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Plats

Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Onsdagen den 3 juni 2009, kl 08.30-11.51

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2-3

Ärendelista

Sid 4

Utsedd att justera

Anders Forsström

Paragrafer

160-173

Underskrifter
Sekreterare

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

Maud Rudquist

Ordförande

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

Lars-Göran Ljunggren

Justerande
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Anders Forsström
________________________________________________________________________________
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Organ
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Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsen, Sundsgatan 29, Vänersborg

Underskrift
utdragsbestyrkande
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Maud Rudquist
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Närvarolista
Beslutande
Lars-Göran Ljunggren (S)
Gunnar Lidell (M)
Marianne Karlsson (C)
Bo Carlsson (C)
Joakim Sjöling (S)
Marie Dahlin (S)
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)
Kent O Nilsson (MP)

Tjänstgör för

§ 160
§ 161-173

Bo Carlsson (C)

Jenny Brycker (S)

Lars Rosén (FV)

Ersättare
Anne Sophie Aronsson (S)
Henrik Josten (M)
Sven G Johansson (S)
Bengt Larson (S)
Johanna Olsson (S)
Dan Nyberg (S)
Kerstin Andersson Carlsson (M)
Tor Wendel (M)
Johan Ekström (FP)
Lutz Rininsland (V)

Information § 160
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
Personalchefen Ewa Öqvist
Förhandlingschefen Kent Johansson
Planeringssekreteraren Lars Rudström
Utredningschefen Per-Olof Gustafsson
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Övriga deltagare
Kommunchefen Guy Mahlviker
Kanslichefen Claire Gabrielsson
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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Ärenden

Sid

§160

Information

5

§161

Ordförandeinformation

6

Ärenden som beslutas av kommunfullmäktige
§162

Mål- och resursplan 2010-2012 (Dnr KS 2009/11)

7

§163

Delårsrapport april 2009 (Dnr KS 2009/7)

14

§164

Anslag till kommunstyrelsens disposition under kommunfullmäktiges
sommaruppehåll år 2009 (Dnr KS 2009/285)

16

§165

Förslag till nya busshållplatser i centrum, Vänersborg, samt anhållan från
samhällsbyggnadsnämnden om tilläggsanslag (Dnr KS 2009/255)

17

§166

Jobbcentrum - ökat samarbete Arbetsmarknadsenheten och socialtjänst för
personer som uppbär försörjningsstöd (Dnr KS 2009/287)

20

§167

Bildande av nätbolag - Biogas Brålanda samt antagande av aktieägaravtal
och bolagsordning (Dnr KS 2009/34)

22

Ärenden som beslutas av kommunstyrelsen
§168

Omfördelning i 2009 års budget för samhällsbyggnadsnämnden
(Dnr KS 2009/296)

24

§169

Yttrande över samrådsförslag för Vindbruksplan för Dalsland
(Dnr KS 2009/222)

25

§170 Yttrande över betänkandet ”Effektiva transporter och samhällsbyggnader”
SOU 2009:31 (Dnr KS 2009/213)

27

§171

28

Delegationsbeslut

§172 Meddelanden

29

§173

30

Avslutning

Noteras att ärende nr 7 i kallelsen, ”Godkännande av markanvisningsavtal gällande
Nässlan 21 i Vänersborg” (Dnr KS 2009/297), utgått.
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§ 160

Information
Personalchefen Ewa Öqvist och förhandlingschefen Kent Johansson
Redovisades arbetet med reducering av kommunanställd personal. Ett varsel om totalt
162 personer lämnades igår till arbetsförmedlingen, varselenheten i Östersund.
Planeringssekreteraren Lars Rudström och utredningschefen Per-Olof Gustafsson
Förslag till nya busshållplatser i centrum, Vänersborg, samt anhållan från samhällsbyggnadsnämnden om tilläggsanslag (Dnr KS 2009/255)
Kommunstyrelsens förste vice ordförande Gunnar Lidell (M)
Arbetsgruppen för lokala brottsförebyggande rådet har diskuterat verksamhet i
anslutning till skolavslutning.
Den 8 juni genomför brottsförebyggande rådet en ”trygghetsvandring”
Kommunstyrelseledamoten Marie Dahlin (S)
Redovisades deltagande vid bolagsstämma med Västtrafik AB

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen
_________
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§ 161

Ordförandeinformation
Den 29 maj bolagsstämma med Dalslands Kanal samt ägarmöte
Den 30 maj middag hos biskop Erik Aurelius i biskopsgården, Skara
Den 1 juni styrelsemöte med Visit Trollhättan Vänersborg
Den 2 juni möte med ”Uthållig kommun”
Den 2 juni styrgruppen för plan- och byggfrågor
Den 2 juni möte med Dalslands Turist AB

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen
_________
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Dnr 2009/11

Mål- och resursplan 2010-2012
Ärendebeskrivning
Förslag till Mål- och resursplan 2010-2012 har upprättats.
Ärendet har fortlöpande beretts av budgetberedningen som utgörs av ledamöterna i
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott. Vid arbetsutskottets
sammanträde informerade ekonomichefen Thomas Sannemalm.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm och budgetekonomen Ewa Lundqvist informerade
kommunstyrelsen vid sammanträde 2009-05-27, §137.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ekonomichefen Thomas Sannemalm fanns tillgänglig för att besvara frågor.
Kent O. Nilsson (MP) meddelade att han inte deltog i handläggningen eller beslutet i
detta ärende.
Ordföranden redovisade ett reviderat förslag till beslut enligt nedan.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen under 2010 till 22:64 per skattekrona,
vilket innebär oförändrad nivå jämfört med 2009.
2. Kommunfullmäktige fastställer den föreslagna förändringen av renhållningstaxan
enligt samhällsbyggnadsnämndens beslut 2009-04-16, § 62
Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämnden bemyndigas att
fastställa hyra för båtplats avseende fritidsbåtar.
3. Kommunfullmäktige fastställer nämndernas tillskott av skattemedel, investeringsoch exploateringsplan och övriga direktiv i enlighet med kommunstyrelsens förslag
till mål- och resursplan för 2010-2012.
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4. För budgettäckning av löneavtal under 2009 och 2010 avsätts sammanlagt 75,6 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 2010, för
vilka inte uppförts medel i budgetförslaget, eller vilka inte behandlats i särskild
ordning, ska inte föranleda vidare åtgärder.
7. 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.
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.
10. Kommunfullmäktige beslutar att ”extraordinära åtgärder” ska gälla även 2010.
11. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen uppdraget att stärka och
befästa Vänersborgs ställning som Regionhuvudstad.
12. Kommunfullmäktige beslutar att ge gymnasienämnden uppdraget att öka
attraktiviteten hos de mest konkurrensutsatta programmen.
13. Kommunfullmäktige beslutar att ge socialnämnden uppdraget att prioritera
förebyggande verksamhet.
14. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att påbörja
översynen av den politiska organisationen inför nästa mandatperiod. Kopplat till
denna översyn aktiveras också arvodesberedningen.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
1. Kommunstyrelsen beslutar att genomlysning ska göras av Högskolecentrums

verksamhet.
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2. Kommunstyrelsen beslutar också att utvärdera Vänersborg & Co och utifrån detta
vässa funktionen med uppdraget: ”en dörr in i kommunen”.
3. Kommunstyrelsen beslutar slutligen att återrapportering till kommunstyrelsen, av de
av kommunstyrelsen givna uppdragen enligt punkt 1 och 2, ska ske i anslutning till
kommunstyrelsens beslut om detaljbudget samt en översyn av inriktningsmål.
James Bucci (V) redovisade och yrkade bifall till förslaget nedan – se även bilaga 1.
”1. Vi vill förstärka Barn- och ungdomsnämnden med 15,75 mkr – förstärkningen riktas
i sin helhet till förskolan och grundskolan.
2 Vi vill förstärka Gymnasienämnden med 5 mkr.
3 Vi vill förstärka Socialnämnden med 10 mkr.
Finansieringen sker enligt ovanstående beskrivning:
• genom fastställande av utdebiteringen under 2010 till 22.89 per skattekrona (vilket
därmed är ett avvikande yrkande på punkt 1)
• genom en minskning av resultatet till 2.9 mkr, vilket ger 15 mkr.
Därutöver yrkar vi att Vänerborgs kommun inleder en försäljning av Arenan. Yrkandet
förutsätter att information som talar om en ”lyckad satsning” också avser den ekonomiska sidan av projektet.”
Ordföranden Lars-Göran Ljunggren (S) yrkade bifall till arbetsutskottets ovan
redovisade, reviderade beslutsförslag med instämmande av Gunnar Lidell (M).
Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden följande propositionsordning
som godkändes av kommunstyrelsen.
1. arbetsutskottets ovan redovisade punkt 1, i den del som beslutas av
kommunfullmäktige, mot James Buccis (V) yrkande i första punkten under
”Finansieringen sker enligt ovanstående beskrivning:”
2. arbetsutskottets punkt 3, i den del som beslutas av kommunfullmäktige, mot James
Buccis (V) punkter 1-3.
3. James Buccis (V) andra punkt under ”Finansieringen sker enligt ovanstående
beskrivning:” ställs under proposition.
4. James Buccis (V) ovan redovisade sista stycke som börjar ”Därutöver yrkar vi att…”
ställd under proposition.
5. arbetsutskottets ovan redovisade, reviderade förslag, i övriga delar ställs under
proposition.
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Ordföranden ställde arbetsutskottets förslag ”Kommunfullmäktige fastställer
utdebiteringen under 2010 till 22:64 per skattekrona, vilket innebär oförändrad nivå
jämfört med 2009.” mot James Buccis (V) yrkande ”genom fastställande av
utdebiteringen under 2010 till 22.89 per skattekrona (vilket därmed är ett avvikande
yrkande på punkt 1)” och fann att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärdes.
Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av kommunstyrelsen. Den som stödjer arbetsutskottets förslag röstar ja och den som stödjer James
Buccis (V) yrkande, röstar nej.

Gunnar Lidell (M)
Bo Carlsson (C)
Joakim Sjöling (S)
Marie Dahlin (S)
Lennart Niklasson (S)
Madelaine Karlsson (S)
Kate Giaever (S)

13 ja-röster
Ann-Britth Fröjd (C)
Anders Forsström (M)
Astrid Karlsson Björkman (M)
Lars G Blomgren (FP)
Andreas Vänerlöv (KD)
Lars-Göran Ljunggren (S)

1 nej-röst
James Bucci (V)

Kommunstyrelsen hade med 13 ja-röster mot 1 nej-röst bifallit arbetsutskottets beslut.
Härefter ställde ordföranden arbetsutskottets förslag ” Kommunfullmäktige fastställer
nämndernas tillskott av skattemedel, investerings- och exploateringsplan och övriga
direktiv i enlighet med kommunstyrelsens förslag till mål- och resursplan för 20102012.” mot James Buccis (V) yrkande
”1. Vi vill förstärka Barn- och ungdomsnämnden med 15,75 mkr – förstärkningen riktas
i sin helhet till förskolan och grundskolan.
2 Vi vill förstärka Gymnasienämnden med 5 mkr.
3 Vi vill förstärka Socialnämnden med 10 mkr.”
Ordföranden fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärdes.
Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av kommunstyrelsen. Den som stödjer arbetsutskottets förslag röstar ja och den som stödjer James
Buccis (V) yrkande, röstar nej.
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13 ja-röster
Gunnar Lidell (M)
Ann-Britth Fröjd (C)
Bo Carlsson (C)
Anders Forsström (M)
Joakim Sjöling (S)
Astrid Karlsson Björkman (M)
Marie Dahlin (S)
Lars G Blomgren (FP)
Lennart Niklasson (S)
Andreas Vänerlöv (KD)
Madelaine Karlsson (S)
Lars-Göran Ljunggren (S)
Kate Giaever (S)

1 nej-röst
James Bucci (V)

Kommunstyrelsen hade med 13 ja-röster mot 1 nej-röst bifallit arbetsutskottets förslag.
Ordföranden konstaterade att eftersom James Buccis (V) yrkanden enligt punkterna 1-3
inte bifallits, hade finansieringsfrågan enligt andra punkten, med lydelse: ”genom en
minskning av resultatet till 2.9 mkr, vilket ger 15 mkr”, fallit.
Härefter ställde ordföranden James Buccis (V) ovan redovisade yrkande om försäljning
av ArenaVänersborg, under proposition och fann att kommunstyrelsen avslagit detta.
Omröstning begärdes
Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av kommunstyrelsen. Den som stödjer ett avslag till yrkandet, röstar ja och den som stödjer yrkandet,
röstar nej.
10 ja-röster
Bo Carlsson (C)
Kate Giaever (S)
Joakim Söling (S)
Ann-Britth Fröjd (C)
Marie Dahlin (S)
Lars G Blomgren (FP)
Lennart Niklasson (S)
Andreas Vänerlöv (KD)
Madelaine Karlsson (S) Lars-Göran Ljunggren (S)

1 nej-röst
James Bucci (V)

3 avstår
Gunnar Lidell (M)
Anders Forsström (M)
Astrid Karlsson Björkman (M)
Kommunstyrelsen hade med 10 ja-röster mot 1 nej-röst bifallit arbetsutskottets förslag.
Tre ledamöter avstod från att rösta.
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Slutligen ställde ordföranden arbetsutskottets ovan redovisade reviderade förslag, på
övriga punkter, under proposition och fann att kommunstyrelsen bifallit dessa.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen under 2010 till 22:64 per skattekrona,
vilket innebär oförändrad nivå jämfört med 2009.
2. Kommunfullmäktige fastställer den föreslagna förändringen av renhållningstaxan
enligt samhällsbyggnadsnämndens beslut 2009-04-16, § 62
Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämnden bemyndigas att
fastställa hyra för båtplats avseende fritidsbåtar.
3. Kommunfullmäktige fastställer nämndernas tillskott av skattemedel, investeringsoch exploateringsplan och övriga direktiv i enlighet med kommunstyrelsens förslag
till mål- och resursplan för 2010-2012.
4. För budgettäckning av löneavtal under 2009 och 2010 avsätts sammanlagt 75,6 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 2010, för
vilka inte uppförts medel i budgetförslaget, eller vilka inte behandlats i särskild
ordning, ska inte föranleda vidare åtgärder.
7. 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.
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.
10. Kommunfullmäktige beslutar att ”extraordinära åtgärder” ska gälla även 2010.
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11. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen uppdraget att stärka och
befästa Vänersborgs ställning som Regionhuvudstad.
12. Kommunfullmäktige beslutar att ge gymnasienämnden uppdraget att öka
attraktiviteten hos de mest konkurrensutsatta programmen.
13. Kommunfullmäktige beslutar att ge socialnämnden uppdraget att prioritera
förebyggande verksamhet.
14. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att påbörja
översynen av den politiska organisationen inför nästa mandatperiod. Kopplat till
denna översyn aktiveras också arvodesberedningen.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del
1. Kommunstyrelsen beslutar att genomlysning ska göras av Högskolecentrums
verksamhet.
2. Kommunstyrelsen beslutar också att utvärdera Vänersborg & Co och utifrån detta
vässa funktionen med uppdraget: ”en dörr in i kommunen”.
2. Kommunstyrelsen beslutar slutligen att återrapportering till kommunstyrelsen, av de
av kommunstyrelsen givna uppdragen enligt punkt 1 och 2, ska ske i anslutning till
kommunstyrelsens beslut om detaljbudget samt en översyn av inriktningsmål.
_________
Noteras att Kent O. Nilsson anmälde att han inte deltog i handläggningen eller beslutet i
ärendet.
Reservation
James Bucci (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.
Bilaga
James Buccis (V) yrkanden enligt bilaga 1
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Delårsrapport april 2009
Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har sammanställt delårsrapport till och med april 2009.
Ärendet har fortlöpande beretts av budgetberedningen som utgörs av ledamöterna i
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott. Vid arbetsutskottets
sammanträde informerade ekonomichefen Thomas Sannemalm.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm och redovisningschefen Camilla Werngren
informerade kommunstyrelsen vid sammanträde 2009-05-27, § 147.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm fanns tillgänglig för att besvara frågor.
James Bucci (V) yrkade att beslutsförslaget skulle ha följande lydelse:
”Kommunfullmäktige notera informationen och vill påpeka allvaret med vilket vi ser på
att Arena och Fritid pekar på ett överskridande av investeringsbudgeten med ca 30 Mkr.”
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden arbetsutskottets förslag mot James
Buccis (V) yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärdes.
Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av kommunstyrelsen. Den som stödjer arbetsutskottets förslag röstar ja och den som stödjer James
Buccis (V) yrkande, röstar nej.
13 ja-röster
Gunnar Lidell (M)
Bo Carlsson (C)
Joakim Sjöling (S)
Marie Dahlin (S)
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)
Lars-Göran Ljunggren (S)

2 nejröst
James Bucci (V)
Kent O. Nilsson (MP)
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§ 163

Dnr 2009/7

Kommunstyrelsen hade med 13 ja-röster mot 2 nej-röster bifallit arbetsutskottets 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.
_________
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Dnr 2009/285

Anslag till kommunstyrelsens disposition under kommunfullmäktiges sommaruppehåll år 2009
Ärendebeskrivning
Under kommunfullmäktiges sommaruppehåll kan ärenden uppkomma som inte utan
olägenhet kan uppskjutas och som medför kostnader till vilka det saknas anslag.
Kommunstyrelsen bör därför under fullmäktiges sommaruppehåll kunna disponera ett
anslag för sådana ändamål. Täckning av kostnaderna ska ske i samband med anmälan av
styrelsens utnyttjande av bemyndigandet.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2009-05-19 anhållit att kommunfullmäktige skulle bemyndiga kommunstyrelsen att disponera högst 5 Mkr för åtgärder,
som inte utan olägenhet kan uppskjutas till fullmäktiges sammanträde efter sommaruppehållet.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att disponera högst 5 Mkr för
åtgärder, som inte utan olägenhet kan uppskjutas till fullmäktiges sammanträde efter
sommaruppehållet. Kommunstyrelsens utnyttjande av bemyndigandet ska redovisas till
kommunfullmäktige och täckas i samband med redovisningen.
_____________
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Dnr 2009/255

Förslag till nya busshållplatser i centrum Vänersborg samt
anhållan från samhällsbyggnadsnämnden om tilläggsanslag
Ärendebeskrivning
Sedan 2007 sker i Vänerborg alla byten mellan olika trafikslag i kollektivtrafiken, vid
resecentrum. Av undersökningar som gjorts framgår att resenärerna ser Vänersborgs
järnvägsstation med resecentrum som en naturlig kopplingspunkt för buss och tåg.
De bussar som går via Vänersborgs torg är endast för av- och påstigande. År 2010
kommer ytterligare två linjer att endast stanna vid resecentrum vilket innebär färre
bussar på torget i centrum. Den torgyta som avsatts för busshållplatser står idag inte i
proportion till användandet.
Västtrafik AB har i trafikförsörjningsplan 2010 föreslagit att av- och påstigningshållplatser för buss skulle flyttas från torget till Drottninggatan och Kungsgatan. Denna
förändring skulle för Vänersborgs kommun innebära att driftbidraget till Västtrafik AB
minskas med drygt 600 000 kr
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2009-05-04 redogjort för Västtrafiks förslag och ställt sig positiv till detta.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har vid sammanträde 2009-05-18, § 59, tillstyrkt
förslaget under förutsättning att framlagda synpunkter beaktas.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2009-05-14, § 82, anhållit om ett
tilläggsanslag om 1 550 000 kr för byggande av de nya busshållplatserna vid
Drottninggatan och Kungsgatan.
Byggnadsnämnden har genom delegationsbeslut 2009-05-27 ställt sig positiv till
förändringen och i tjänsteskrivelse redovisat synpunkter som bör beaktas vid en
förändring.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2009-05-26 föreslagit att samhällsbyggnadsnämnden tillförs 1 550 000 i utökad investeringsbudget under 2009. Av skrivelsen
framgår att finansiering kan ske genom ökad upplåning.
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Dnr 2009/255

Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2009-05-28 redovisat ärendet och
inkomna yttranden samt föreslagit att kommunstyrelsen skulle ställa sig bakom en flytt
av busshållplatserna samt att samhällsbyggnadsnämnden skulle tillföras 1 550 000
kronor för genomförandet.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Planeringssekreteraren Lars Rudström och utredningschefen Per-Olof Gustafsson
informerade kommunstyrelsen.
Gunnar Lidell (M) yrkade följande tillägg till beslutsförslaget: Kommunstyrelsen
rekommenderar samhällsbyggnadsnämnden att prioritera en lokalisering av
Drottninggatans busshållplats till gatans norra del. I yrkandet instämde ordföranden
Lars-Göran Ljunggren (S).
James Bucci (V) yrkade att ärendet skulle återremitteras.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på om ärendet skulle
avgöras vid dagens sammanträde eller återremitteras och fann att kommunstyrelsen
beslutat att ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde.
Omröstning begärdes.
Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av
kommunstyrelsen. Den som anser att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde,
röstar ja och den som stödjer James Buccis (V) yrkande om återremiss, röstar nej.
13 ja-röster
Gunnar Lidell (M)
Ann-Britth Fröjd (C)
Bo Carlsson (C)
Anders Forsström (M)
Joakim Sjöling (S)
Astrid Karlsson Björkman (M)
Marie Dahlin (S)
Lars G Blomgren (FP)
Lennart Niklasson (S)
Andreas Vänerlöv (KD)
Madelaine Karlsson (S)
Lars-Göran Ljunggren (S)
Kate Giaever (S)

2 nejröst
James Bucci (V)
Kent O. Nilsson (MP)

Kommunstyrelsen hade med 13 ja-röster mot 2 nej-röster beslutat att ärendet skulle
avgöras vid dagens sammanträde.
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Härefter ställde ordföranden beslutsdelen, vad avsåg kommunstyrelsens förslag till
kommunfullmäktige, under proposition och fann att kommunstyrelsen bifallit förslaget.
Slutligen ställde ordföranden beslutsdelen, vad avsåg förslag till kommunstyrelsens
beslut för egen del, med ovan redovisat tillägg, under proposition och fann att
kommunstyrelsen bifallit förslaget i sin helhet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att tillföra samhällsbyggnadsnämnden 1 550 000 kronor i
utökad investeringsbudget under 2009. Finansiering sker via ökad upplåning.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, att ställa
sig bakom en flyttning av busshållplatser från torget i centrala Vänersborg till gatumiljön i anslutning till Plantaget. Kommunstyrelsen rekommenderar samhällsbyggnadsnämnden att prioritera en lokalisering av Drottninggatans busshållplats till gatans norra
del.
_____________
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Dnr 2009/287

Jobbcentrum - ökat samarbete Arbetsmarknadsenheten och
socialtjänst för personer som uppbär försörjningsstöd
Ärendebeskrivning
Vid seminarium 2009-03-18 med temat ”Det är bra att jobba” gav kommunstyrelsens
arbetsutskott i uppdrag till socialchefen och gymnasiechefen att ta fram en arbetsmodell
för gymnasienämndens arbetsmarknadsenhet och socialtjänsten i syfte att stärka arbetslinjen i kommunens arbete med personer som uppbär försörjningsstöd. Förvaltningscheferna vid socialförvaltningen och gymnasieförvaltningen har i tjänsteutlåtande
2009-05-19 redogjort för bl a arbetsmarknadsläget, personer med ekonomiskt bistånd,
planerat utökat samarbete med Arbetsförmedlingen och socialtjästen. Vidare beskrivs
idén Jobb-centrum – ett ökat samarbete AME-socialtjänst med ambitionen att ingen i
fortsättningen passivt ska uppbära försörjningsstöd utan anvisas någon form av aktivitet
för att närma sig arbetsmarknaden.
Socialnämnden beslutade vid sammanträde 2009-05-29, § 92, bland annat föreslå
fullmäktige att besluta om inrättande av ett Jobbcentrum. Av beslutet framgår även
finansiering av projektet.
Gymnasienämnden har vid sammanträde 2009-05-18, § 46, bland annat beslutat ge i
uppdrag åt sin förvaltningschef att tillsammans med chefen för socialförvaltningen ta
fram förslag till hur arbetet inom Jobbcentrum ska bedrivas.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
James Bucci (V) yrkade att beslutsförslaget skulle ges en femte strecksats med följande
lydelse: ”Att göra sitt yttersta för att förhindra behovet av personaluppsägningar i
Vänersborgs kommun.”
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden arbetsutskottets förslag mot James
Buccis (V) yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
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Dnr 2009/287

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige uttalar som sin uppfattning att Arbetsmarknadsenheten, inom
gymnasienämndens ansvarsområde, i rådande konjunkturläge, har som primärt uppdrag
att arbeta för arbetsförberedande insatser och sysselsättning för personer som uppbär
försörjningsstöd som komplement till arbetsförmedlingens insatser.
Kommunfullmäktige beslutar vidare
- uppdra åt gymnasienämnden att, för fullgörande av ovannämnda uppdrag, inrätta ett
Jobbcentrum vid nämndens arbetsmarknadsenhet
- uppdra åt gymnasienämnden och socialnämnden att träffa ett tidsbegränsat avtal om
Jobbcentrum med start i september 2009
- att Jobbcentrum finansieras genom omfördelning av resurser inom respektive nämnd
- uppdra åt samtliga nämnder och styrelser i kommunen att senast 2009-09-01 utifrån
en solidarisk fördelningsmodell (antal anställda) skapa 100 praktikplatser. Varje
praktikant ska ha en handledare på arbetsplatsen.
_________
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Dnr 2009/34

Bildande av nätbolag - Biogas Brålanda samt antagande av
aktieägaravtal och bolagsordning
Ärendebeskrivning
Kommunens avsikt är att ingå i ett bolag med syfte att bygga, äga och förvalta ett
gasledningsnät för biogas i Vänersborgs och Melleruds kommuner med syfte att
säkerställa tillgången till biogas för Vänersborgs och Melleruds kommuners egna
fordon och kommunernas invånare. Bolagsbildningen grundas på ett flerårigt projekt
som tagit fram förutsättningarna för produktionen, vilket bland andra Hushållningssällskapet och Vänersborgs kommun deltagit.
Delägare i bolaget är Vänersborgs kommun, Melleruds kommun och det driftbolag som
avser att abonnera ledningen och svara för biogasuppgradering och biogasdistribution.
Kommunstyrelsen beslutade 2009-03-11, § 70, om ett samarbetsavtal, daterat
2009-03-03, och undertecknat 2009-03-12 av kommunstyrelsens ordförande
Lars-Göran Ljunggren (S) och kommunchefen Guy Mahlviker.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2009-05-13 redovisat
kommunaljuridiska aspekter på ärendet samt lämnat förslag till beslut.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. att ställa sig bakom det av kommunstyrelsen tecknade samarbetsavtalet avseende
Biogas Brålanda, daterat 2009-03-03
2. att ingå i föreslagen bolagsbildning och därmed godkänna upprättat aktieägaravtal,
3. att godkänna upprättad bolagsordning,
4. att nyemission i det inköpta lagerbolaget godkännes och företas med ett belopp om
900 000 kronor,
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Dnr 2009/34

5. att efter nyemissionen sälja 18 % av aktierna till Melleruds kommun och 9 % av
aktierna till driftbolaget,
6. att den sammanlagda summan av aktiekapitalet för Vänersborgs kommuns del om
730 000 kronor finansieras via ökad upplåning,
7. att till kommunens representanter som ledamöter i styrelsen utse Lars-Göran
Ljunggren (S), Bo Carlsson (C) och Gunnar Lidell (M) samt att till
ersättare utse Marie Dahlin (S).
8. att utse Torsten Gunnarsson (S) till lekmannarevisor och Thomas Boström (M) till
lekmannarevisorsersättare i bolaget,
9. att till auktorierad revisor för bolaget föreslå Gunnar Hjalmarsson, Öhrlings
PriceWaterhouseCoopers

Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt punkterna
1 till 9 ovan

1. att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande, Lars-Göran Ljunggren (S) att
tillsammans med kommunchefen Guy Mahlviker, underteckna erforderliga
handlingar,
2. att uppdra åt ekonomichefen Thomas Sannemalm att besluta om eventuell
koncernintern checkkredit för bolaget, samt
3. att uppdra åt kanslichefen Claire Gabrielsson att vidta nödvändiga åtgärder för att
verkställa bolagsbildningen.
4. att utse Dan Nyberg (S) med ersättare Astrid Karlsson Björkman (M), att vara
kommunens ombud vid den konstituerande bolagsstämman och att vid denna verka
för att kommunfullmäktiges beslut avseende bolaget fullföljs.
_________
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Dnr 2009/296

Omfördelning i 2009 års budget för samhällsbyggnadsnämnden
Ärendebeskrivning
Enligt va-taxan som gäller från 2009-01-01 kommer va-verket att ta betalt för dagvatten
som faller på gatumark. Detta får ses som en gatukostnad och bekostas av Gatuenheten.
Inom anslagsbindningsnivån nämnd/förvaltningsgemensamt finns en budgetpost om
cirka 244 000 kronor avsedd för ”dagvattenkostnader”. Denna post har bekostat
punktinsatser inom va-verksamheten.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse 2009-04-21 med hänvisning till den nya
va-taxan, föreslagit att ovan redovisade 244 000 kronor flyttas från anslagsbindningsnivån nämnd/förvaltningsgemensamt till anslagsbindningsnivån gator & vägar/park/
teknik & trafik.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2009-05-14, § 85, föreslagit att
kommunstyrelsen skulle godkänna omfördelningen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inom samhällsbyggnadsnämndens anslagsbindningsnivå
nämnd/förvaltningsgemensamt flyttas 244 000 kronor till anslagsbindningsnivån gator
& vägar/park/teknik & trafik.
_____________

Protokollsutdrag:

Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomikontoret
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Dnr 2009/222

Yttrande över samrådsförslag för Vindbruksplan för Dalsland
Ärendebeskrivning
Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda, Mellerud och Åmåls kommuner har tillsammans
upprättat ett förslag till vindbruksplan för Dalsland. Samarbetet har skett inom
Dalslandskommunernas kommunalförbund.
Vidbruksplanen är ett tematiskt tillägg till kommunernas översiktsplaner gällande
vindkraft och är ett led i arbetet med att planera för en storskalig vindkraftutbyggnad i
Dalsland.
Syftet med vindbruksplanen är att klarlägga vilka områden som förordas för vindkraft
och inom vilka områden vindkraft bör undvikas. Översiktligt redovisas vilka konsekvenser och möjligheter en utbyggnad skulle innebära. Vindbruksplanen ska utgöra
underlag för en effektiv och konsekvent hantering av prövningsprocessen.
Vänersborgs kommun har för yttrande fått förslaget som är utställt för samråd under
tiden 2009-04-20 – 2009-07-31.
Byggnadsförvaltningen har upprättat förslag till yttrande daterat 2009-05-14.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Vänersborgs kommun inte har någon erinran mot förslag
till vindbruksplan för Dalsland.
_____________
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Dnr 2009/222

Protokollsutdrag:

Dalslandskommunernas kommunalförbund.
Bengtsfors kommun
Dals-Eds kommun
Färgelanda kommun
Melleruds kommun
Åmåls kommun
Byggnadsnämnden
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Dnr 2009/213

Yttrande över betänkandet Effektiva transporter och
samhällsbyggnader SOU 2009:31
Ärendebeskrivning
Näringsdepartementet har överlämnat betänkandet Effektiva transporter och samhällsbyggande – En ny struktur för sjö, luft, väg och järnväg (SOU 2009:31) till Vänersborgs
kommun för möjlighet till yttrande.
Yttrandet ska ha kommit in till näringsdepartementet senast 2009-06-22.
Västra Götalandsregionen har upprättat förslag till yttrande daterat 2009-05-07.
Naturskyddsföreningen har för kännedom till Vänersborgs kommun överlämnat sitt
yttrande över betänkandet.
Regionstyrelsen har antagit yttrande daterat 2009-06-02 att överlämnas till Näringsdepartementet.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
James Bucci (V) yrkade att Vänersborgs kommun skulle avstå från att yttra sig.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på att yttrande skulle
avges i ärendet mot James Buccis (V) ovan redovisade yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat att avge yttrande i ärendet.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar Regionstyrelsens för Västra Götalandsregionen yttrande daterat
2009-06-02 som sitt eget, att överlämnas till Näringsdepartementet som yttrande från
Vänersborgs kommun.
_____________
Protokollsutdrag:

Näringsdepartementet + Regionstyrelsens yttrande daterat 2009-06-02
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§ 171

Delegationsbeslut
Kommunstyrelsen noterar den redovisning av delegationsbeslut som kommit in för att
anmälas vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 juni 2009. Se bilaga 2
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§ 172

Meddelanden
Kommunkansliet har ingivit förteckning över skrivelser och meddelanden som inkommit
för anmälan vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 juni 2009. Se bilaga 3
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger förteckningen till handlingarna.
_______
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§ 173

Avslutning
Ordföranden tackade ledamöter och ersättare för gott samarbetsklimat och önskade ett
skönt sommaruppehåll. Samma önskan riktades till närvarande tjänstemän samt ombads
kommunchefen vidarebefordra till personalen.
Kommunstyrelsens förste vice ordförande Gunnar Lidell (M) tackade för gott ordförandeskap och önskade ordföranden med familj en skön och avkopplande sommar.
_________
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