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Datum

2004-09-15

Bilaga 1
2

Beslutande

Ledamöter::

Lars-Göran Ljunggren (s) ordf
Lars G Blomgren (fp)1:e v ordf
Bo Carlsson (c) 2:e v ordf

ersatt av Birger Gustavsson (c)

Sven G Johansson (s)
Anne Sophie Aronsson (s)

ersatt av Dan Nyberg (s)

Bengt Larson (s)
Jenny Brycker (s)

ersatt av Lennart Niklasson (s)

Kate Giaever (s)
Ann-Britth Fröjd (c)
James Bucci (v)
Gunnar Lidell (m)

ersatt av Astrid Karlsson Björkman del av § 218

Anders Forsström (m)

ersatt av Johan Ekström del av § 218
ersatt av Astrid Karlsson Björkman §§ 216-217, 219-226

Orvar Carlsson (kd)
Anita Karlsson (fv)
Bengt Holmkvist (fv)

ersatt av Kent Nilsson (mp)

Bilaga 2
3
Närvarande ersättare

Lutz Rininsland (v)
Kjell Nilsson (s)
Johan Ekström (fp)
Roger Karlsson (fv)

Övriga deltagande
Kommunchefen Guy Mahlviker
Kanslichefen Pär Cederqvist
Utvecklingssekreteraren Lars Rudström
Kommunsekreteraren Maud Rudquist

§ 218
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Information
Uppföljning till och med augusti 2004 av de extraordinära åtgärder som beslutades
av kommunstyrelsen våren 2004.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar erhållen information
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Ordförandeinformation
Den 2 september presskonferens om bredband
Den 2 september hälsopolitiska rådets arbetsutskott
Den 6 september näringslivsråd
Den 7 september inledningstal vid konferens med Älvsborgs läns föreningsarkiv
Den 7 september informerade vid introduktion för nyanställda
Den 9 september utbildningsdepartementet Stockholm – Fyrstads kommunstyrelseordföranden samt rektor och ordförande vid högskolan hade av statssekreteraren
Kerstin Eliasson, utbildningsdepartementet, kallats för att diskutera högskolan.
Samtalen kommer att få en uppföljning
Den 10 september överläggningar med Vattenfall Värme
Den 13 september konferens i Göteborg om järnvägens framtid med bl a generaldirektören och regionchefen för Banverket
Den 13 september konferens med Automotive som är en sammanslutning av offentliga
aktörer för att stödja fordonsindustrin. Vid konferensen medverkade även företrädare
för bl a bilindustrin. Deltagarna diskuterade bl a Saabs situation.
Den 14 september företagsbesök vid Mowi System AB, Teknosan AB och Nordiska Skorstensprodukter AB.
Den 14 september överläggningar med Trollhättans stad angående gymnasiesärskolan
Den 15 september överläggningar med näringsminister Leif Pagrotsky med anledning av GM-beslutet om koncentration av produktionen. Vid överläggningarna
deltog även kommunstyrelseordföranden Gert-Inge Andersson, Trollhättans stad,
samt Roland Andersson och Johnny Nilsson, Västra Götalandsregionen.
Vänersborgs kommun har hos Skatteverket ansökt om
- nyanställningsstöd 1,0 mkr
- generellt stöd
10,4 mkr
Ansökan till länsstyrelsen om statliga bidrag om drygt 500 000 kr till lokal och
kommunal naturvård
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar erhållen information
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Samordnad måltidsproduktion (dnr 2004.276)
Kommunstyrelsen beslöt vid sammanträde 2003-11-19, § 276, att uppdra åt
kommunchefen att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att arbeta med frågan om
samordnad måltidsproduktion.
En arbetsgrupp under ledning av utvecklingssekreteraren Lars Rudström har arbetat
med utredningen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 2004-05-26, § 55, att remittera utredningen för yttrande till samhällsbyggnadsnämnden, gymnasienämnden, barn- och
ungdomsnämnden, socialnämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Utvecklingssekreteraren Lars Rudström informerade om utredningen vid dagens
sammanträde samt redovisade inkomna yttranden från samhällsbyggnadsnämnden,
gymnasienämnden, barn- och ungdomsnämnden och socialnämnden.
Ärendet har redovisats i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ärendet kommer att tas upp till beslut vid kommunstyrelsens sammanträde den 29
september 2004.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar erhållen information
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Godkännande av avtal samt ombyggnad av Sirius till familjecentral
(dnr 2004.332)
På uppdrag av hälsopolitiska rådet har en arbetsgrupp med representanter för barnoch ungdomsförvaltningen, socialförvaltningen, mödrahälsovården, barnhälsovården
och kommunledningskontoret utrett förutsättningarna för att bygga en familjecentral
med integrerad familjeförskola i kommunen.
Under hösten 2004 kommer ett samverkansavtal att utformas och undertecknas av
barn- och ungdomsnämnden, socialnämnden samt hälso- och sjukvårdsnämnden.
Samverkansavtalet reglerar och säkerställer resurser både ekonomiskt och personellt för projekttiden 2004-01-01 – 2006-12-31.
Folkhälsosamordnaren Anders Fridén informerade kommunstyrelsen om ärendet
vid sammanträde 2004-09-01, § 202.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar, mot bakgrund av den investeringskalkyl som presenterats avseende Poppelvägen 90, före detta Sirius, att samhällsbyggnadsnämndens
investeringsbudget utökas med 1,7 mkr. Finansiering får ske genom ökad upplåning
alternativt minskad amortering.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att uppdra åt kommunchefen Guy Mahlviker
att underteckna erforderliga avtal.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Yttrande över ny organisation avseende Kommunalförbundet
Fyrbodal (dnr 2004.257)
Styrelsen för Kommunförbundet Fyrbodal tillsatte 2004-01-21 en utredning med
uppdrag som syftade till att skapa en gemensam organisation i Fyrbodal som skulle
komplettera och/eller ersätta nuvarande struktur.
Vänersborgs kommun har beretts tillfälle att yttra sig över första delen i utredningen. Ett slutligt förslag skall redovisas för Kommunförbundets styrelse 2004-1101.
Ärendet har fortlöpande beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunchefen Guy Mahlviker informerade kommunstyrelsen vid sammanträdena
2004-08-18, § 189, och 2004-09-01, § 205.
Under överläggningarna yrkade Lars G Blomgren (fp) med instämmande av LarsGöran Ljunggren (s), att till beslutsförslaget skulle föras en tredje att-sats med
följande lydelse ”att ledamot i direktionen har att informera kommunstyrelsen på
hemorten”.
Anita Karlsson (fv) yrkade, med instämmande av Kent Nilsson (mp) avslag till
framtaget förslag samt att ett nytt förslag skulle arbetas fram, där god demokrati,
genom insyn och påverkansmöjlighet för alla partier, skulle vara vägledande för
samarbetet i Fyrbodal.
James Bucci (v) yrkade på följande tillägg till förslagets tredje att-sats. ”För att
uppnå en så jämställd sammansätting som möjligt så skall varje kommun utom
Trollhättans stad, Vänersborg samt Uddevalla ha förslag på en man och en kvinna
till varje ledamots plats. Av dessa elva kommuner så skall det lottas fram fem
kommuner som skall tillsätta sina ledamots platser med sina manliga förslag. Resterande sex kommuners ledamöter tillsätts med sina kvinnliga förslag. Till ersättare blir
den kandidat som inte blev ordinarie ledamot. När det gäller Trollhättans stad samt
Uddevalla och Vänersborgs kommuner så skall dessa utse en man och en kvinna till
sina ledamöter samt en man och kvinna till sina ersättare.”
Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden att det fanns fyra förslag,
nämligen beredningens förslag, Lars G Blomgrens (fp) m fl tilläggsyrkande, James
Buccis (v) tilläggsyrkande samt Anita Karlssons (fv) m fl yrkande om avslag.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Ordföranden redovisade följande propositionsordning som godkändes av
kommunstyrelsen. Först ställs fråga om bifall till beredningens förslag mot Anita
Karlssons (fv) m fl yrkande om avslag. Därefter ställs Lars G Blomgrens (fp) samt
James Buccis (v) tilläggsyrkanden under proposition.
Ordföranden ställde proposition på beredningens förslag mot Anita Karlssons (fv)
m fl yrkande om avslag och fann att kommunstyrelsen beslutat bifalla beredningens
förslag.
Härefter ställde ordföranden proposition på Lars G Blomgrens (fp) m fl tilläggsyrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma.
Ordföranden ställde därefter proposition på James Buccis (v) tilläggsyrkande och
fann att kommunstyrelsen beslutat avslå detsamma.
Votering begärdes
Följande voteringspropositionsordning godkändes. Den som stöder avslag på
James Buccis (v) tilläggsyrkande, röstar ja och den som röstar för tilläggsyrkandet,
röstar nej.
Vid voteringen avgavs 12 ja-röster;
Lars G Blomgren (fp)
Birger Gustafsson (c)
Sven G Johansson (s)
Dan Nyberg (s)
Bengt Larson (s)
Lennart Niklasson (s)

Kate Giaever (s)
Ann-Britth Fröjd (c)
Gunnar Lidell (m)
Astrid Karlsson Björkman (m)
Orvar Carlsson (kd)
Lars-Göran Ljunggren (s)

James Bucci (v) röstade nej. Anita Karlsson (fv) och Kent Nilsson (mp) avstod från
att rösta.
Kommunstyrelsen hade därmed beslutat avslå James Buccis (v) tilläggsyrkande.
Ordföranden medgav en protokollsanteckning från Kate Giaever (s)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att tillstyrka förslaget om ett kommunalförbund
att förorda att förbundet styrs av en direktion
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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att ledamot i direktionen har att informera kommunstyrelsen på hemorten
att direktionen består av en ledamot från varje kommun utom för Trollhättans stad
samt Uddevalla och Vänersborgs kommuner som utser vardera två ledamöter
att kostnaderna i huvudsak ska täckas genom bidrag från medlemskommunerna
att ersättning till förtroendevalda sker enligt alternativ 1 i utredningens förslag,
vilket innebär att varje kommun står för sina respektive kostnader avseende
arvoden och ersättningar för uppdrag i kommunalförbundet
att erbjuda Vänersborg som säte för det nya förbundet
_______
Reservation
Anita Karlsson (fv) reserverade sig mot beslutet i enlighet med bilaga 3.
James Bucci (v) reserverade sig mot beslutet i enlighet med bilaga 4
Kent Nilsson (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för Anita Karlssons (fv)
yrkande.
_______
Protokollsanteckning
Konsekvensen av att direktionen skall bestå av respektive kommuns kommunalråd
blir i detta fall att lejonparten av direktionen blir män. Detta främjar inte jämställdheten mellan kvinnor och män.
Det är extra olyckligt att fatta ett sådant här beslut när regionens regionala utvecklingsvision (RUV) är ute på remiss. En viktig punkt under rubriken ”Fyra generella
perspektiv – ska genomsyra utvecklingsarbetet” lyder: ”En jämställd maktstruktur i
såväl näringslivet som offentlig verksamhet och i politiken.”
Kate Giaever (s)
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Kommunförbundet Fyrbodal
Kommunchefen
_______

Utdragsbestyrkande
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Återremitterat ärende om tidplan för kommunens visionsarbete
(dnr 2004.302)
Kommunchefen Guy Mahlviker har upprättat förslag till tidplan för arbetet med
vision, mål och strategier i en ny styrningsstruktur för kommunstyrelsen.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 1 september 2004, § 207
Kommunchefen Guy Mahlviker informerade om ärendet
Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet till komunstyrelsens arbetsutskott
för att åter behandlas i kommunstyrelsen 2004-09-15.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 15 september 2004
Kommunchefen Guy Mahlviker redovisade att kommunstyrelsens arbetsutskott
behandlat ärendet vid sammanträde 2004-09-15. Redovisades även
gjorda förändringar i tidplanen.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunchefens reviderade förslag till tidplan
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Kommunchefen
Samtliga nämnder i kommunen
_______

Utdragsbestyrkande
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Organisation och ansvar för arbetsmarknadsåtgärder (dnr 2004.331)
Personalkontoret har utarbetat ett förslag till organisation och ansvar för arbetsmarknadsåtgärder i Vänersborgs kommun, daterat augusti 2004.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner av personalkontoret upprättat förslag till organisation
och ansvar för arbetsmarknadsåtgärder i Vänersborg samt ger kommunchefen i
uppdrag att utarbeta förslag till arbetsmarknadspolitiska mål för Vänersborgs
kommun och utse deltagare i arbetsgruppen för arbetsmarknadsfrågor.
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Kommunchefen
Personalkontoret
_______

Utdragsbestyrkande
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Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen godkänner nedanstående personers och utskotts redovisning av
delegationsbeslut för tiden 2004-09-01-2004-09-14. 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
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Meddelanden
Kommunkansliet har ingivit förteckning över skrivelser och meddelanden som
inkommit för anmälan vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 september 2004.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger förteckningen till handlingarna.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Uttalande (dnr 2004.361)
Den 2 september 2004 tillkännagav GM att företaget under 2005 väntas besluta om
var man ska koncentrera produktionen av medelstora bilar på den så kallade
Epsilon-plattformen. I praktiken innebär det ett val mellan produktionsorterna
Trollhättan och tyska Rüsselsheim.
Ordföranden Lars-Göran Ljunggren redovisade att Saab är den största arbetsgivaren i Trollhättan och att var tredje anställd är vänersborgare. Totalt beräknas Saab,
inklusive bland annat underleverantörer, sysselsätta runt 25 000 personer. Frågan
om produktionsort är därför av största vikt för hela regionen.
Vänersborgs kommun ser en stor utvecklingspotential och konkurrenskraft i Saab.
Ett val av Trollhättan som produktionsort skulle rädda dagens jobb och ge regionen
ett lyft och kompetenshöjning för framtiden.
Tvåstadskommunerna Trollhättan och Vänersborg har redan, med starkt stöd av
grannkommunerna i Fyrstad, Uddevalla och Lysekil, skyndsamt vidtagit en rad
åtgärder för att underlätta för GM att ta beslut om att förlägga produktionen av
Epsilon-plattformen till Trollhättan.
Ordföranden redovisade vidare att han tillsammans med kommunstyrelsens ordförande i Trollhättans stad, Gert-Inge Andersson, skrivit till statsministern och därmed
lyft frågan till ett nationellt plan och efterlyst en snabb samordning av samhällets
resurser. Detta Tvåstadssamarbete kan, och bör, fördjupas ytterligare och bedrivas
med kraft och engagemang
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar uttala sitt fulla stöd för det arbete som bedrivs för att
GM ska välja Trollhättan som produktionsort.
Kommunstyrelsen beslutar också uttala att Vänersborgs kommun kommer att i
samverkan med myndigheter, företag och organisationer förverkliga det som
ankommer på kommunen i den aktuella frågan.
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Trollhättans stad
_______
Utdragsbestyrkande
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Det goda livet – regional utvecklingsvision för Västra Götaland (RUV)
(dnr 2004.270)
Beredningsgruppen för regionalutveckling (BRU) tillsatte vid sammanträde 200402-17 en politisk arbetsgrupp för att utarbeta ett förslag till en revidering av den
regionala utvecklingsstrategin (RUS), som regionfullmäktige beslutade om 1999.
Gruppens uppdrag har varit att ta fram ett förslag till hur en revidering kan se ut i
sak och klarlägga roll och ansvarsförhållanden för en reviderad RUS.
Arbetsgruppen har redovisat sitt förslag i rapport daterad 2004-05-24. Rapporten
har för synpunkter sänts till Kommunförbundet Fyrbodal som överlämnat rapporten
till Vänersborgs kommun för yttrande.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunchefen Guy Mahlviker informerade om ärendet vid dagens sammanträde.
Ärendet kommer att tas upp till beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar erhållen information
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

MEDDELANDEN (händelser)
2004-08-25 -- 2004-09-08
Vänersborgs kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Info
Notering
Cirkulär 2004:62
Budgetförutsättningar för åren 20052007, Svenska kommunförbundet

Ärendemening
Handläggare

Hid
Diarienr
2004.1378

Besl.inst
Sammtr.dat
KS

Datum

Rapportserie om bioenergi, Energimyndigheten

2004.1379

KS

2004-08-27

Glesbygdsverkets årsbok 2004,
Glesbygdverket

2004.1401

KS

2004-08-31

Cirkulär 2004:64
Skolskjuts i grundskola och särskola
vid växelvis boende, Svenska kommunförbundet

2004.1402

KS

2004-08-31

Innovativa Sverige - en strategi för
tillväxt genom förnyelse, Regeringskansliet

2004.1403

KS

2004-08-31

Cirkulär 2004:63 Arbetsdomstolens
dem 2004 nr 7 om tjänstgöringshinder
förelegat för en deltidsanställd
brandman som genomgått utredning
med anledning av misstanke om
hjärtfel, Svenska kommunförbundet

2004.1405

KS

2004-09-01

NÄRF-nytt, Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund

2004.1428

KS

2004-09-06

Cirkulär 2004:66
Skrift "Samhällskriser och olyckor.Lag
om skydd mot olyckor - juridisk
handbok", Svenska kommunförbundet

2004.1444
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2004-09-08

2004-08-27
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