att det fanns tre förslag. Han
föreslog att dessa i proposition skulle ställas mot varandra, vilket godkändes av
kommunstyrelsen.
Härefter ställde ordföranden de tre förslagen under proposition och fann att
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med budgetberedningens förslag.
Omröstning begärdes.
Ordföranden föreslog att budgetberedningens förslag skulle utses till huvudförslag. För
att ta fram ett motförslag skulle moderaternas m fl förslag ställas mot James Buccis (v)
förslag. Detta godkändes av kommunstyrelsen.
Ordföranden ställde härefter moderaternas m fl förslag mot James Buccis (v) förslag och
fann att kommunstyrelsen beslutat utse moderaternas m fl förslag till motförslag.
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Dnr 2008/209

Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av kommunstyrelsen. Den som stödjer budgetberedningens förslag, röstar ja och den som stödjer
moderaternas m fl förslag, röstar nej.
8 ja-röster
Bo Carlsson (c)
Madelaine Karlsson (s)
Joakim Sjöling (s)
Kate Giaever (s)
Bengt Larson (s)
Ann-Britth Fröjd (c)
Lennart Niklasson (s) Lars-Göran Ljunggren (s)

5 nej-röster
Gunnar Lidell (m)
Anders Forsström (m)
Kerstin Andersson Carlsson (m)
Lars G Blomgren (fp)
Andreas Vänerlöv (kd)

James Bucci (v) avstod från att rösta.
Kommunstyrelsen hade därmed beslutat i enlighet med beredningens förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen under 2009 till 22:64 per skattekrona,
vilket innebär oförändrad nivå jämfört med 2008.
2. Kommunfullmäktige fastställer de föreslagna taxeändringarna enligt Miljö- och
hälsoskyddsnämndens beslut 2008-04-14, § 48 och 2008-05-12, § 58.
3. Kommunfullmäktige fastställer nämndernas tillskott av skattemedel, investeringsoch exploateringsplan och övriga direktiv i enlighet med kommunstyrelsens förslag
till mål- och resursplan för 2009-2011.
4. För budgettäckning av löneavtal under 2008 och 2009 avsätts sammanlagt 68,5 Mkr
till kommunstyrelsens förfogande.
5. Anslagsbindningen avser för driftbudgeten den verksamhetsnivå som anges på sidan
18 och för investerings- och exploateringsplanens projektnivå. Kommunstyrelsen ges
delegation att, om nödvändigt under löpande år, justera anslagsbindningsnivån.
6. Framställningar till kommunstyrelsen om anslag eller bidrag i budget för år 2009, för
vilka inte uppförts medel i budgetförslaget, eller vilka inte behandlats i särskild
ordning, ska inte föranleda vidare åtgärder.
6. Vid hantering av befarade eller konstaterade budgetavvikelser är facknämnder och
enheter skyldiga att vidta de åtgärder som erfordras för att styra verksamheten, så att
de ekonomiska ramarna hålls.
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Dnr 2008/209

8. Partistödet, utbildningsdelen, ska om det ej utnyttjas för utbildning återbetalas till
kommunen.
9. Eventuell långfristig upplåning kan ske inom ramen för fastställd balansbudget
utifrån gällande finanspolicy och delegationsordning.
_______

Reservation:
Gunnar Lidell (m), Anders Forsström (m), Andreas Vänerlöv (kd), Kerstin Andersson
Carlsson (m) och Lars G Blomgren (fp) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
James Bucci (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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Dnr 2008/119

Fastställande av markpris för exploateringsområdet kvarteret
Urberget i Vargön
Ärendebeskrivning
Planområdet, om cirka 12.000 kvadratmeter, där kommunen äger all mark, består av
fastigheten Urberget 1 där Hallebergsskolan finns idag. Skolan ligger mitt i Lindgrensområdet som omges av Stationsvägen, Hallebergsvägen och Valhallavägen i Vargön.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar i skrivelse 2008-01-11 förslag till markpriser
för de 12 nya tomterna inom kvarteret Urberget
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2008-02-21, § 2, redovisat att
detaljplanen för kvarteret Urberget vann laga kraft 2006-10-25. Nämnden har även
föreslagit markpriser för området.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att för kvarteret Urberget i Vargön tillämpa ett kvadratmeterpris på 5 kronor för kvartersmark och ersättning för gator, GC-vägar m m för
fristående småhus på 170 000 kronor per hus. De beslutade priserna skall gälla tills
vidare.
_______
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§ 161

Dnr 2008/72

Folkinitiativ avseende namninsamling för folkomröstning i fråga
om renovering av Huvudnässkolan i Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Kommun fullmäktige beslutade 2007-04-25, § 36, om återremiss av ärendet ”Skollokaler
i centrala Vänersborg” med motiveringen att en grundligare utredning av
Vänerparksalternativet görs när det gäller möjlighet och lämplighet att där förlägga en
skola för elever i årskurs 7-9 samt att utredning görs av den ekonomiska underlaget och
elevunderlaget som lades på kommunstyrelsens bord 2007-04-13 samt föräldraföreningens motsvarande skrivelse och ekonomiska analys.
Till Vänersborgs kommun inkom 2008-03-05 en namninsamling som kräver folkomröstning i frågan.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2008-03-19, § 14, togs ärendet åter upp och
fullmäktige beslutade att
1. för elever i årskurs 7-9 ska Torpaskolan, Tärnan och en ny skola eventuellt i
Hagaparken användas
2. återföra frågan om skolor i centrala Vänersborg till barn- och ungdomsnämnden
3. uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden och kulturnämnden att utreda hur man kan
använda byggnader och mark på Huvudnäs
4. uppdra åt gymnasienämnden att utreda vilka program som bäst kan inrymmas på
Vänerparken
5. Kommunstyrelsen noterar att i beredningen har Vänerparksalternativet, det ekonomiska underlaget samt elevunderlaget utretts i enlighet med fullmäktiges beslut.
Kommunstyrelseförvaltningen har i yttrande 2008-03-25 redogjort för ärendet och de
regler som gäller för folkomröstning liksom kostnader som är förknippade med en sådan.
Kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (s) har i skrivelse 2008-05-26
redovisat överväganden samt lämnat förslag till beslut.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
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Dnr 2008/72

James Bucci (v) yrkade avslag till ordförandens förslag vilket skulle innebära att
folkomröstning genomfördes.
Anders Forsström (m) yrkade bifall till ordförandens redovisade förslag.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på beredningens
förslag mot James Buccis (v) yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med beredningens förslag.
Omröstning begärdes
Ordföranden föreslog följande propositionsordning vilken godkändes av kommunstyrelsen. Den som stödjer beredningens förslag, röstar ja och den som stödjer James
Buccis (v) yrkande, röstar nej.
14 ja-röster
Gunnar Lidell (m)
Ann-Britt Fröjd (c)
Bo Carlsson (c)
Anders Forsström (m)
Joakim Sjöling (s)
Kerstin Andersson Carlsson (m)
Bengt Larsson (s)
Lars G Blomgren (fp)
Lennart Niklasson (s)
Andreas Vänerlöv (kd)
Madelaine Karlsson (s) Lars Rosén (fv)
Kate Giaever (s)
Lars-Göran Ljunggren (s)

1 nej-röst
James Bucci (v)

Kommunstyrelsen hade därmed beslutat i enlighet med beredningens förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till kommunstyrelsens ordförandes
skrivelse 2008-05-26, att avstå från att hålla en folkomröstning i fråga om
Huvudnässkolans renovering.
_____________
Reservation:
James Bucci (v) reserverade sig mot beslutet enligt bilaga 5
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Dnr 2008/223

Barn- och ungdomsnämnden med begäran om överföring av
budgetmedel mellan anslagsbindningsnivåer 2008
Ärendebeskrivning
Ronnums skola byggdes om 2006 och var klar för inflyttning februari 2007. I de nya
lokalerna finns verksamhet för grundskola och musikskola. I budget 2006 fick barn- och
ungdomsnämnden ett tillägg i budgeten, huvudverksamheten grundskola, för att täcka
de högre hyreskostnaderna efter ombyggnaden.
Barn- och ungdomsförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2008-03-31 påtalat att förutom
grundskola bedrivs även musikskola i de ombyggda lokalerna. Med hänsyn härtill bör
en överföring av budgetmedel mellan anslagsbindningsnivåerna 2008, göras.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2008-04-14, § 47, anhållit om att
överföra hyresbudget om 247 Tkr från huvudverksamheten grundskola till huvudverksamheten musikskola.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2008-04-24 redovisat att barn- och ungdomsnämnden i budget 2006 fick ett ramtillskott för ombyggnaden av Rånnums skola. Utav
dessa medel hör 247 Tkr hemma på anslagsbindningsnivån musikskola. Ekonomikontoret har inget att erinra mot barn- och ungdomsnämndens förslag.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen medger att barn- och ungdomsnämnden överför 247 Tkr från
anslagsbindningsnivån grundskola till anslagsbindningsnivån musikskola i budget 2008.
_____________

Protokollsutdrag:
Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomikontoret
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Dnr 2008/271

AB Vänersborgsbostäder med anhållan om nyemission 2008
Ärendebeskrivning
AB Vänersborgsbostäder har i skrivelse 2008-05-12 informerat om överläggningar
inom styrelsen med anledning av bolagets låga soliditet och höga låneskuld samt
överläggningar med kommunstyrelsens presidium. Med hänvisning härtill har styrelsen
för bolaget föreslagit att Vänersborgs kommun skulle teckna en nyemission i AB
Vänersborgsbostäder om 5 miljoner kronor i syfte att sänka låneskulden.
Ekonomikontoret har i skrivelse 2008-05-04 redovisat att, med syfte att långsiktigt
stärka AB Vänersborgsbostäder, har kommunen sedan 1998 skjutit till årliga aktieägartillskott för att finansiera strukturella åtgärder inom bolaget. Ekonomikontoret har i
skrivelsen även redovisat hur dessa tillskott skett genom åren. Ekonomikontoret har
redovisat sin bedömning av nyemissionen samt mot bakgrund av denna tillstyrkt
densamma.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar teckna en nyemission i AB Vänersborgsbostäder med 5,0
miljoner kronor. Kommunstyrelsen ger sin ordförande, Lars-Göran Ljunggren (s), i
uppdrag att företräda kommunen vid bolagsstämman. Finansiering kan ske inom ramen
för avsatta medel i kommunstyrelsens investeringsbudget för 2008.
_____________

Protokollsutdrag:

AB Vänersborgsbostäder
Ekonomikontoret
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Dnr 2006/551

Godkännande av avtal mellan Vänersborgs kommun och
Länsförsäkringar Älvsborg avseende strategisk exponering vid
Arena Vänersborg
Ärendebeskrivning
Arena Vänersborg som är under uppförande på upp fastigheten Vidar 1 är en arena för
idrottsverksamhet och andra events. Arenan beräknas kunna tas i bruk under januari
2009.
Länsförsäkringar Älvsborg har i avtal 2008-05-20 redovisat att företaget marknadsför sin
verksamhet bland annat genom strategisk exponering av Länsförsäkringar Älvsborgs
varumärke och firma.
Med anledning av ovanstående har ett avtal upprättats mellan Vänersborgs kommun,
Projektstyrelsen för Arena Vänersborg och Länsförsäkringar Älvsborg om strategisk
exponering vid Arena Vänersborg.
Ett undertecknat avtal har överlämnats till kommunen för godkännande.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2008-05-27 redovisat att avtalet ger en
årlig intäkt att täcka kostnader för Arena Vänersborg.
Noteras att barn- och ungdomsnämnden kontinuerligt hålls informerad.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Noteras att James Bucci (v) meddelade att han inte deltog i handläggningen eller beslutet
i detta ärende.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunchefen Guy Mahlviker informerade kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat avtal mellan Länsförsäkringar Älvsborg
och Projektstyrelsen för Arena Vänersborg.
_____________
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Dnr 2006/551

Protokollsutdrag:

Länsförsäkringar Älvsborg
Projektstyrelsen för Arena Vänersborg.
Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomikontoret
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Dnr 2008/273

Uppdrag att upprätta fördjupad översiktsplan för
Dalslandskusten
Ärendebeskrivning
Planområdet omfattar ett 1-3 kilometer brett område vid Vänerkusten i Dalsland. Det
sträcker sig från Vänersborgs stad i söder till gränsen mot Melleruds kommun i norr. I
området ingår följande rekommendationsområden i översiktsplan 2006: B3 Ekenäs, B4
Timmervik, B5 Sannebo, B6 Sikhall, NR2 Dalbobergen, NR6 Gälleudde, Rörvik, NR7
Takan, NR8 Sandevikebergen-Timmervik, J3 Område innanför Vänerkustens
strandskyddsområde och V2 Vänern/Rörvik. Gränsen är preliminär och kommer att
läggas fast under arbetet med den fördjupade översiktsplanen.
Byggnadsförvaltningen har i skrivelse 2008-05-26 bland annat redovisat de olika
områdena och vilka bestämmelser som gäller m m. Av skrivelsen framgår även behov
av utredningar inom arbetet med den fördjupade översiktsplanen.
Planarkitekten Jan-Irvis Scheynius informerade kommunstyrelsen vid sammanträde
2008-05-28, § 129.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt byggnadsförvaltningen att med utgångspunkt från
förvaltningens skrivelse 2008-05-22 ta fram ett förslag till fördjupad översiktsplan för
Dalslandskusten. Kommunstyrelsen beslutar vidare att uppdra åt kommunchefen att
inom en kostnad av 300 000 kronor upphandla konsultuppdrag för det utredningsbehov
som föreligger.
_____________
Protokollsutdrag:

Byggnadsförvaltningen
Kommunchefen
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Dnr 2008/210

Yttrande över förslag till långsiktig lösning för transport av
övergivna skrotbilar (uttjänta bilar) till bilskrotar
Ärendebeskrivning
Sedan bilskrotningslagen (1775:343) upphörde att gälla och ersattes av lagen
(2007:162) om bilskrotningsfond den 1 juni 1007 betalas inte längre ut någon
skrotningspremie för bilar som lämnas till bilskrotare. Enligt de nya bestämmelserna
betalades en förhöjd skrotningsersättning ut för vissa äldre bilar som lämnades för
skrotning så länge det fanns medel kvar i bilskrotningsfonden. Fondens medel är nu slut
och det finns därmed inte längre något ekonomiskt incitament, utöver fordonets
eventuella skrotvärde, att transportera sitt uttjänta fordon till bilskrotare. Fordonsägaren
kan kostnadsfritt lämna sitt fordon inom ramen för producentansvaret. Det har
emellertid framförts farhågor att det nya systemet skulle kunna medföra att fler uttjänta
fordon överges, med ökade kostnader framför allt för kommunerna som följ.
I 2007 års regleringsbrev fick Vägverket i uppdrag att i samråd med Naturvårdsverket
utreda en långsiktig lösning för transporter av uttjänta och övergivna bilar.
Vänersborgs kommun har av Näringsdepartementet inbjudits att lämna synpunkter på
förslaget.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse 2008-05-09 lämnat synpunkter på
förslaget. Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2008-05-15, § 75 föreslagit att
förvaltningens yttrande skulle överlämnas till Näringsdepartementet.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i skrivelse 2008-05-13, redovisat synpunkter
på rapporten och föreslagit att ”det danska systemet” med skrotbildpremie, producentansvar och höga böter för nedskräpning, införs på prov även i Sverige.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2008-05-27 kommenterat
nämndernas yttranden.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
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Dnr 2008/210

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom samhällsbyggnadsnämndens yttrande att
överlämnas till Näringsdepartementet.
_____________

Protokollsutdrag:

Näringsdepartementet + samhällsbyggnadsnämndens yttrande
Samhällsbyggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen + samhällsbyggnadsnämndens yttrande
Kommunstyrelseförvaltningen
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Dnr 2008/244

Yttrande över remiss om arkivfrågor kopplade till förslaget att
överföra djurskyddskontroll mm till länsstyrelserna
Ärendebeskrivning
I proposition 2007/08:63 föreslås att kommunernas ansvar för den offentliga kontrollen
av djurskydd samt livsmedel och foder i primärproduktionen ska flyttas över till länsstyrelserna. Det föreslås vidare att kommunernas ansvar för att pröva tillstånd till viss
verksamhet med bl a sällskapsdjur enligt 16 § djurskyddslagen ska flyttas från kommunerna till den myndighet som regeringen bestämmer. Detta innebär att kommunernas
ansvar för djurskyddsarbetet samt för kontrollen av livsmedel och foder i primärproduktionen kommer att upphöra. I samband med remissbehandlingen av ovanstående efterlystes överväganden rörande hanteringen av arkivfrågorna vid en överflyttning av kontrollansvaret.
Jordbruksdepartementet har upprättat en promemoria daterad 2008-04-28 om vissa
arkivfrågor kopplade till förslaget i ovan redovisad proposition. Jordbruksdepartementet
har inbjudit Vänersborgs kommun att yttra sig över promemorian.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har vid sammanträde 2008-05-12, § 57, redovisat att
nämnden delar uppfattningen att samtliga handlingar skall överlämnas. Av protokollet
framgår dock att arbetsuppgiften kommer att bli krävande eftersom det är stor mängd
handlingar som berörs.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2008-05-23 redovisat att om tillsynsansvaret överflyttas till länsstyrelserna bör arkivfrågorna snarast utredas. I skrivelsen
pekas på vikten av att ansvaret utreds för de kostnader som uppkommer i samband med
överflyttning av handlingar som rör tillsynsansvaret.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen översänder miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande 2008-05-12,
tillsammans med kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-05-23 till
Jordbruksdepartementet.
_______
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Dnr 2008/244

Protokollsutdrag:

Jordbruksdepartementet + miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande 2008-05-12 och
kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-05-23
Miljö- och hälsoskyddsnämnden + kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande
2008-05-23
Kommunstyrelseförvaltningen
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§ 168

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen godkänner nedanstående personers och utskotts redovisning av
delegationsbeslut för tiden 2008-05-28 – 2008-06-03. Besluten finns tillgängliga i
protokoll, vilka förvaras hos kommunkansliet.
kommunstyrelsens ordförande
kommunstyrelsens vice ordförande
kommunstyrelsens arbetsutskott
kommunstyrelsens förhandlingsutskott
kommunchefen
kanslichefen
ekonomichefen
personalkontoret
kommunjuristen
markingenjören
barn- och ungdomschefen, lönesättningar
gymnasiechefen, lönesättning
samhällsbyggnadschefen, lönesättningar
socialnämnden
_______
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§ 169

Meddelanden
Kommunkansliet har ingivit förteckning över skrivelser och meddelanden som inkommit
för anmälan vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 juni 2008.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger förteckningen till handlingarna.
_______
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Dnr 2008/309

Undersökning av förutsättningar för omlastningsterminal vid
Trestad Center
Ärendebeskrivning
En ny infrastrukturproposition kommer preliminärt att sändas ut på remiss i september
2008 för att besvaras före årsskiftet 2008/2009. Inför arbetet med denna proposition har
kommunerna tillfrågats om objekt som är viktiga för infrastrukturen i området. De objekt
som föreslås till regeringen skall vara samhällsekonomiskt utredda.
Kommunalförbundet Fyrbodal har i sitt arbete inför infrastrukturpropositionen uppmärksammat behovet av en omlastningsterminal. Terminalen syftar till att minska andelen
transporter på väg för att i stället föras över på järnväg. En sådan strategiskt placerad
omlastningsterminal föreslås ligga vid Trestad Center inom Vänersborgs kommun.
Grund för placeringen är att den blir placerad mellan två riksvägar och två järnvägar.
Som tidigare angetts skall de objekt som föreslås, utredas samhällsekonomiskt och visa
på en samhällsekonomisk vinst.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2008-05-30 redovisat att förutsättningarna
för att genomföra en utredning av ovan angivet slag, inte finns inom den kommunala
kompetensen, varför den förslås upphandlas till en kostnad av ca 120 000 kronor.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Utvecklingssekreteraren Lars Rudström informerade kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom förslaget att utreda förutsättningarna för en
omlastningsterminal vid Trestad Center. Finansiering med ca 120 000 kr kan ske ur
kommunstyrelsens förfogandeanslag.
_____________
Protokollsutdrag:

Kommunalförbundet Fyrbodal
Kommunstyrelseförvaltningen
Ekonomikontoret
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Dnr 2008/319

Avsiktsförklaring avseende utveckling av Lilla Vassbotten
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har tidigare ingått ett samarbetsavtal med NCC Property Development, RL Nordic och HSB Nordvästra Götaland i syfte att utreda de grundläggande
förutsättningarna för att utveckla Lilla Vassbotten från ett industri- och verksamhetsområde till en stadsdel med bostäder och handel. Utredningen har resulterat i ett förslag till
”Letter of intent” (LOI) som beskriver det fortsatta arbetets inriktning, omfattning,
organisation och finansiering. Sanden berörs inte av detta LOI.
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i skrivelse 2008-06-02 att kommunstyrelsen har
att ta ställning till ett förslag till Letter of intent. En accept medför en långsiktig förbindelse som part i ett utvecklingsbolag att aktivt bidra till genomförande av olika projekt
såsom bostadsbyggande, infrastruktursatsningar, byggande av resecentrum och handelsområde. Utvecklingen av området kan beräknas ta mellan tio och femton år. Kostnaderna för inköp av fastigheter och infrastrukturförändringar kommer att uppgå till mellan
150 och 170 mkr.
Ärendet har beretts av en partsgemensam projektgrupp i enighet med tidigare träffat
samarbetsavtal i nära samverkan med kommunledningen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunchefen Guy Mahlviker och verkställande direktören för Fastighets AB
Vänersborg, Leif Selin, informerade kommunstyrelsen.
James Bucci (v) yrkade avslag till beredningens förslag.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på beredningens
förslag och James Buccis (v) yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med beredningens förslag.
Omröstning begärdes.
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Dnr 2008/319

Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av kommunstyrelsen. Den som stödjer av ordföranden redovisat förslag, röstar ja och den som
stödjer James Buccis (v) avslagsyrkande, röstar nej.
14 ja-röster
Gunnar Lidell (m)
Ann-Britt Fröjd (c)
Bo Carlsson (c)
Anders Forsström (m)
Joakim Sjöling (s)
Kerstin Andersson Carlsson (m)
Bengt Larsson (s)
Johan Ekström (fp)
Lennart Niklasson (s)
Andreas Vänerlöv (kd)
Madelaine Karlsson (s) Lars Rosén (fv)
Kate Giaever (s)
Lars-Göran Ljunggren (s)

1 nej-röst
James Bucci (v)

Kommunstyrelsen hade därmed beslutat i enlighet med beredningens förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av föreliggande Letter of intent och har inget att erinra
däremot och uppdrar till kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (s) att
underteckna detsamma.
_______
Jäv

Lars G Blomgren (fp) meddelande att han inte deltog i handläggningen eller beslutet i
detta ärende på grund av jäv.

Reservation:
James Bucci (v) reserverade sig mot beslutet enligt bilaga 6

Protokollsutdrag:

Kommunstyrelseförvaltningen
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Dnr 2008/297

Godkännande av ändring i aktieägaravtalet för Vänerhamn AB
Ärendebeskrivning
I december 2004 tecknades ett aktieägaravtal för Vänerhamn AB. Bolaget har nu
reviderat avtalet vilket presenterades dels på ägarmöte 2008-04-01 samt vid årsstämman
2008-05-14.
Det nya aktieägaravtalet har överlämnats till medlemskommunerna för godkännande.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2008-06-03 bland annat redovisat att
Vänersborgs kommun äger drygt 8 procent av aktierna i bolaget.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden informerade och redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner reviderat aktieägaravtal för Vänerhamn AB.
Kommunfullmäktiges godkännande av tidigare avtal upphör därmed att gälla.
Kommunfullmäktige beslutar vidare ge kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran
Ljunggren (s) i uppdrag att underteckna det nya aktieägaravtalet.
_______

Protokollsutdrag:

Vänerhamn AB
Reidar Josefsson, som kommunens representant i bolaget
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Dnr 2008/247

Avsiktsförklaring gällande programmet Uthållig kommun
Ärendebeskrivning
Uthållig kommun är ett program där Energimyndigheten förstärker deltagande kommuners egna arbete för en uthållig utveckling genom att föra in energiperspektivet i olika
delar av den kommunala verksamheten. Härigenom påverkas den kommunala verksamheten direkt. Övriga delar av lokalsamhället som näringsliv, organisationer och de
enskilda medborgarna, påverkas indirekt. Energimyndigheten äger programmet och
ansvarar för valet av nya kommuner, för planering och genomförande av stöd åt samliga
kommuner, för finansiering av forskningsprojekt inom kommunerna, samt
kunskapsspridning om programmets effekter och resultat.
Energimyndigheten utökade under 2007 antalet deltagande kommuner och inbjöd
Vänersborgs kommun att vara med.
Vänersborgs kommun lämnade in en intresseanmälan daterad 2007-07-23.
Energimyndigheten har antagit Vänersborgs kommuns intresseanmälan och erbjuder
delaktighet i programperioden 2008-01-01-- 2011-06-30. En avsiktsförklaring har tagits
fram och skall undertecknas av parterna.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden informerade och redovisade förslag till beslut.
Noteras att de mål som hänvisas till på sidan sex i avtalstexten, är kommunens miljömål.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom av Energimyndigheten upprättad avsiktsförklaring
avseende deltagande i programmet Uthållig kommun, programperioden 2008-2011.
Kommunstyrelsen uppdrar åt sin ordförande Lars-Göran Ljunggren (s), att för kommunen underteckna avsiktsförklaringen.
_______

Protokollsutdrag:

Energimyndigheten
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Dnr 2008/318

Avtal om hyra av Vänerparken avseende Högskolecentrum och
Komvux
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen och Vänerparken Property Investment KB har i en gemensam
avsiktsförklaring uttalade ambitioner att utveckla Vänerparken och Vänersborg. I syfte
att även fortsättningsvis ha högskoleutbildning och forskning i Vänersborg har flera
verksamheter startats i Vänerparken. Högskolecentrum Vänerborg, regionalt centrum för
skolutveckling, Musikakademin och college för omsorg är på väg att etableras liksom
forskning kring vatten och samhälle.
Ett förslag till hyreskontrakt har upprättats mellan Vänerparken Property Investment KB
och Vänersborgs kommun. Hyrestiden är 2008-08-01 – 2018-07-31.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2008-06-02 redovisat finansiering av
hyreskostnader samt kommenterat dessa.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
James Bucci (v) meddelade att han inte deltog i handläggningen eller beslutet i detta
ärende.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunchefen Guy Mahlviker informerade kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till hyresavtal med Vänerparken Property och
uppdrar till kommunchefen Guy Mahlviker att skriva under avtalet.
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen Guy Mahlviker att i upprättat hyreskontrakt görs ett klarläggande att hyresfriheten gäller till och med utgången av år 2008.
_______
Protokollsutdrag:

Vänerparken Property Investment KB
Kommunchefen
Ekonomikontoret
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§ 175

Avslutning
Ordföranden Lars-Göran Ljunggren (s) tackade ledamöterna, ersättarna och medarbetarna
för gott arbete och önskade alla en god sommar.
Kommunstyrelsens förste vice ordförande Gunnar Lidell (m) önskade ordföranden en
skön sommarledighet med välförtjänt avkoppling.
_______

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

