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Plats

Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Onsdagen den 20 augusti 2008, kl 08.30-15.40.

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2 - 3

Ärendelista

Sid 4 -5

Utsedd att justera

James Bucci (v)

Paragrafer

176 - 200

Underskrifter
Sekreterare

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

Maud Rudquist

Ordförande

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

Lars-Göran Ljunggren, ej § 176

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

AnneSophie Aronsson, § 176
Justerande

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

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

Kommunstyrelsen
2008-08-20

Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande

2008-082008-09-

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsen, Sundsgatan 29, Vänersborg

Underskrift
utdragsbestyrkande

..............................................................................
Maud Rudquist
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Närvarolista
Beslutande
Anne Sophie Aronsson (s) tjänstg ordf § 176
Lars-Göran Ljunggren (s), ordf § 177-200
Kerstin Andersson Carlsson (m) § 176
Gunnar Lidell (m)
§ 177-200
Marianne Karlsson (c)
§ 176-177
Bo Carlsson (c)
§ 178
Joakim Sjöling (s)
Bengt Larsson (s)
§ 176
Marie Dahlin (s)
§ 177-200
Lennart Niklasson (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)
Ersättare
Anne Sophie Aronsson (s)
Sven G Johansson (s)
Bengt Larsson (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
Lars-Göran Ljunggren (s)
Gunnar Lidell (m)
Bo Carlsson (c)

Marie Dahlin (s)
Jenny Brycker (s)

§ 177-200
§ 177-200

§ 176§ 177§ 176-178

Övriga deltagare
Kommunchefen Guy Mahlviker
Kanslichefen Claire Gabrielsson
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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Information § 177
Personalchefen Ewa Öqvist
Vd Fastighets AB Vänersborg, Leif Selin
Förvaltningschefen Tommy Olsson
Personalekonomen Anneli Bengtsson
Informationssekreteraren Thomas Fridén
Utvecklingsledaren Ronny Irekvist
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Ärenden

Sid

§ 176

Fråga om förköp av fastigheterna Esslingetorp 1:49 och 1:57
(Dnr KS 2008/408)

6

§ 177

Information

8

§ 178

Ordförandeinformation

10

§ 179

Godkännande av köpeavtal för del av fastigheten Niklasberg 1, Eken
(Dnr KS 2008/303)

12

§ 180

Antagande av reviderad jämställdhetsplan (Dnr KS 2008/374)

13

§ 181

Motion om minskad droganvändning i trafiken (Dnr KS 2007/157)

14

§ 182

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen
avseende kvartal 2 för 2008 (Dnr KS 2008/236)

15

§ 183

Sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige år 2009
(Dnr KS 2008/411)

16

§ 184

Upphävande av vattentäkt Båberg 3:10 (Dnr KS 2008/304)

17

§ 185

Tilläggsanslag avseende 2008 års löneavtal (Dnr KS 2008/162)

18

§ 186

Betalkort till den internationella samordnaren (Dnr KS 2008/407)

20

§ 187

Anmälan av revisorernas granskning av donationsstiftelserna avseende 2007
(Dnr KS 2008/238)

21

§ 188

Fråga om ansvarsfrihet avseende Dahllöfska donationsfonden
(Dnr KS 2008/348)

22

§ 189

Yttrande till skolverket över ansökan om statligt tillsyn och rätt till bidrag för
utökning av Plusgymnasiet, en fristående gymnasieskola i Uddevalla
kommun (Dnr KS 2008/263)

23

§ 190

Yttrande till skolverket om statlig tillsyn och rätt till bidrag till Ultra
Education AB, en fristående gymnasieskola i Uddevalla kommun
(Dnr KS 2008/234)

25

§ 191

Yttrande till skolverket över ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag för
utökning av en fristående gymnasieskola Läckö Educational Production AB i
Uddevalla kommun (Dnr KS 2008/328)

27

§ 192

Yttrande till skolverket över ansökan om statlig tillsyn för Locator
Entrepenad AB och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i
Munkedals kommun (Dnr KS 2008/235)

29
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§ 193

Yttrande till skolverket över ansökan om statligt tillsyn och rätt till bidrag för
utökning av en fristående gymnasieskola Trollhättans Praktiska Gymnasium,
Trollhättans kommun (Dnr KS 2008/327)

31

§ 194

Yttrande över samråd - Program för detaljplan golfbana Lärketorpet Edsäter,
Trollhättans kommun/stad (Dnr KS 2008/382)

32

§ 195

Yttrande över samråd - Program för detaljplan stadsdelen Lärketorpet
Edsäter, Trollhättans kommun/stad (Dnr KS 2008/381)

33

§ 196

Yttrande över utställt förslag till Översiktsplan Överby, Trollhättans
kommun/stad (Dnr KS 2008/352)

34

§ 197

Yttrande till miljödepartementet över förslag till Europaparlamentets och
rådets direktiv om industriutsläpp (Dnr KS 2008/349)

35

§ 198

Delegationsbeslut

36

§ 199

Meddelanden

37

§ 200

Valärende (Dnr KS 2008/412)

38
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Dnr 2008/408

Förfrågan om förköp av fastigheterna Esslingetorp 1:49 och
1:57
Ärendebeskrivning
Köpekontrakt har 2008-08-11 upprättats mellan Fastighets AB Vänersborg och
Aktiebolaget Grundstenen 119835 unt Hammar Nordic Plugg AB. Överlåtelsen avser
fastigheten Vänersborg Esslingetorp 1:49 och Vänersborg Esslingetorp 1:57.
Vänersborgs kommun har tillfrågats om kommunen kommer att utnyttja sin förköpsrätt i
ovan angivna ärende.
Fastighetsenheten har i yttrande 2008-08-15 föreslagit att kommunstyrelsen skulle
besluta att inte utöva förköpsrätten vid denna fastighetsöverlåtelse.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Noteras att kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (s) anmälde jäv och
deltog därmed inte i handläggning eller beslut i detta ärende. På grund härav utsågs
AnneSophie Aronsson (s) till ordförande under denna paragraf.
Det noteras att även Gunnar Lidell (m) och Marie Dahlin (s) anmälde att de inte deltog i
handläggning eller beslut i detta ärende på grund av jäv. I deras ställe tjänstgjorde som
ledamöter Kerstin Andersson Carlsson (m) för Gunnar Lidell (m), och Bengt Larsson (s)
för Marie Dahlin (s).
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Leif Selin, Vd för Fastighets AB Vänersborg, informerade kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte utöva förköp vad gäller fastigheterna Vänersborg
Esslingetorp 1:49 och Vänersborg Esslingetorp 1:57.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_____________
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Dnr 2008/408

Jäv
Lars-Göran Ljunggren (s), Gunnar Lidell (m) och Marie Dahlin (s) anmälde att de inte
deltog i handläggning eller beslut i detta ärende på grund av jäv.
Noteras att även ersättaren Johan Ekström (fp) anmälde jäv.

Protokollsutdrag:

Fastighets AB Vänersborg
Aktiebolaget Grundstenen 119835 unt Hammar Nordic Plugg AB
Fastighetsenheten
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§ 177

Information
Förvaltningschefen Tommy Olsson
- gymnasieförvaltningens nye förvaltningschef presenterades
Vd Fastighets AB Vänersborg, Leif Selin
- förköp av fastigheterna Esslingetorp 1:49 och 1:57 (Dnr KS 2008/408)
Personalekonomen Anneli Bengtsson
- Reviderad jämställdhetsplan (Dnr KS 2008/374)
Informationssekreteraren Thomas Fridén
- Utredningarna
”Fokus på vad” – bilden av Vänersborg i TTELA (Dnr KS 2008/413)
”När två blev ett” – Vänersborg i spalterna när ELA blev TTELA (Dnr KS 2008/414)
Utvecklingsledaren Ronny Irekvist
- Medborgarundersökning 2008 (Dnr KS 2008/13)
Kommunstyrelsens förste vice ordförande Gunnar Lidell (m)
Den 12-15 juni deltog i program för gästande kör från Lich, Tyskland
Den 17 juni sammanträde med arbetsgruppen för brottsförebyggande rådet
Den 25 juni brottsförebyggande rådet gav information till årets sommararbetande
Agenda 21-ungdomar
Den 19 augusti tillsammans med internationella samordnaren Anders Fridén
sammanträffande med Jörg Friedman från Lich, Tyskaland, angående utvecklat
samarbete
Den 1 september lokala brottsförebyggande rådet bjuder in till information om mentorer
och mentorskap
Kommunstyrelsens andre vice ordförande Bo Carlsson (c)
Den 4 juli deltog i festligheter med anledning av att Fridastatyn åter finns på plats i
Skräckleparken i Vänersborg.
Kommunchefen Guy Mahlviker
Informerades bl a om
Fyrbodal
Vänerparken
Lilla Vassbotten
Förvaltningsövergripande ledningsgruppen
Näringslivsfrågor
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Forts § 177
Kommunfullmäktiges ordförande Dan Nyberg och kommunsekreteraren
Maud Rudquist
Avrapportering från Vänortsmöte i Husby, Tyskland
Ekonomikontoret redovisade månadsuppföljning januari – juli 2008 (Dnr KS 2008/163)

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen
_______
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§ 178

Ordförandeinformation
Den 5 juni Fyrbodals direktion
Den 5 juni Film i Väst
Den 6 juni invigningstalare vid Aqua Blå i Vänersborg
Den 6 juni konferencier vid nationaldagsfirande i Frändefors
Den 10 juni styrgruppen för Biogas Brålanda
Den 10-14 juni deltog i program med besökare inom Sern-projektet
Den 11 juni styrgruppen för planfrågor
Den 11 juni styrgruppen för högskolefrågor
Den 12 juni internationell middag för Sern-projektets deltagare från Italien och Norge
samt gästande kör från Lich i Tyskland
Den 16 juni beredningsgruppen för infrastruktur
Den 16 juni samarbetskommittén Trollhättan/Vänersborg
Den 17 juni träffade årets sommararbetande Agenda 21-ungdomar
Den 17 juni besök på Nordéa Vänersborg
Den 18 juni sammanträde med projektet Sanden
Den 23-24 juni presidieöverläggningar med de större nämnderna angående den
ekonomiska tertialrapporten
Den 24 juni Fyrbodals arbetsutskott
Den 25 juni presskonferens om ”Vem upptäckte Afrika?”
Den 26 juni undertecknade för deltagande i projektet ”Uthållig kommun”, Stockholm
Den 27 juni Konferens om turism i Göteborg
Den 27 juni presidiemöte med Vattenpalatset
Den 30 juni invigning av leksaksutställning i Håverud
Den 7 juli – 1 augusti semester
Den 5 augusti konferens i Göteborg
Den 7 augusti överläggningar angående ”Uthållig kommun”
Den 12 augusti hälsopolitiska rådets arbetsutskott
Den 12 augusti sammanträde i Grästorp med nätverk för riksväg 44
Den 13 augusti sammanträde med RL Nordic angående avsiktsförklaring för
utvecklingsprojektet Sanden
Den 14 augusti överläggningar på Holmen Paper i Vargön angående beslut om
nedläggning
Den 14-15 augusti överläggningar med Sjöfartsverket i Kristinehamn
Den 18 augusti hälsopolitiska rådet
Den 19 augusti överläggningar på Holmen Paper i Vargön angående beslut om
nedläggning
Den 19 augusti sammanträde med plangruppen
Informerades om ett extra kommunstyrelsesammanträde den 1 september 2008 kl 1500.
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Forts § 178
Informerade om händelseutvecklingen vid Holmen Paper i Vargön med anledning av
nedläggningsbeslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen
_______
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Dnr 2008/303

Godkännande av köpeavtal för del av fastigheten Niklasberg 1,
Eken
Ärendebeskrivning
Ett förslag till köpeavtal har upprättats avseende köp av del av fastigheten Niklasberg 1.
Fastigheten överlåts till Vänersborgs kommun av Västra Götalands läns landsting.
Köpeskillingen uppgår till 8 300 000 kronor.
Fastigheten kommer att hyras ut till socialnämnden, för att efter om- och tillbyggnad
användas som äldreboende.
Fastighetsenheten har upprättat skrivelse i ärendet, daterad 2008-04-22.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår vid sammanträde 2008-05-15, § 80, att
kommunfullmäktige skulle godkänna upprättat köpeavtal samt föreslå utökad
investeringsram år 2008 för samhällsbyggnadsnämnden med 8 300 000 kronor, vilket
motsvarar köpeskillingen.

Ekonomikontoret har i skrivelse 2008-08-11 redovisat att budgetmedel för ovan angiven
om- och tillbyggnad finns upptagna i beslutad mål och resursplan 2009-2011.
Ekonomikontoret föreslår i skrivelsen att samhällsbyggnadsnämndens förslag tillstyrks
och redovisar att finansiering kan ske genom ökad upplåning.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat köpeavtal gällande del av fastigheten
Niklasberg 1. Kommunfullmäktige beslutar vidare att utöka samhällsbyggnadsnämndens
investeringsram för 2008 med 8 300 Tkr. Finansiering kan ske genom ökad upplåning.
_____________
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Dnr 2008/374

Antagande av reviderad jämställdhetsplan
Ärendebeskrivning
Personalkontoret har upprättat förslag till reviderad jämställdhetsplan.
Personal- och förhandlingsutskottet har vid sammanträde 2008-06-04, § 49, föreslagit
att jämställdhetsplanen skulle antas.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Personalekonomen Anneli Bengtsson informerade kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar reviderad jämställdhetsplan
_____________
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Dnr 2007/157

Motion om minskad droganvändning i trafiken
Ärendebeskrivning
Kate Giaever (s) och Bo Carlsson (c) m fl har mot bakgrund av vad de anför i motionen
yrkat att Vänersborgs kommun börjar arbeta efter ”Skellefteåmodellen” för att minska
återfallsprocenten när det gäller rattonykterheten.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2007-03-21, § 30, att remittera
motionen till kommunstyrelsen och socialnämnden.
Socialnämnden har vid sammanträde 2007-08-30, § 174, redovisat att individ- och
familjeomsorgen sedan 2007-08-15 arbetar på sätt som ligger i linje med den så kallade
”Skellefteåmodellen”. Socialnämnden föreslår ett bredare samarbete och att en
Vänersborgsmodell skulle tas fram genom Hälsopolitiska rådet.
Hälsopolitiska rådet har vid sammanträde 2007-09-25 , § 19, givit arbetsgruppen för
drogförebyggande i uppdrag att i ett vidgat samarbete vidareutveckla Vänersborgs
arbete mot minskad droganvändning i trafiken.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2008-08-13 redovisat kommunens arbete
med motionens frågeställning genom att det drogpolitiska handlingsprogrammet skall
revideras inför 2009, nya folkhälsomål skall antas samt att kommunens projekt ”Lokal
samling” med syfte att stärka trafiksäkerheten, fortsätter även 2009.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige konstaterar, med hänvisning till att motionens intentioner finns
med i kommunens drogpolitiska handlingsprogram och utgör en del i det pågående
arbetet, att motionen därmed anses besvarad och avslutad.
_____________
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Dnr 2008/236

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen avseende kvartal 2 för 2008
Ärendebeskrivning
Socialutskottet har vid sammanträde 2008-07-08, § 460, rapporterat ej verkställda
gynnande beslut enligt socialtjänstlagen kap 16, § 6f-6h, avseende kvartal 2 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 2008/411

Sammanträdestider 2009 för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning
Förslag har upprättats till sammanträdestider för 2009 avseende kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar fastställa följande onsdagar för 2009 års sammanträden
med kommunfullmäktige: 4 februari, 18 mars, 15 april, 13 maj, 17 juni, 9 september, 21
oktober, 18 november och 16 december.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Kommunstyrelsen beslutar för egen fastställa följande onsdagar för 2009 års sammanträden med kommunstyrelsen: 21 januari, 11 februari, 25 februari, 11 mars, 25 mars, 22
april, 27 maj, 3 juni, 19 augusti, 16 september, 7 oktober, 4 november och 2 december.
Kommunstyrelsen noterar att kommunstyrelsens arbetsutskott kommer att sammanträda
följande dagar under 2009: 14 januari, 28 januari, 18 februari, 4 mars, 18 mars, 8 april,
19 maj, 26 maj, 12 augusti, 2 september, 23 september, 28 oktober och 25 november.
_______
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Dnr 2008/304

Upphävande av vattentäkt på fastigheten Båberg 3:10
Ärendebeskrivning
På fastigheten Båberg 3:10 finns en grundvattentäkt som inte använts under de senaste
ca 15 åren. Numera finns endast grundmuren och en lågreservoar kvar av vattenverket
samt de båda uttagsbrunnarna. Kommunen har för avsikt att riva de resterande delarna.
För vattentäkten finns ett vattenskyddsområde fastställt 1973-04-27.
VA-verket har upprättat skrivelse i ärendet, daterad 2008-04-28.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2008-05-15, § 81, föreslagit att
vattentäkten på fastigheten Båberg 3:10 skulle avslutas samt hos länsstyrelsen begära att
vattenskyddsområdet upphävdes.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar avsluta vattentäkten på fastigheten Båberg 3:10.
Kommunfullmäktige beslutar vidare ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att hos
länsstyrelsen begära att vattenskyddsområdet upphävs.
_____________
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Dnr 2008/162

Tilläggsanslag avseende 2008 års löneavtal
Ärendebeskrivning
Förhandlingar avseende 2008 års löneavtal för tjänstemän och lärare är avslutade.
Nämndernas budgetramar för 2008 är baserade på 2007 års lönekostnadsnivå.
Ekonomikontoret redovisar i skrivelse 2008-06-25 att baserat på underlag från personalkontoret har ekonomikontoret beräknat tillkommande kostnader för nämnderna. Löneökningarna för kommunal belastar nämnderna från och med 2008-04-01 och får därmed
helårseffekt från och med 2009. Tilläggsanslagen inkluderar också budgetkompensation
för löneavtalets effekter på fördelade kostnader för tjänsteenheten samt köpta tjänster.
Till kommunstyrelsens förfogande finns i budget 2008 centralt budgeterade lönekostnadsmedel. När de övriga avtalen är klara kommer en analys av central budget att göras
för att stämma av eventuellt behov av ytterligare tillskott till löneökningar.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att nämndernas budgetanslag för 2008 utökas enligt följande
Löneavtal
Nämnd
Tkr
under 2008
Kommunstyrelsen
937
Milj- och hälsoskyddsnämnden
147
Socialnämnden
3 830
Kulturnämnden
165
Barn- och ungdomsnämnden
10 834
Gymnasienämnden
2 906
Samhällsbyggnadsnämnden
534
Byggnadsnämnden
328
Överförmyndarnämnden
25
Totalt nämnderna, Tkr

19 696

Löneavtalets
effekt 2009
1 249
196
5 093
220
14 446
4 125
808
437
33
26 608
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Dnr 2008/162

Finansiering kan ske inom ramen för avsatta medel för löneutvecklingen i 2008 års
budget (17 110 Tkr) samt beräknat överskott för arbetsgivaravgifterna (2 586 Tkr).
Kommunstyrelsen uppdrar åt ekonomikontoret att justera upp nämndernas budgetramar
för 2009 i enlighet med avtalets effekter.
_____________

Protokollsutdrag:

Ekonomikontoret som har att underrätta nämnderna
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Dnr 2008/407

Betalkort till den internationella samordnaren
Ärendebeskrivning
Av ”Regler vid användning av kontokort” antagna av kommunstyrelsen 1997-01-21, § 6,
framgår att kommunstyrelsen beslutar om användningen av kontokort. I detta får också
anses ingå att kommunstyrelsen fattar beslut om vem som skall utrustas med kontokort.
Kommunstyrelsen har, senast vid sammanträde 2007-01-17, § 21, beslutat om vilka
inom kommunstyrelsen och förvaltningen som skall ha rätt att inneha och använda
kontokort.
Vänersborgs kommun utsåg 2008-06-30 Anders Fridén till internationell samordnare för
kommunen. Arbetets art innebär hantering av större summor för olika ändamål som
exempelvis resor, logi, representation m m.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2008-08-12 redogjort för bakgrund och
föreslagit att internationella samordnaren skulle få inneha och använda ett betalkort i
tjänsten.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar medge rätt att inneha och använda ett betalkort i tjänsten.
_____________

Protokollsutdrag:

Internationella samordnaren Anders Fridén
Ekonomikontoret
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Dnr 2008/238

Anmälan av revisorernas granskning av donationsstiftelserna
avseende år 2007
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen är förvaltare för följande bokföringsskyldiga stiftelser för vilka
ekonomikontoret har upprättat årsredovisningar. Johanna Anderssons Minnesstiftelse,
Besparingsstiftelsen, Ellen och Knut Petrés stiftelse, Doktor och fru Graméns Donationsstiftelse, Vänersborgs Samstiftelse nr 1, Gymnasieskolans Samstiftelse, August
Hedmans Stiftelse, A J Landströms Donationsstiftelse, Sven Stenbecks Stiftelse och
Stiftelsen Vänersborgs Skollovskoloni.
Kommunstyrelsen godkände 2008-05-28, § 140, de upprättade årsredovisningshandlingarna och överlämnade dem till revisor för granskning
Revisor Gunnar Hjalmarsson har granskat årsredovisningarna och bokföringen samt
förvaltarens förvaltning och skrivit revisionsberättelser avseende dessa stiftelser för år
2007, vilka skall anmälas till kommunstyrelsen.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen
_____________

Protokollsutdrag:

Revisor Gunnar Hjalmarsson
Ekonomikontoret
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Dnr 2008/348

Fråga om ansvarsfrihet avseende Stiftelsen Dahllöfska
donationsfonden
Ärendebeskrivning
Direktionen för Stiftelsen Dahllöfska donationsfonden har i skrivelse 2008-06-13 till
kommunen hemställt om ansvarsfrihet för förvaltningen år 2007.
Ekonomistaben har i skrivelse 2008-06-17 tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beviljar direktionen för Dahllöfska Donationsfonden ansvarsfrihet för
förvaltningen år 2007.
_____________

Protokollsutdrag:

Dahllöfska Donationsfonden
Ekonomikontoret
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Dnr 2008/263

Yttrande till Skolverket över ansökan om statligt tillsyn och rätt
till bidrag för utökning av Plusgymnasiet, en fristående
gymnasieskola i Uddevalla kommun
Ärendebeskrivning
Skolverket har för yttrande överlämnat ansökan från Pluskompetens Utbildning i
Sverige AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för utökning av Plusgymnasiet, en
fristående gymnasieskola i Uddevalla kommun.
Gymnasieförvaltningen har i skrivelse 2008-06-09 redovisat konsekvenser för
gymnasieskolan i Vänersborgs kommun om sökandens ansökan beviljas och med
hänvisning härtill föreslagit att Skolverket skulle avslå ansökan.
Gymnasienämnden har vid sammanträde 2008-06-09, § 46, antagit gymnasieförvaltningens ovan angivna yttrande vilket innebär att Skolverket föreslås avslå ansökan.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Under överläggningarna yrkade Gunnar Lidell (m) att kommunstyrelsen skulle avge
följande yttrande: ”Kommunen har inget att erinra mot givna ansökningar om etablering
av friskolor eftersom konkurrens är positiv och nödvändig för utveckling av kommunens egen verksamhet samt att därutöver bifoga upprättad konsekvensbeskrivning
daterad 2008-05-28”.
Bo Carlsson (c) yrkade bifall till ordförandens förslag.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på Gunnar Lidells (m)
yrkande mot Bo Carlssons (c) yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med Bo Carlssons (c) förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom av gymnasienämnden antaget och av
gymnasieförvaltningen 2008-06-09 upprättat yttrande och anta detta som sitt eget att
överlämnas till Skolverket.
_____________
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Dnr 2008/263

Reservation
Anders Forsström (m), Astrid Karlsson Björkman (m), Lars G Blomgren (fp), Lars
Rosén (fv) och Gunnar Lidell (m) reserverade sig mot beslutet.

Protokollsutdrag:

Skolverket + Gymnasieförvaltningens yttrande 2008-06-09
Gymnasienämnden
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Dnr 2008/234

Yttrande till Skolverket över ansökan om statlig tillsyn och rätt
till bidrag till Ultra Education AB, en fristående gymnasieskola i
Uddevalla kommun
Ärendebeskrivning
Skolverket har för yttrande överlämnat ansökan från Ultra Education AB, om statlig
tillsyn och rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola i Uddevalla kommun.
Gymnasieförvaltningen har i skrivelse 2008-06-09 redovisat konsekvenser för
gymnasieskolan i Vänersborgs kommun om sökandens ansökan beviljas och med
hänvisning härtill föreslagit att Skolverket skulle avslå ansökan.
Gymnasienämnden har vid sammanträde 2008-06-09, § 46, antagit gymnasieförvaltningens ovan angivna yttrande vilket innebär att Skolverket föreslås avslå ansökan.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Under överläggningarna yrkade Gunnar Lidell (m) att kommunstyrelsen skulle avge
följande yttrande: ”Kommunen har inget att erinra mot givna ansökningar om etablering
av friskolor eftersom konkurrens är positiv och nödvändig för utveckling av kommunens egen verksamhet samt att därutöver bifoga upprättad konsekvensbeskrivning
daterad 2008-05-28”.
Bo Carlsson (c) yrkade bifall till ordförandens förslag.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på Gunnar Lidells (m)
yrkande mot Bo Carlssons (c) yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med Bo Carlssons (c) förslag.
Omröstning begärdes.
Ordföranden redovisade följande omröstningsordning som godkändes av kommunstyrelsen. Den som stödjer Bo Carlssons (c) förslag, röstar ja och den som stödjer
Gunnar Lidells (m) röstar nej.
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Bo Carlsson (c)
Joakim Sjöling (s)
Marie Dahlin (s)
Lennart Niklasson (s)
Madelaine Karlsson (s)
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Nej-röster
Kate Giaever (s)
Gunnar Lidell (m)
Ann-Britth Fröjd (c)
Anders Forsström (m)
Andreas Vänerlöv (kd)
Astrid Karlsson Björkman (m)
James Bucci (v)
Lars G Blomgren (fp)
Lars-Göran Ljunggren (s) Lars Rosén (fv)

Kommunstyrelsen hade därmed beslutat i enlighet med Bo Carlssons (c) förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom av gymnasienämnden antaget och av
gymnasieförvaltningen 2008-06-09 upprättat yttrande och anta detta som sitt eget att
överlämnas till Skolverket.
_____________
Reservation
Anders Forsström (m), Astrid Karlsson Björkman (m), Lars G Blomgren (fp), Lars
Rosén (fv) och Gunnar Lidell (m) reserverade sig mot beslutet.

Protokollsutdrag:

Skolverket + Gymnasieförvaltningens yttrande 2008-06-09
Gymnasienämnden
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Dnr 2008/328

Yttrande till Skolverket över ansökan om statligt tillsyn och rätt
till bidrag för utökning av en fristående gymnasieskola Läckö
Educational Production AB i Uddevalla kommun
Ärendebeskrivning
Skolverket har för yttrande överlämnat ansökan från Läckö Educational Production AB,
om statlig tillsyn och rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola i Uddevalla
kommun.
Gymnasieförvaltningen har i skrivelse 2008-06-09 redovisat konsekvenser för
gymnasieskolan i Vänersborgs kommun om sökandens ansökan beviljas och med
hänvisning härtill föreslagit att Skolverket skulle avslå ansökan.
Gymnasienämnden har vid sammanträde 2008-06-09, § 46, antagit gymnasieförvaltningens ovan angivna yttrande vilket innebär att Skolverket föreslås avslå ansökan.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Under överläggningarna yrkade Gunnar Lidell (m) att kommunstyrelsen skulle avge
följande yttrande: ”Kommunen har inget att erinra mot givna ansökningar om etablering
av friskolor eftersom konkurrens är positiv och nödvändig för utveckling av kommunens egen verksamhet samt att därutöver bifoga upprättad konsekvensbeskrivning
daterad 2008-05-28”.
Bo Carlsson (c) yrkade bifall till ordförandens förslag.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på Gunnar Lidells (m)
yrkande mot Bo Carlssons (c) yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med Bo Carlssons (c) förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom av gymnasienämnden antaget och av
gymnasieförvaltningen 2008-06-09 upprättat yttrande och anta detta som sitt eget att
överlämnas till Skolverket.
_____________
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Dnr 2008/328

Reservation
Anders Forsström (m), Astrid Karlsson Björkman (m), Lars G Blomgren (fp), Lars
Rosén (fv) och Gunnar Lidell (m) reserverade sig mot beslutet.

Protokollsutdrag:

Skolverket + Gymnasieförvaltningens yttrande 2008-06-09
Gymnasienämnden
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Dnr 2008/235

Yttrande till Skolverket över ansökan om statlig tillsyn för
Locator Entrepenad AB och rätt till bidrag till en fristående
gymnasieskola i Munkedals kommun
Ärendebeskrivning
Skolverket har för yttrande överlämnat ansökan från Locator Entreprenad AB om statlig
tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Munkedals kommun.
Gymnasieförvaltningen har i skrivelse 2008-06-09 redovisat konsekvenser för
gymnasieskolan i Vänersborgs kommun om sökandens ansökan beviljas och med
hänvisning härtill föreslagit att Skolverket skulle avslå ansökan.
Gymnasienämnden har vid sammanträde 2008-06-09, § 46, antagit gymnasieförvaltningens ovan angivna yttrande vilket innebär att Skolverket föreslås avslå ansökan.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Under överläggningarna yrkade Gunnar Lidell (m) att kommunstyrelsen skulle avge
följande yttrande: ”Kommunen har inget att erinra mot givna ansökningar om etablering
av friskolor eftersom konkurrens är positiv och nödvändig för utveckling av kommunens egen verksamhet samt att därutöver bifoga upprättad konsekvensbeskrivning
daterad 2008-05-28”.
Bo Carlsson (c) yrkade bifall till ordförandens förslag.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på Gunnar Lidells (m)
yrkande mot Bo Carlssons (c) yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med Bo Carlssons (c) förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom av gymnasienämnden antaget och av
gymnasieförvaltningen 2008-06-09 upprättat yttrande och anta detta som sitt eget att
överlämnas till Skolverket.
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Dnr 2008/235

Reservation
Anders Forsström (m), Astrid Karlsson Björkman (m), Lars G Blomgren (fp), Lars
Rosén (fv) och Gunnar Lidell (m) reserverade sig mot beslutet.

Protokollsutdrag:

Skolverket + Gymnasieförvaltningens yttrande 2008-06-09
Gymnasienämnden
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Dnr 2008/327

Yttrande till Skolverket över ansökan från Baggium Utbildning
AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för utökning av en
fristående gymnasieskola, Trollhättans Praktiska Gymnasium i
Trollhättans kommun
Ärendebeskrivning
Skolverket har för yttrande överlämnat ansökan från Baggium Utbildning AB om statlig
tillsyn och rätt till bidrag för utökning av Trollhättans Praktiska Gymnasium i Trollhättans kommun.
Gymnasieförvaltningen har i skrivelse 2008-06-09 redovisat konsekvenser för
gymnasieskolan i Vänersborgs kommun om sökandens ansökan beviljas och med
hänvisning härtill föreslagit att kommunen inte har någon erinran mot ansökan.
Gymnasienämnden har vid sammanträde 2008-06-09, § 46, antagit gymnasieförvaltningens ovan angivna yttrande vilket innebär att kommunen föreslås inte ha något att
erinra mot ansökan.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom av gymnasienämnden antaget och av
gymnasieförvaltningen 2008-06-09 upprättat yttrande och anta detta som sitt eget att
överlämnas till Skolverket.
_____________

Protokollsutdrag:

Skolverket + Gymnasieförvaltningens yttrande 2008-06-09
Gymnasienämnden
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Dnr 2008/382

Yttrande över samråd - Program för detaljplan golfbana
Lärketorpet Edsäter, Trollhättans kommun
Ärendebeskrivning
Trollhättans stad har för yttrande överlämnat samråd – Program för detaljplan golfbana
Lärketorpet, Edsäter.
Planeringens syfte är att möjliggöra utbyggnad av en ny golfanläggning i kombination
med bostäder inom ett drygt 150 ha stort område beläget sydväst om den planerade
stadsdelen Lärketorpet i Trollhättan. Golfbanan föreslås omfatta 27 hål. Den skall ligga
på båda sidorna om Edsvägen och i nordöst gränsa till den föreslagna stadsdelen
Lärketorpet. I programområdet ingår också tre föreslagna grupper med bostadshus med
sammanlagt cirka 170 bostäder. I väster gränsar programområdet till vägkorridoren för
framtida väg E 45. Golfbanan skall ligga på ett större avstånd än 100 meter från vägen.
Byggnadsförvaltningen har i skrivelse 2008-07-21 föreslagit att kommunen inte har
någon erinran mot ovan angivna program.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte ha någon erinran mot program för detaljplan
golfbana Lärketorpet, Edsäter i Trollhättans kommun.
_____________

Protokollsutdrag:

Trollhättans stad
Byggnadsförvaltningen
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Dnr 2008/381

Yttrande över samråd - Program för detaljplan stadsdelen
Lärketorpet Edsäter, Trollhättans kommun
Ärendebeskrivning
Trollhättans stad har för yttrande överlämnat samråd – Program för detaljplan
stadsdelen Lärketorp Edsäter, Trollhättans kommun.
Den föreslagna stadsdelen ligger söder om Norra Älvsborgs Länssjukhus och Skogshöjden. I stadsdelen kommer att uppföras 1200-1700 bostäder fram till år 2020. En
golfbana skall ligga omedelbart sydväst om bostadsområdet. Norr om stadsdelen lämnas
plats för en förlängning av Överbyvägen mot Edsvägen och en trafikplats på framtida
väg E 45. Överbyvägen skall ingå i Ringleden som även skall innehålla en väg mellan
den framtida trafikplatsen på väg E 45 och Grunnebo trafikplats på väg 44.
Byggnadsförvaltningen har i skrivelse 2008-07-21 föreslagit att kommunen inte har
någon erinran mot ovan angivna program.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte ha någon erinran mot program för detaljplan
stadsdelen Lärketorpet, Edsäter i Trollhättans kommun.
_____________

Protokollsutdrag:

Trollhättans stad
Byggnadsförvaltningen
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Dnr 2008/352

Översiktsplan Överby, Trollhättans stad
Ärendebeskrivning
Planområdet kallas Överbyområdet och ligger i Trollhättans nordligaste del, intill
gränsen mot Vänersborg. Det sträcker sig frånVänersborgsvägen i väst till kommungränsen i öster och från älven i söder till branten mot Hults Gård i norr. Syftet med
översiktsplan för Överby är att lägga fast en grundläggande bebyggelse- , kommunikations- och grönstruktur för området.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte ha någon erinran mot upprättat utställningsförslag till
översiktsplan Överby, fördjupning av översiktsplanen för Trollhättans kommun.
_____________

Protokollsutdrag:

Trollhättans stad
Byggnadsförvaltningen

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 197

Sammanträdesdatum

Sida

2008-08-20

35 (38)

Dnr 2008/349

Yttrande till miljödepartementet över förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om industriutsläpp
Ärendebeskrivning
Miljödepartementet har för yttrande överlämnat Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att
förebygga och begränsa föroreningar) – KOM(2007)844.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande och förvaltningschefen har i förslag till
yttrande daterat 2008-06-24, redovisat synpunkter på förslaget.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom av miljö- och hälsoskyddsnämndens
2008-06-24 upprättade yttrande och anta detta som sitt eget.
_____________

Protokollsutdrag:

Miljödepartementet + miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande 2008-06-24
Miljö- och hälsoskyddsnämndens
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§ 198

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen godkänner nedanstående personers och utskotts redovisning av
delegationsbeslut för tiden 2008-06-04 – 2008-08-19. 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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§ 199

Meddelanden
Kommunkansliet har ingivit förteckning över skrivelser och meddelanden som inkommit
för anmälan vid kommunstyrelsens sammanträde den 20 augusti 2008.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger förteckningen till handlingarna.
_______
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§ 200

Valärende
Ärendebakgrund
Ordföranden i demokratiberedningen Kate Giaever (s) har begärt att entledigas från detta
uppdrag.
Det noteras att uppdraget som ledamot i demokratiberedningen kvarstår.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar, på grund av ovanstående, att entlediga Kate Giaever (s) från
uppdraget som ordförande i demokratiberedningen.
Kommunstyrelsen beslutar vidare att utse Joakim Sjöling (s) till ny ordförande i
demokratiberedningen.
_______

Protokollsutdrag:

Kate Giaever
Joakim Sjöling
Demokratiberedningen
Lönekontoret
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