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Plats

Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Onsdagen den 27 februari 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

Utsedd att justera

Andreas Vänerlöv

Paragrafer

56 - 73

Underskrifter
Sekreterare
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Maud Rudquist
Ordförande
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Lars-Göran Ljunggren ej § 72
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Anne Sophie Aronsson § 72
Justerande
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Andreas Vänerlöv
________________________________________________________________________________
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Närvarolista
Beslutande
Lars-Göran Ljunggren (s) ordförande
Sven G Johansson (s)
Gunnar Lidell (m) 1:v ordförande
Kerstin Andersson Carlsson (m)
Bo Carlsson (c) 2:e v ordförande
Lennart Niklasson (s)
Joakim Sjöling (s)
Marie Dahlin (s)
Bengt Larsson (s)
Jenny Brycker (s)
Madelaine Karlsson (s)
Dan Nyberg (s)
AnneSophie Aronsson (s), tjänstg ordf §72
Ann-Britth Fröjd (c)
Anders Forsström (m)
Astrid Karlsson-Björkman (m)
Lars G Blomgren (fp)
Andreas Vänerlöv (kd)
James Bucci (v)
Lutz Rininsland (v)
Lars Rosén (fv)
Ersättare
Anne Sophie Aronsson (s)
Sven G Johansson (s)
Bengt Larson (s)
Lennart Niklasson (s)
Johanna Olsson (s)
Kerstin Andersson-Carlsson (m)
Tor Wendel (m)
Johan Ekström (fp)
Orvar Carlsson (kd)
Lutz Rininsland (v)

Tjänstgör för
ej § 72
§ 72
ej § 72
§ 72
ej § 72
§ 72

Lars-Göran Ljunggren (s)
Gunnar Lidell (m)
Bo Carlsson (c)

ej § 72
§ 72

Marie Dahlin (s)

§56-67
§67-73

Kate Giaever (s)
Kate Giaever (s)

§56
§57-73

James Bucci (v)

§ 56-66
§ 56-71 samt 73

§ 56-71 samt 73
§ 56
§ 56-71 samt 73

Information § 56
Rektor Björn Hård af Segerstad
Områdeschefen Håkan Alfredsson
Professorn Ulrich Katz
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Övriga deltagare
Kommunchefen Guy Mahlviker
Kanslichefen Claire Gabrielsson
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
Kommunjuristen Roy Svensson
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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§ 56

§57-73
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Ärenden

Sid

§56

Information

5

§57

Ordförandeinformation

6

§58

Ansökan om bildande av Leader Göta Älv 2008-2013 Dnr 2008/93

7

§59

Mottagande av arv samt bemyndigande för socialnämnden att
disponera medel Dnr 2008/77

8

§60

Information enligt meddelandelista

9

§61

Tillstånd till övervakningskameror vid vissa skolor inom Vänersborgs
kommun Dnr 2008/81

10

§62

Samråd avseende ansökan om nätkoncession för linje Dnr 2008/79

12

§63

Yttrande över fråga om byggnadsminnesförklaring av Hjobergs
krukmakeri, Flicksäter 2:23, Frändefors socken Dnr 2007/655

13

§64

Yttrande över betänkandet Samordnad och tydlig tillsyn av
socialtjänsten (SOU 2007:82) Dnr 2007/637

14

§65

Yttrande över Västtrafiks verksamhetsplan 2009-2011 Dnr 2007/698

15

§66

Delegationsbeslut

16

§67

Meddelandelista

17

§68

Ajournering

18

§69

Anvisningar för arbetet med mål- och resursplan för åren 2009-2011
- underlag för ramsättning Dnr 2008/91

19

§70

Yttrande över förslag att bilda Nya Fyrbodalsinstitutet Dnr 2008/12

23

§71

Samarbetsavtal med Meter Film & Television AB Dnr 2008/117

25

§72

Fråga om förköp av fastigheterna Esslingetorp 1:49 och 1:57
Dnr 2008/90

26

§73

Aktieägartillskott till Fastighets AB Vänersborg Dnr 2008/113

27
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§ 56

Information
Områdeschefen Håkan Alfredsson, rektorn Björn Hård af Segerstad och
professorn Ulrich Katz
Ur vision Vänersborg:
Med musikskolan orkestermusikerutbildningen och den frivilliga musikverksamheten
som bas ska Vänersborg utvecklas till Sveriges bästa musikkommun.
Gavs en bakgrund och historik om musikens utveckling i Vänersborg. Redovisades
arbetet med orkestermusikerprogrammet, Pre-College och Musikakademi Vänersborg.
Visades även på utvecklingsmöjligheter inom skilda områden.
Kommunchefen Guy Mahlviker
Samarbetsavtal med Meter Film & Television AB Dnr 2008/117
Kommunstyrelsens förste vice ordförande Gunnar Lidell
Den 25 februari ekobrottsmyndigheten, Göteborg
Den 26 februari premiär av filmen ”Himlens Hjärta”

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen
_______
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§ 57

Ordförandeinformation
Den 14 februari företagsbesök
Den 15 februari sammanträde med Fyrstads Flygplats AB
Den 20 februari redovisning av inom kommunen utförd ”Risk- och sårbarhetsanalys”
Den 21 februari beredningsgruppen för infrastruktur
Den 21 februari uppföljningsmöte med nätverket öst-västlig förbindelse riksväg 44 m m
Den 25 februari styrgruppen för planfrågor
Den 26 februari presskonferens angående telefoni
Västra Götalandsregionen har beslutat lägga ned medicinhistoriska museet i Vänerborg.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen
_______
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Dnr 2008/93

Ansökan om bildande av Leader Göta Älv 2008-2013
Ärendebeskrivning
Ale, Lilla Edet samt delar av Trollhättans och Vänerborgs kommuner ligger i Västra
Götalands norra slättbyggd. Karaktäristiskt för området är den sprickdal som går från
norr till söder och genom vilket Göta älv rinner.
Ett utkast till ansökan har upprättats om att bilda ett Leaderområde för Göta Älv
avseende tiden 2008-2013. Inom det övergripande området ”Hållbar utveckling” finns
tre strategiska utvecklingsområden som man ansett särskilt viktiga att satsa på;
livskvalitet, besöksnäring och entreprenörskap. Ett fjärde utvecklingsområde ”Barn och
ungdom – framtidens entreprenörer” skall på ett naturligt sätt ingå i de tre andra områdena. En grundläggande tanke i strategin är att ta till vara de resurser som människor av
olika kön, ålder och kulturell bakgrund, utgör.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2008-02-12 föreslagit att Vänersborgs
kommun skall delta i ovan angivna leaderområde samt redovisat finansiering m m.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar ingå i Leaderområde Göta Älv 2008-2013. Under
förutsättning av att övriga i projektet ingående kommuner beviljar i utredningen
redovisade medel, kan Vänerborgs kommuns del av projektet för år 2008 finansieras
med 186 813 kr ur kommunstyrelsens förfogandeanslag.
Kommunfullmäktige ger budgetberedningen i uppdrag att i sitt arbete med mål- och
resursplanen beakta aktuellt projekt.
Noteras att Vänersborgs kommun representeras politiskt av kommunstyrelsens
ordförande och andre vice ordförande. Kommunchefen utser tjänsteman.
_____________

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 59

Sammanträdesdatum

Sida

2008-02-27

8 (27)

Dnr 2008/77

Mottagande av arv samt bemyndigande för socialnämnden att
disponera medel
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har fått ett arv efter Sonja Hansson på cirka 1 500 000 kronor. Enligt
testamentet skall en fond bildas och benämnas Joel och Sonja Hanssons fond. Fondens
kapital och ränta skall användas till ”aktiviteter för befrämjande av avkoppling och
rekreation för pensionärer inom Vänersborgs kommun”.
Socialnämnden har vid sammanträde 2008-01-31, § 13, föreslagit att fullmäktige skulle
ta emot ovan angivet arv samt att bemyndiga socialnämnden att disponera fondens
medel i enlighet med testamentet.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar med tacksamhet emot arv efter Sonja Hansson samt
bemyndigar socialnämnden att disponera fondens medel i enlighet med testamentet.
_____________
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§ 60

Meddelanden
Kommunkansliet har redovisat förteckning över skrivelser och meddelanden som skall
anmälas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 mars 2008.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige lägger förteckningen till handlingarna.
_______
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Dnr 2008/81

Tillstånd till övervakningskameror vid vissa skolor inom
Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Vänersborgs kommun, samhällsbyggnadsförvaltningens fastighetsenhet, har ansökt hos
länsstyrelsen i Västra Götalands län om tillstånd att använda kameraövervakning vid
följande skolor och fastigheter i Vänersborgs kommun
-

Familjecentralen Sirius, Torpa 1:2
Tärnan och Silvertärnan
Huvudnässkolan
Birger Sjöberggymnasiet
Kamelen 16
Torpaskolan
Frändeskolan/Dalboskolan
Mariedalskolan
Vårdgymnasiet
Museet, del av Läroverket 1
Rånnumskolan
Granåssskolan

Poppelvägen 90
Nämndemansgatan 1
Vallgatan 17 D
Idrottsgatan 3
Sandelhielmsgatan 17-19
Idrottsgatan 1
Ringaregatan 2
Furuvägen 2/Restadvägen 22
Idrottsgatan 7
Östra Plantaget
Nordkroksvägen 5
Snödroppsvägen 2

Vänersborgs kommun har av länsstyrelsen beretts tillfälle att yttra sig över ovan
angivna ansökningar.
Kommunstyrelseförvaltningen har yttrat sig 2008-02-14.
Barn- och ungdomsnämnden informerades vid sammanträde 2008-02-25, § 24.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot ovan redovisade ansökningar om tillstånd till
allmän kameraövervakning vid angivna skolor i Vänersborgs kommun
_______
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Dnr 2008/81

Protokollsutdrag:

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr 2008/79

Samråd avseende ansökan nätkoncession för linje
Ärendebeskrivning
Vattenfall Eldistribution AB planerar att ansöka om förlängning av nätkoncession för
linje avseende befintlig 130 kV ledning mellan fördelningsstation OT02 Lextorp vid
Trollhättan och fördelningsstation OT75 Moholm norr om Moholm. Ledningarnas
sträckning framgår av de handlingar som tillhör ärendet. Ledningarna berör, förutom
Vänersborgs kommun, även Trollhättan, Grästorp, Lidköping, Götene, Skövde,
Mariestad och Töreboda.
Vattenfall har anhållit om kommunens yttrande över samråd samt beslut enligt 6 kap 4 §
miljöbalken avseende betydande miljöpåverkan vad gäller ovan redovisad ansökan om
förlängning av nätkoncession för linje.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot Vattenfalls ansökan om förlängning av nätkoncession på ovan angivna linjer evad gäller Vänersborgs kommun
_____________

Protokollsutdrag:

Vattenfall Eldistribution AB
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Dnr 2007/655

Yttrande över fråga om byggnadsminnesförklaring av Hjobergs
krukmakeri, Flicksäter 2:23, Frändefors socken
Ärendebeskrivning
Fråga har väckts om byggnadsminnesförklaring av Hjobergs krukmakeri på fastigheten
Flicksäter 2:23 i Frändefors socken. Keramikern Tom Möller har dokumenterat i
Sverige befintliga traditionella krukmakerier. Hans uppfattning är att Hjobergs
krukmakeri är ett av de bäst bevarande och kulturhistoriskt värdefulla i sitt slag.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har överlämnat ärendet till Vänersborgs kommun
för yttrande.
Kulturnämnden har vid sammanträde 2008-01-21, § 4, ställt sig positiv till byggnadsminnesförklaring av Hjobergs krukmakeri.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2008-01-24, § 8, beslutat inte ha
något att erinra mot en byggnadsminnesförklaring av Hjobergs krukmakeri.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har ingen erinran mot förslag till byggnadsminnesförklaring av
Hjobergs krukmakeri.
_____________

Protokollsutdrag:

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Samhällsbyggnadsnämnden
Kulturnämnden
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Dnr 2007/637

Yttrande över betänkandet Samordnad och tydlig tillsyn av
socialtjänsten (SOU 2007:82)
Ärendebeskrivning
Socialdepartementet har inbjudit Vänersborgs kommun att avge yttrande över
betänkandet ”Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten” (SOU2007:82).
Socialnämnden har vid sammanträde 2008-01-31, § 8, antagit det av socialförvaltningen
2008-01-17 upprättade yttrandet och antagit detta som sitt eget.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisande förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom socialnämndens beslut 2008-01-31 med dess
förvaltnings yttrande daterat 2008-01-17och antar detta som sitt eget att överlämnas till
socialdepartementet
_____________

Protokollsutdrag:

Socialdepartementet + socialnämndens beslut med tillhörande yttrande
Socialnämnden
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Dnr 2007/698

Yttrande över Västtrafiks verksamhetsplan 2009-2011
Ärendebeskrivning
Västtrafik AB har 2007-12-21 överlämnat Västtrafiks verksamhetsplan 2009-2011 till
Vänersborgs kommun för yttrande.
Kommunstyrelseförvaltningen har 2008-01-31 upprättat förslag till yttrande.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom kommunstyrelseförvaltningens 2008-01-31
upprättade yttrande och anta detta som sitt eget att överlämnas till Västtrafik AB
_____________

Protokollsutdrag:

Västtrafik AB
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§ 66

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen godkänner nedanstående personers och utskotts redovisning av
delegationsbeslut för tiden 2008-02-13 - 2008-02-26. 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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§ 67

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

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger förteckningen till handlingarna.
_______
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§ 68

Ajournering
På kommunstyrelsens bord hade vid sammanträdets början lagts tre extraärenden som
skulle beslutas vid dagens sammanträde.
Ajournering begärdes för ytterligare överläggningar inför de återstående ärendena på
föredragningslistan.
Ajournering hölls mellan kl 13.20 och 14.00.
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Dnr 2008/91

Anvisningar för arbetet med mål- och resursplan för åren
2009-2011 - underlag för ramsättning
Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har upprättat anvisningar och planeringsramar för Budget 2009 och
Ekonomisk plan 2010-2011 - underlag inför ramsättningen.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm och budgetekonomen Ewa Lundqvist informerade
kommunstyrelsen vid sammanträde 2008-02-13, § 33.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott som utgör budgetberedning.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ekonomichefen Thomas Sannemalm fanns tillgänglig för att kunna besvara frågor.
Ordföranden redovisade budgetberedningens förslag till beslut
Under överläggningarna yrkade Gunnar Lidell (m), Anders Forsström (m), Astrid
Karlsson Björkman (m), Lars G Blomgren (fp), Andreas Vänerlöv (kd) och Lars Rosén
(fv) enligt bilaga 1.
- avsätt 20 Mkr – 09 för att minska pensionsskulden (-15)
- inflationskompensation 1 % (5)
- kommunstyrelsens förfogandeanslag minskas med 11 Mkr (11)
- direktiv till samtliga nämnder: minst 1,5 % av nettobudgeten frigörs för att finansiera
ny och förändrad verksamhet inom nämndens ansvarsområde
Lutz Rininsland (v) yrkade avslag enligt den till paragrafen fogade reservationen.
Se bilaga 2
Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden följande propositionsordning
som godkändes av kommunstyrelsen. Varje strecksats i Gunnar Lidells (m) m fl
yrkanden ställs mot budgetberedningens förslag därefter ställs hela förslaget mot Lutz
Rininslands (v) yrkande om avslag.
Ordföranden ställde budgetberedningens förslag mot Gunnar Lidells (m) m fl yrkande
”Avsätt 20 Mkr – 09 för att minska pensionsskulden (-15)” och fann att
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med budgetberedningens förslag.
Omröstning begärdes
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Dnr 2008/91

Ordföranden redovisade följande omröstningsordning som godkändes av kommunstyrelsen. Den som stödjer budgetberedningens förslag röstar ja och den som stödjer
Gunnar Lidells (m) m fl yrkande röstar nej.
8 ja-röster
Bo Carlsson (c)
Joakim Sjöling (s)
Marie Dahlin (s)
Jenny Brycker (s)
Madelaine Karlsson (s)
AnneSophie Aronsson (s)
Ann-Britth Fröjd (c )
Lars-Göran Ljunggren (s)

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

Avstår
Lutz Rininsland (v)

Kommunstyrelsen hade därmed beslutat i enlighet med budgetberedningens förslag.
Reservation
Gunnar Lidell (m), Anders Forsström (m), Astrid Karlsson Björkman (m), Lars G Blomgren
(fp), Andreas Vänerlöv (kd) och Lars Rosén (fv) reserverade sig mot beslutet till förmån för
det egna yrkandet.
Propositionsordning
Ordföranden ställde därefter budgetberedningens förslag mot Gunnar Lidells (m) m fl
yrkande om ” Inflationskompensation 1 % (5)” och fann att kommunstyrelsen beslutat i
enlighet med budgetberedningens förslag.
Omröstning begärdes
Ordföranden redovisade följande omröstningsordning som godkändes av kommunstyrelsen. Den som stödjer budgetberedningens förslag röstar ja och den som stödjer
Gunnar Lidells (m) m fl yrkande röstar nej.
8 ja-röster
Bo Carlsson (c)
Joakim Sjöling (s)
Marie Dahlin (s)
Jenny Brycker (s)
Madelaine Karlsson (s)
AnneSophie Aronsson (s)
Ann-Britth Fröjd (c )
Lars-Göran Ljunggren (s)

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

Avstår
Lutz Rininsland (v)
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Dnr 2008/91

Kommunstyrelsen hade därmed beslutat i enlighet med budgetberedningens förslag.
Reservation
Gunnar Lidell (m), Anders Forsström (m), Astrid Karlsson Björkman (m), Lars G Blomgren
(fp), Andreas Vänerlöv (kd) och Lars Rosén (fv) reserverade sig mot beslutet till förmån för
det egna yrkandet.
Propositionsordning
Ordföranden ställde därefter budgetberedningens förslag mot Gunnar Lidells (m) m fl
yrkande om att ” Kommunstyrelsens förfogandeanslag minskas med 11 Mkr (11)” och
fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med budgetberedningens förslag.
Omröstning begärdes
Ordföranden redovisade följande omröstningsordning som godkändes av kommunstyrelsen. Den som stödjer budgetberedningens förslag röstar ja och den som stödjer
Gunnar Lidells (m) m fl yrkande röstar nej.
8 ja-röster
Bo Carlsson (c)
Joakim Sjöling (s)
Marie Dahlin (s)
Jenny Brycker (s)
Madelaine Karlsson (s)
AnneSophie Aronsson (s)
Ann-Britth Fröjd (c )
Lars-Göran Ljunggren (s)

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

Avstår
Lutz Rininsland (v)

Kommunstyrelsen hade därmed beslutat i enlighet med budgetberedningens förslag.
Reservation
Gunnar Lidell (m), Anders Forsström (m), Astrid Karlsson Björkman (m), Lars G Blomgren
(fp), Andreas Vänerlöv (kd) och Lars Rosén (fv) reserverade sig mot beslutet till förmån för
det egna yrkandet.
Propositionsordning
Ordföranden ställde därefter budgetberedningens förslag mot Gunnar Lidells (m) m fl
yrkande om att lämna ”Direktiv till samtliga nämnder: minst 1,5 % av nettobudgeten
frigöres för att finansiera ny och förändrad verksamhet inom nämndens ansvarsområde”
och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med budgetberedningens förslag.
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Dnr 2008/91

Omröstning begärdes
Ordföranden redovisade följande omröstningsordning som godkändes av kommunstyrelsen. Den som stödjer budgetberedningens förslag röstar ja och den som stödjer
Gunnar Lidells (m) m fl yrkande röstar nej.
8 ja-röster
Bo Carlsson (c)
Joakim Sjöling (s)
Marie Dahlin (s)
Jenny Brycker (s)
Madelaine Karlsson (s)
AnneSophie Aronsson (s)
Ann-Britth Fröjd (c )
Lars-Göran Ljunggren (s)

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

Avstår
Lutz Rininsland (v)

Kommunstyrelsen hade därmed beslutat i enlighet med budgetberedningens förslag.
Reservation
Gunnar Lidell (m), Anders Forsström (m), Astrid Karlsson Björkman (m), Lars G Blomgren
(fp), Andreas Vänerlöv (kd) och Lars Rosén (fv) reserverade sig mot beslutet till förmån för
det egna yrkandet.
Propositionsordning
Härefter ställde ordföranden proposition på resterande del av budgetberedningens förslag och
fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med detta.
Slutligen ställde ordföranden budgetberedningens förslag mot Lutz Rininslands (v) yrkande
om avslag och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med budgetberedningens förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom av ekonomikontoret upprättade och av budgetberedningen föreslagna anvisningar och planeringsramar för Budget 2009 och Ekonomisk
plan 2010-2011.
_____________
Reservation
Lutz Rininsland (v) reserverade sig mot beslutet i enlighet med bilaga 2
Protokollsutdrag:

Ekonomikontoret
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Dnr 2008/12

Yttrande över förslag att bilda Nya Fyrbodalsinstitutet
Ärendebeskrivning
Fyrbodalsinstitutet startade sin verksamhet för cirka fem och ett halvt år sedan. Uppdraget var, enligt institutets årsredovisning 2006 följande: ”Avsikten är att utveckla en
verksamhetsbaserad forskningsverksamhet – ett centrum för praxisbaserad kunskapsutveckling”. Kommunerna i Fyrbodal har tillsammans årligen bidragit med ca 1 500 000
kronor. Övrig finansiering har i huvudsak kommit från primärvård, NU-sjukvården samt
Västra Götalandsregionens centrala forsknings- och utvecklingsmedel.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2006-09-20, § 205, beslutades bland annat att en
översyn och utvärdering av verksamheten skulle göras under 2008.
Förbundschefen vid Fyrbodals kommunalförbund, redovisade i skrivelse 2008-02-07 att
nuvarande Fyrbodalsstyrelsen på uppdrag av förbundsstämman beslutat att avveckla
institutet. Arbetet beräknades vara avslutat första halvåret 2008.
Fyrbodalsinstitutets styrelse har 2008-01-03 redovisat förslag till ”Nya Fyrbodalsinstitutet”. Förslaget har överlämnats till Vänersborgs kommun för yttrande.
Socialförvaltningen har i skrivelse 2008-01-09 bland annat redovisat tidigare ställningstaganden och överväganden. I skrivelsen redovisas även oklarheter som bör belysas.
Uddevalla, Trollhättan och Dalsland har under hand ställt sig negativa till förslaget om
det ”Nya Fyrbodalsinstitutet”.
Kommunchefen har i skrivelse 2008-02-19 bland annat redovisat bakgrund och
Fyrbodalsinstitutets styrelses förslag samt överväganden.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Forts § 70

Sammanträdesdatum

Sida

2008-02-27

24 (27)

Dnr 2008/12

Under överläggningarna yrkade Ann-Britth Fröjd (c) bifall till förslaget.
Gunnar Lidell (m) yrkade avslag till förslaget.
Ordföranden ställde arbetsutskottets förslag mot Gunnar Lidells (m) yrkande om avslag
och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärdes
Ordföranden redovisade följande omröstningsordning som godkändes av kommunstyrelsen. Den som stödjer arbetsutskottets förslag röstar ja och den som stödjer Gunnar
Lidells (m) yrkande om avslag, röstar nej.
10 ja-röster
5 nej-röster
Bo Carlsson (c)
AnneSophie Aronsson (s) Gunnar Lidell (m)
Joakim Sjöling (s)
Ann-Britth Fröjd (c)
Anders Forsström (m)
Marie Dahlin (s)
Lutz Rininsland (v)
Astrid Karlsson Björkman (m)
Jenny Brycker (s)
Lars Rosén (fv)
Lars G Blomgren (fp)
Madelaine Karlsson (s) Lars-Göran Ljunggren (s) Andreas Vänerlöv (kd)
Kommunstyrelsen hade därmed beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avvakta med ställningstagande till Fyrbodalsinstituets
styrelses förslag och invänta den diskussion som förs om FoU i Fyrbodal och som kan
komma att utmynna i ett beslut
_____________
Reservation
Gunnar Lidell (m), Anders Forsström (m), Astrid Karlsson Björkman (m), Lars G Blomgren
(fp) och Andreas Vänerlöv (kd) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna
yrkandet.

Protokollsutdrag

Kommunalförbundet Fyrbodal
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§ 71

Dnr 2008/117

Samarbetsavtal med Meter Film & Television AB
Ärendebeskrivning
TV4 har beställt ett program av produktionsbolaget Meter Film & Television AB.
Programmet kallas ”Körslaget”.
Programmet har som idé att sju kända personer skall från respektive hemkommun forma
en kör. Körerna skall därefter tävla mot varandra i TV-inspelningar i Stockholm.
Respektive kommun kommer att presenteras i programmen. Den vinnande kören får till
sin kommun en prissumma av 500 000 kronor.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2008-02-20 redovisat att varje kommun
blir exponerade i de nationella sändningarna. Produktionsbolaget önskar ett samarbetsavtal med kommunen där kommunen tar på sig en kostnad upp till 250 000 kronor som
skall täcka resor och logi för filmteam m m.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Kommunchefen Guy Mahlviker informerade

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medverka enligt upprättat avtalsförslag och uppdrar åt
kommunstyrelsens ordförande att underteckna avtalet. Den slutliga kostnaden skall
belasta kommunstyrelsens förfogandeanslag.
_______

Protokollsutdrag

Meter Film & Television AB
Ekonomikontoret
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Dnr 2008/90

Fråga om förköp av fastigheterna Esslingetorp 1:49 och 1:57
Ärendebeskrivning
Colliers International har, i enlighet med bestämmelserna i 7 § andra stycket förköpslagen, till kommunen anmält att fastigheterna Esslingetorp 1:49 och 1:57 sålts i enlighet
med köpekontrakt daterat 2008-02-13.
Fastighetsenheten har i yttrande 2008-02-19 föreslagit att kommunen inte skulle utöva
sin förköpsrätt vid den ovan redovisande fastighetsöverlåtelsen.
Ordföranden Lars-Göran Ljunggren (s) anmälde att han inte deltog i handläggningen
eller beslutet i ärendet på grund av jäv. Till följd här av utsågs AnneSophhie Aronsson
(s) till ordförande under denna punkt.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte utöva förköpsrätt i detta ärende
_______
Jäv
Följande ledamöter anmälde att de inte deltog i handläggningen eller beslutet i detta
ärende på grund av jäv: Lars-Göran Ljunggren (s), Gunnar Lidell (m), Bo Carlsson (c)
och Marie Dahlin (s).
Noteras att ersättaren Johan Ekström (fp) inte deltog i handläggningen eller beslutet i
detta ärende på grund av jäv.
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Dnr 2008/113

Aktieägartillskott till Fastighets AB Vänersborg
Ärendebeskrivning
Styrelsen för Fastighets AB Vänersborg har i skrivelse 2008-02-21 redovisat att bolaget
förvärvat fastigheterna Esslingetorp 1:49 och 1:57 med tillhörande lös egendom och
immateriella tillgångar. Affären ger inte för bolaget en erforderlig avkastning men är för
kommunens tillväxt av strategisk betydelse och är i linje med bolagets ägardirektiv.
Vid styrelsesammanträde 2008-02-13 beslutade styrelsen att tillskriva ägaren
Vänersborgs kommun med begäran om ett aktieägartillskott, på 9 000 000 kronor som
motsvarar den nedskrivning av värdet som erfordras för fastigheterna Esslingetorp 1:49
och 1:57.
Ekonomikontoret har i skrivelse 2008-02-26 bland annat konstaterat att ett
aktieägartillskott i nivå med vad bolaget föreslår, kan finansieras inom ramen för
förväntat budgetöverskott inom kommunens finansförvaltning under 2008.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar tillskjuta ett ovillkorat aktieägartillskott på 9 000 000
kronor till Fastighets AB Vänersborg. Finansiering kan ske genom att budgeten för
generella statsbidrag under kommunens finansförvaltning minskas. Kommunfullmäktige
uppdrar åt ekonomikontoret att verkställa utbetalningen
_______
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