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Datum

2002-01-09

Bilaga 1
2

Beslutande

Ledamöter::

Sven-Ingvar Eriksson (m) ordf
Rune Lanestrand (fv) 2:e v ordf
S Anders Larsson (s) 1:e v ordf

ersatt av Mauritz Björnberg (fp) § 1

Birgit Larsson (fv)
Sven Karlson (fv)
Astrid Karlsson-Björkman (m)

ersatt av Gunnar Lidell (m)

John-Åke Ericsson (kd)
Bo Carlsson (c)

ersatt av Ann-Britth Fröjd (c) § 1

Lars G Blomgren (fp)
Per Sjödahl (mp)
Anne Sophie Aronsson (s)
Lars-Göran Ljunggren (s)
Marie Dahlin (s)
Stina Persson (s)
Lutz Rininsland (v)

ersatt av Sven G Johansson (s)

Bilaga 2
3
Närvarande ersättare
Roger Karlsson (fv)
Anders Forsström (m)

§§ 2-12

Orvar Carlsson (kd)
Ann-Britth Fröjd (c)

§§ 2-12

Övriga deltagande

Vd Vänersborgs Turist AB Kristina Jornevald

§§ 1 och 3

Chefen för barn och ungdomsförvaltningen
Ulla-Carin Olsson

§1

Områdeschefen Håkan Alfredsson

§1

Bibliotekschefen Eva Boberg

§1

Personal- och organisationschefen Sten Selander

§1

Planeringssekreteraren Lars Rudström

§1

Kanslichefen Pär Cederqvist
Kommunsekreteraren Maud Rudquist

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 1

2002-01-09

4

Information
-

-

Ordföranden hälsade välkommen och tillönskade alla ett bra verksamhetsår
Vd Kristina Jornevald presenterade sig och informerade om Vänersborgs Turist
AB verksamhet
Områdeschefen Håkan Alfredsson, barn- och ungdomsnämndens chef
Ulla-Carin Olsson samt bibliotekschefen Eva Boberg informerade om kulturoch fritidsplan för barn- och ungdomsnämnden (dnr 2001.520)
Planeringssekreteraren Lars Rudström informerade om befolknings-prognos
för Vänersborgs kommun 2000-2005 (dnr 2001.574) samt
aktieägaravtal avseende Västtrafik AB (dnr 2001.556)

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen
_______

Justerande sign

Blad

Utdragsbestyrkande

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 2

2002-01-09

Ordförandeinformation
- Den 13 december styrelsemöte i Stockholm med Kommuninvest
- Den 17 december sammanträde med Vattenpalatset
- Den 17 december diskussioner angående museiutredning för Västra
Götalandsregionen (dnr 2001.569)
- Den 8 januari informationsmöte med gymnasienämnden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Blad
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VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 3

2002-01-09

Vänersborgs Turistbolags Vd, Kristina Jornevald informerar
Vänersborgs Turistbolags Vd, Kristina Jornevald presenterar sig och
bolagets verksamhet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Blad
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VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 4

2002-01-09

Blad
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Information om kultur- och fritidsplan för barn- och ungdomsnämnden
(dnr 2001.520)
Områdeschefen Håkan Alfredsson informerade om bakgrunden och förar-betena till
kultur- och fritidsplan upprättad för barn- och ungdomsnämnden.
Bibliotekschefen Eva Boberg redovisade innehållet i planen.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2001-11-19, § 125, antagit
kultur- och fritidsplanen för barn- och ungdomsnämnden samt föreslagit att planen
skulle godkännas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige skulle föreslå att
planen utarbetas att gälla för hela Vänersborgs kommun.
Planen kommer att tas upp för beslut i kommunstyrelsen och komunfull-mäktige.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 5

2002-01-09

Blad

8

Information om befolkningsprognos Vänersborgs kommun 2000-2005
(dnr 2001.574)
Planeringssekreteraren Lars Rudström informerade om befolkningsprognos för
Vänersborgs komun 2000-2005, daterad 2001-12-20.
Kunskap om demografiska data samt prognoser över befolkningens förväntade
utveckling är viktiga fakta som beslutsunderlag vid planering av barnomsorg, skolor,
äldreomsorg samt bostäder. Den framtagna prognosen sträcker sig till 2005 för
både totalbefolkning samt på olika delområden. Prognosen går att ta ut på olika
delområden samt kombinationer av delområden. Prognosen skall revideras en gång
per år.
Särskilt togs upp problematiken kring stor koncentration av barn som runt år 2006
kommer att påverka gymnasiets planering. Efter denna större mängd barn minskar
antalet betydligt. Detta påverkar de olika rektorsområdena. Genom ett positivt
inflyttningsnetto som prognosen grundar sig på, beräknas befolkningen i de
arbetsföra åldrarna dock öka något.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 6

2002-01-09

Blad
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Yttrande över aktieägaravtal avseende Västtrafik AB – justeringar i
avtalets föreskrifter om täckande av driftunderskott (dnr 2001.556)
Aktieägaravtalet ingicks 1998 mellan kommunerna i Västra Götaland och
landstinget i Västra Götaland. Detta avtal trädde i kraft den 1 januari 1999. Avtalet
skulle gälla i fem år därefter och efter utgången av år 2000 skulle modellen
utvärderas vad gällde täckande av driftsunderskott.
Utvärderingen, daterad 2001-10-30, har remitterats till samtliga ägare. Den har
också diskuterats vid ägarsamråd 2001-11-16.
Följande punkter har tagits upp som förslag till justeringar.
Punkt 3
Färjetrafikens fördelningsnyckel är nu gångtimmar i Västtrafik Fyrbodal AB. Ett
enklare sätt är att direkt kostnadsbelasta den kommun där färjetrafiken bedrivs över
kommungränser. Detta är möjligt eftersom färjetrafiken inte bedrivs över
kommungränser.
Ägarna föreslås besluta att kostnaderna för färjetrafiken direkt skall
belasta den kommun där färjetrafiken bedrivs. Detta innebär en ändring av
bilaga 13 och skall behandlas som en sådan.
Punkt 7
Av bilaga 13 framgår att Regionen med sitt bidrag totalt skall täcka halva
underskottet i koncernverksamheten. Många frågor har väckts kring detta och hur
detta skall tolkas. De vanligaste frågorna har varit: Avser 50/50-principen budget
och/eller bokslut samt avser denna princip enbart budget år 1.
Med hänvisning till den andemening som kommer till uttryck i bilagans
inledning om fördelning av kostnaden mellan Regionen och de 49 kommunerna, och att ett antal av kommunerna framför synpunkter kring samma
fråga, föreslås att i första hand punkten om hur den ekonomiska
fördelningen sker ändras till att bokslut skall kunna utgöra grunden till
50/50-principen mellan regionen och de 49 kommunerna. Denna för-ändring
kräver att samtliga ägare är ense. Finns inte denna enighet föreslås
nuvarande förhållande bibehållas innevarande avtalsperiod.
Punkt 8
Definitionen av storregional trafik som den anges i aktieägaravtalet har varit svår att
tillämpa då den är något oprecis och föreslås få följande definition.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Forts § 6

2002-01-09

Blad
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Allmänt gäller att den storregionala trafiken skall stimulera till en utveckling mot en
rundare region men också möjliggöra ett resursbyte med större mål-punkter i
grannlänen.
Trafiken skall ha en storregional karaktär och nytta, vilket skall återspeglas i
långdistanta resor och högre reshastighet. Trafiken skall ge invånarna en möjlighet till
arbete, utbildning, service, inköp och fritidsaktiviteter utanför det ”lokala”
rörelseområdet.
Inriktningen för de storregionala linjerna är
- linjer inom Västra Götaland som passerar minst en dotterbolagsgräns och angör
minst en av regionens huvudorter. Huvudorter är Göteborg, Borås, Skövde och
Uddevalla/Trollhättan/Vänersborg.
- linjer som passerar Västra Götalands länsgräns och sammanbinder minst en av
regionens huvudorter enligt ovan med regionalt centra i angränsande län.
Inriktningen ovan anger en ambition och är inte strikt styrande för att utveckla
storregionala linjer.
Definitionen är framåtsyftande, d v s den bör i första hand tillämpas på nya
storregionala linjer.
Ägarna föreslås besluta att förändra definitionen enligt ovan. Föränd-ringen
innebär en förändring av bilaga 13 och skall behandlas som en sådan.
Punkt 11
I aktieägaravtalets paragraf 12 ”Ytterligare trafik” framgår att kommun kan önska
ytterligare trafik utöver den som moderbolaget eller dotterföretag tar det
ekonomiska ansvaret för och vad detta i så fall innebär.
Ägarna föreslås besluta att förändra texten i avtalet på sätt att ordet
”kommun” ersätts med ordet ”ägare” så att det framgår att alla ägarna kan
beställa ytterligare trafik. Förändringen innebär en förändring av
aktieägaravtalet och skall behandla som en sådan.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Forts § 6

2002-01-09

Blad
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna de förslag till ändringar i 1998 års aktieägaravtal avseende
Västtrafik AB som framgår av skrivelse från Västtrafik daterad
2001-12-10, och som redovisats ovan under punkterna 3, 7, 8 och 11.
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Sven-Ingvar Eriksson och
planeringssekreteraren Lars Rudström att på kommunens vägnar underteckna
det avtal som föranleds av beslutet i första att-satsen samt
att förklara protokollet under denna paragraf omedelbart justerat
_______

Prot utdrag t

Justerande sign

Västtrafik AB
_______

Utdragsbestyrkande

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 7

2002-01-09

Blad
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Yttrande över ansökan om förnyelse av nätkoncession för linje TL 716 (dnr
2001.496)
Energimyndigheten har berett Vänersborgs kommun tillfälle att yttra sig över
ansökan från Vattenfall Regionnät om förnyelse av nätkoncession för en befintlig 40
kV-ledning , TL 716 Mellerud – Brålanda – Frändefors - Stigen med avgrening till
Grinstad. Planeringenheten har i yttrande 2001-12-17 till kommunstyrelsen
meddelat att miljö- och hälsoskyddskontoret muntligen medelat att det inte har
någon erinran mot ansökan.
Kommunstyrelsen har i samrådsyttrande 1998-09-01 meddelat att man inte har
någon erinran mot en förnyad koncession för bland annat ledning TL 716.
Större delen av linje TL 716 ligger utanför detaljplanelagd mark. I Brålanda
samhälle ligger ledningen på allmän plats, park i en detaljplan, som fast-ställdes
1963-04-01. I Frändefors samhälle ligger ledningen på allmän plats,
kraftledningsområde, i en 1991-10-7 laga kraftvunnen detaljplan.
Ledningen är förenlig med översiktplanen för Vänersborg, antagen
1991-02-26.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom planeringsenhetens yttrande
2001-12-17 att Vänersborgs kommun inte har någon erinran mot en förnyad
koncession för linje TL 716.
_______

Prot utdrag t

Justerande sign

Energimyndigheten
Länsstyrelsen
Planeringsenheten
_______

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 8

2002-01-09
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Yttrande över Museiutredning för Västra Götalandsregionen
(dnr 2001.569)
Västra Götalandsregionens kulturnämnd har låtit utarbeta en museiutredning som
presenterades för kulturberedningen 2001-08-31. Vänersborgs kommun har
beretts tillfälle att yttra sig över utredningen senast 2002-01-11.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2001-12-10, § 143, ställt sig
bakom det tjänstemannayttrande daterat 2001-11-23 som upprättats av
områdeschefen Håkan Alfredsson och bibliotekschefen Eva Boberg.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar för egen del uttala att man tagit del av utredningen och
tillstyrker förslaget om en samlad ledning. Styrelsen vill dock understryka att det bör
vara en liten, flexibel ledningsorganisation. Organisationen bör i övrigt utgå från ett
nätverkstänkande och befintliga, fungerande strukturer istället för att bygga upp nya
geografiska ansvarsområden.
Vissa andra frågor av stor betydelse för organisationsmodell och verksamhet måste
belysas ytterligare. Framförallt kulturminnesvården, kontaktarbetet gentemot
kommuner, föreningar och enskilda, det pedagogiska arbetet och bevarandefrågor
och föremålshanteringen bör få tydliga roller med gemensam policy men med olika
inriktningar och kompetenser.
_______

Prot utdrag t

Justerande sign

Kulturnämnden, Västra Götalandsregionen
Barn- och ungdomsnämnden
_______

Utdragsbestyrkande
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Godkännande av förslag till avtal avseende försäljning av fastigheten
Niklasberg 6 (dnr 2001.573)
Kommunfullmäktige beslutade 1999-10-05 att köpa ett antal fastigheter, i vilka
kommunen bedrev verksamhet, från Västra Götalands landsting. Bland de
förvärvade fastigheterna ingick Niklasberg 6. Bakgrunden till förvärvet var att
kommunen bedömde det ekonomiskt fördelaktigt att äga dessa fastigheter. Detta
har sedermera bekräftats genom de hyressänkningar som kunnat genom-föras och
som gynnat bland andra socialnämnden.
I anslutning till kommunens köp fördes överläggningar mellan kommunen och AB
Vänersborgsbostäder om en överlåtelse av Niklasberg till bolaget. Syftet med detta
är att samla vård- och omsorgsfastigheter hos bolaget vilket är i linje med
kommunens tidigare ställningstagande. Enligt avtal förvaltas fastig-heten redan nu av
bolaget.
Överenskommelse har nu träffats med AB Vänersborgsbostäder i enlighet med
bilagda köpeavtal varigenom överlåtelsen sker för en köpeskilling på drygt 28
miljoner kronor. Köpeskillingen utgår från kommunens bokförda värde med vissa
justeringar.
Överlåtelsen bygger i övrigt på att kommunen genom socialförvaltningen för-hyr
lokaler m m enligt ett särskilt upprättat blockhyresavtal på tio år med en
hyressättning baserad på bolagets självkostnad. Vidare bygger överlåtelsen på att
kommunen är medveten om att det vid hyresavtalets utgång kan uppkom-ma en
situation som innebär att det inte förlängs av kommunen. I ett sådant fall förbinder
sig kommunen att återköpa fastigheten av bolaget för det då gällande bokförda
värdet hos bolaget om ingen annan lämpligare lösning står till buds.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Komunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna av fastighetsenheten upprättat förslag till
avtal avseende försäljning av fastigheten Niklasberg 6, Vänersborgs kom-mun samt
uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande Sven-Ingvar Eriksson och kanslichefen
Pär Cederqvist att för Vänerborgs kommun underteckna ovan angivna avtal
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen godkänner nedanstående personers och utskotts redovisning av
delegationsbeslut för tiden 2001-12-12 –2002-01-08. Besluten finns tillgängliga i
protokoll, vilka förvaras hos kommunkansliet.
kommunstyrelsens ordförande
kommunstyrelsens vice ordförande
kommunstyrelsens personal- och förhandlingsutskott
kommunstyrelsens beredningsutskott
kanslichefen
ekonomichefen
personalsekreteraren
personal- och organisationschefen
exploateringsingenjören
barn- och ungdomschefen, lönesättningar
gymnasiechefen, lönesättning
samhällsbyggnadschefen, lönesättningar
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ks § 11
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Meddelanden
Kommunkansliet har ingivit förteckning över skrivelser och meddelanden som
inkommit för anmälan vid kommunstyrelsens sammanträde den 9 januari 2002
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger förteckningen till handlingarna.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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2002-01-09
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Planer på centralisering av radiotrafiken inom polismyndigheten i Västra
Götaland (dnr 2001.578)
I skrivelse från Ann-Britth Fröjd, vice ordförande i ST-polisväsende, polisområde
1, som registrerats vid kommunkansliet 2001-12-21 redovisas planer på att
centralisera all radiotrafik till Göteborg. Detta skulle innebära att
kommunikationscentralen i bl a Uddevalla skulle dras in med en befarad försämrad
service för allmänheten.
Demokratiberedningen har 2001-12-18, § 19, uttalat att man ser allvarligt på hur
en centralisering skulle påverka kommuninvånarnas trygghet och rättssäkerhet.
Skrivelsen ovan överlämnades till kommunstyrelsen för diskussion och
ställningstagande.
Frågan har diskuterats i Fyrstads arbetsutskott 2001-11-30 där man konstaterat att
Fyrstadskommunerna vänder sig mot de redovisade planerna.
Fyrstadskommunerna med flera har inbjudit länspolischefen till överlägg-ningar i
frågan och dessa kommer att genomföras senast 2001-02-15.
Kommunstyrelsens beslut
Skrivelsen om planer på centralisering av radiotrafiken inom polismyndig-heten i
Västra Götaland överlämnas till Fyrstadskansliet att tas upp i samband med
överläggningarna som redovisats ovan.
_______

Prot utdrag t

Justerande sign

Ann-Britth Fröjd
Fyrstadskansliet
_______

Utdragsbestyrkande

MEDDELANDELISTA
2001-12-05 -- 2001-12-28
Reg.dat

Handl.innehåll
Ärendemening
Handläggare

Från/Till
Notering
Objekt/Projekt

Löpnr
Dianr

2001-12-05

Cirkulär 2001:136
Lagen om Offentlig Upphandling (nya
tröskelvärden)

Svenska kommunförbundet
KS 2002-01-09

2001.1440

2001-12-05

Cirkulär 2001.130
Ekonomiskt stöd från AFA i samband
med rehabiliteringsinsatser

Svenska kommunförbundet
KS 2002-01-09

2001.1441

2001-12-07

Vänersborgs Motorklubb jubileumsskrift
1951-2001

Vänersborgs Motorklubb
KS 2002-01-09

2001.1451

2001-12-10

Rapporten "Tillgänglighet till Västra
Götalandsregionens verksamheter medborgarna beskriver sina
uppfattningar"

Västra Götalandsregionen
KS 2002-01-09

2001.1466

2001-12-10

Beskrivning av projektet "Med sikte mot
framtiden"

Svenska kommunförbundet
KS 2001-12-10

2001.1467

2001-12-12

Cirkulär 2001:141
Asylsökande barns skolgång m m.

Svenska kommunförbundet
KS 2002-01-09

2001.1479

2001-12-14

Cirkulär 2001:142 Budgetförutsättningar
åren 2002-2005

Svenska kommunförbundet
KS 2002-01-09

2001.1492

2001-12-17

Cirkulär 2001:144
Ersättning till kommunerna för
flyktingmottagandet m m

Svenska kommunförbundet
KS 2001-01-09

2001.1495

2001-12-19

Cirkulär 2001:145
Högsta domstolens mål om mobbning.

Svenska kommunförbundet
KS 2001-01-09

2001.1507

2001-12-19

Cirkulär 2001:137
Basbelopp för 2002

Svenska kommunförbundet
KS 2001-12-19

2001.1508

2001-12-19

Vänersborgs IF framför sitt tack för
representation vid 95 års jubileum.

Vänersborgs idrottsförening
KS 2001-12-19

2001.1511

2001-12-20

Cirkulär 2001:148 Omkostnadsersättning Svenska kommunförbundet
för dagbarn-vårdare.
KS 2002-01-09

2001.1519

Sida 18

02-01-15

MEDDELANDELISTA
2001-12-05 -- 2001-12-28
Reg.dat

Handl.innehåll
Ärendemening
Handläggare

Från/Till
Notering
Objekt/Projekt

Löpnr
Dianr

2001-12-20

Cirkulär 2001:149
Avgifter inom äldre- och
handikappomsorg.

Svenska kommunförbundet
KS 2002-01-09

2001.1520

2001-12-20

Rapport om arbetet med regionala
tillväxtavtal samt beslut om nya
planeringsramar år 2002.

Västra Götalandsregionen
KS 2001-01-09

2001.1521

2001-12-21

Cirkulär 2001:150
Efter bostadsakuten - tomma bostäder
kostar på.

Svenska kommunförbundet
KS 2002-01-09

2001.1532

2001-12-28

Beslut betr ansökan om bidrag för en
fristående gymnasieskola

Skolverket

375.2001

Sida 19

02-01-15

