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Plats

Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Onsdagen den 28 februari 2007, kl 08.30-15.35

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Astrid Karlsson Björkman

Paragrafer

42 - 63

Underskrifter
Sekreterare

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

Maud Rudquist

Ordförande

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

Lars-Göran Ljunggren

Justerande
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Astrid Karlsson Björkman
________________________________________________________________________________

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

Kommunstyrelsen
2007-02-28

Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande

2007-032007-03-

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)
Joakim Sjöling (s)
Bengt Larsson (s)
Lennart Niklasson (s)
Madelaine Karlsson (s)
Kate Giaever (s)
Mats Andersson (c)
Ann-Britth Fröjd (c)
Gunnar Lidell (m)
Anders Forsström (m)
Astrid Karlsson-Björkman (m)
Anne Sophie Aronsson (s)
Orvar Carlsson (fp)
Andreas Vänerlöv (kd)
James Bucci (v)
Lars Rosén (fv)
Ersättare
Anne Sophie Aronsson (s)
Sven G Johansson (s)
Dan Nyberg (s)
Lutz Rininsland (v)

Tjänstgör för

Marie Dahlin (s)
Jenny Brycker (s)

Bo Carlsson (c)

del av § 42
del av § 42-63

Lars G Blomgren (fp)
Lars G Blomgren (fp)

del av § 42-63

Övriga deltagare
Kommunchefen Guy Mahlviker del av § 42-63
Kanslichefen Claire Gabrielsson
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
Information § 42
Socialchefen Sture Johansson
Markingenjören Kjell Sjöberg
Finansekonomen Anders Andersson
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
Budgetekonomen Ewa Lundqvist
Fysiska planeraren Maj-Britt Andrén Alm
Planarkitekten Jan-Irvis Scheynius
Utredningssekreteraren Lars Rudström
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Ärenden

Sid

§ 42 Information

5

§ 43 Ansökan om bidrag till drogförebyggande verksamhet Dnr 2007.126

7

§ 44 Ordförandeinformation

8

§ 45 Antagande av reviderad finanspolicy Dnr 2007.51

9

§ 46 Antagande av ”Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland”
Dnr 2006.544

10

§ 47 Tomtprisuttag för exploateringsområdet kvarteret Bonden, Onsjö
Dnr 2007.63

11

§ 48 Fördelning av utökad underhållsbudget, 1 000 Tkr i budget 2007, från
samhällsbyggnadsnämnden till övriga nämnder Dnr 2007.74

12

§ 49 Ramökning av gymnasienämndens budgetram från och med 2007
Dnr 2007.75

13

§ 50 Ramökning av barn- och ungdomsnämndens budgetram från och med
2007 Dnr 2007.75

14

§ 51 Justerade budgetramar avseende förändrat personalomkostnadspålägg
2007 Dnr 2007.77

15

§ 52 Omfördelning av budget från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen Dnr 2007.78

16

§ 53 Anvisningar för arbetet med mål- och resursplan för åren 2008-2010
underlag för ramsättningen Dnr 2007.98

17

§ 54 Uppdrag att upprätta detaljplan för Katrinedal Södra Dnr 2007.64

20

§ 55 Uppdrag att upprätta detaljplan för del av kvarteret Vidar, Arena
Vänersborg Dnr 2007.69

21

§ 56 Ansökan om statligt stöd för kvalitets- och kompetensutveckling inom
vård och omsorg om äldre Dnr 2007.101

23
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§ 57 Antagande av ändring i ”Regler för kommunhusets tillgänglighet
Dnr 2007.68

24

§ 58 Ombud till Kommuninvests föreningsstämma 2007 Dnr 2007.89

25

§ 59 Anmälan av delegationsbeslut

26

§ 60 Meddelanden

27

§ 61 Yttrande över utställd detaljplan för kvarteret Tisteln Dnr 2007.108

28

§ 62 Yttrande över utställd detaljplan för kvarteret Rektangeln Dnr 2007.109

29

§ 63 Flyttning av bytespunkt för bussar i stadstrafik Dnr 2007.129

30
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§ 42

Information
Socialchefen Sture Johansson
- Antagande av ”Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland” Dnr 2006.544
Markingenjören Kjell Sjöberg
- Tomtprisuttag för exploateringsområdet kvarteret Bonden, Onsjö Dnr 2007.63
Finansekonomen Anders Andersson och ekonomichefen Thomas Sannemalm
- Antagande av reviderad finanspolicy Dnr 2007.51
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
- Fördelning av utökad underhållsbudget, 1 000 Tkr i budget 2007, från samhällsbyggnadsnämnden till övriga nämnder Dnr 2007.74
- Ramökning av gymnasienämndens budgetram från och med 2007 Dnr 2007.75
- Ramökning av barn- och ungdomsnämndens budgetram från och med 2007
Dnr 2007.76
- Justerade budgetramar avseende förändrat personalomkostnadspålägg 2007
Dnr 2007.77
- Omfördelning av budget från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen
Dnr 2007.78
Ekonomichefen Thomas Sannemalm och budgetekonomen Ewa Lundqvist
- Anvisningar för arbetet med mål- och resursplan för åren 2008-2010
– underlag för ramsättningen Dnr 2007.98
Fysiska planeraren Maj-Britt Andrén Alm
- Uppdrag att upprätta detaljplan för del av kvarteret Vidar, Arena Vänersborg
Dnr 2007.69
Planarkitekten Jan-Irvis Scheynius
- Uppdrag att upprätta detaljplan för Katrinedal Södra Dnr 2007.64
Utredningssekreteraren Lars Rudström
- Flyttning av bytespunkt för bussar i stadstrafik Dnr 2007.129
Kanslichefen Claire Gabrielsson
- Yttrande över utställd detaljplan för kvarteret Tisteln Dnr 2007.108
- Yttrande över utställd detaljplan för kvarteret Rektangeln Dnr 2007.109
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Forts § 42
Kommunstyrelsens förste vice ordförande Gunnar Lidell
- Deltagande vid informationsmöte om Dalbobergen
- Studieresa till Conventum, Örebro; ett mässcenter och konferensanläggning
Kommunchefen Guy Mahlviker
- Lägesrapport avseende skollokalsutredningen
- Information till kristdemokraterna om kommunens vision
- Arbetsmarknadsgrupp – hur utforma arbetsmarknadsenheten utifrån nya
förutsättningar
- Detaljplanefråga, om platsen för tidigare Vargöns Järnhandel kan upplåtas för
livsmedelsförsäljning
- Odin Kapitalförvaltning intresserade av Vänersborgs satsning inom musikområdet
- NCC angående utveckling av Sanden/Vassbottenområdet
- Högskolecentrum – centrum för hållbar utveckling med intresseinriktning mot
sötvattenforskning
- Högskolecentrum yrkesutbildning inom psykiatri och rättspsykiatri samt eventuellt
ett vårdcollege
- Information till Rotary om kommunens vision

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen

_____
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Dnr 2007.126

Ansökan om bidrag till drogförebyggande verksamhet
Ärendebeskrivning
Hälsopolitiska rådet beslöt vid sammanträde 2007-02-13 att uppdra åt folkhälsosamordnaren och drogsamordnaren att upprätta förslag till ansökan om utvecklingsmedel till
förebyggande insatser år 2007.
Socialförvaltningen har i skrivelse 2007-02-21 redovisat avsikten att hos Länsstyrelsen
ansöka om projektmedel för att utveckla arbetssätt gentemot idrottsföreningarna i
kommunen rörande drogfrågor.
Socialnämnden beslöt vid sammanträde 2007-02-22, § 40, att tillstyrka ansökan om
65 Tkr hos Länsstyrelsen till ovan redovisat ändamål.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom upprättad ansökan om utvecklingsmedel till
förebyggande insatser år 2007 om 65 000 kronor
Paragrafen justeras omedelbart
_____
Protokollsutdrag till

Länsstyrelsen + ansökan
Hälsopolitiska rådet
Socialnämnden
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§ 44

Ordförandeinformation
Den 14 februari bandykväll med näringsliv, organisationer, kommunstyrelse m fl
Den 15 februari introduktion för nyanställda
Den 15 februari Dalslands Turist AB
Den 16 februari sammanträde med Gränskommittén
Den 16 februari sammanträde med Vänersborgs Fastighets AB
Den 26 februari arbetsmarknadsnämnden
Den 26 februari Tillväxtalliansen Trollhättan Vänersborg
Den 27 februari samordningsmöte inför besök från Omaruru
Den 27 februari informationsträff med företagare i Brålanda
Den 5 mars anländer gäster från Omaruru, Namibia, för ett veckolångt besök i Vänersborg
Den 8 mars direktionsmöte med Kommunalförbundet Fyrbodal
Den 8 mars Internationella Kvinnodagen besök av Namibias ambassadör Theresia Samaria
Projektansökningar avseende fortsatt samarbete med Omaruru, Namibia, skall vara SALAIDA
tillhanda senast den 3 mars.
Detaljplan för Södra Nabbensberg 1, har överklagats
Marknadsföring av Vänersborgs kommun
Informationstavla vid Dalslands Ring – 10.000 kr
IFK Vänersborg 100.000 kr + 8 000 kr skatt
BK Skrufscha Vänersborg – dambowling – 10 000 kr

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen

_____
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Dnr 2007.51

Antagande av reviderad finanspolicy
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige tog 1998-04-28, § 33, beslut om nuvarande finanspolicy för
Vänersborgs kommun. Sedan dess har utvecklingen på de finansiella marknaderna gått
stadigt framåt. En rad nya produkter har tillkommit. Nuvarande policy säger också under
rubriken ”Revidering av policyn” att ”policyn ska revideras löpande allteftersom
utvecklingen kräver detta”. Mot bakgrund av ovanstående har ekonomikontoret tagit
fram ett förslag till revidering av nu gällande finanspolicy för Vänerborgs kommun.
Ekonomikontoret redovisar i skrivelse 2007-01-22 att den viktigaste förändringen som
föreslås är möjligheten att placera kommunens medel i kapitalgaranterade produkter som
kombinerar möjligheten till hög avkastning med låg risk. Vidare klarläggs möjligheten
att i förtid bestämma räntenivå på befintliga eller förväntade lån och placeringar.
Andra viktiga förändringar gäller ”Bilaga 2. Riskmått och ramar” där kravet på
emittenters långsiktiga kreditvärdighet anpassas till en nivå motsvarande svenska
affärsbanker.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Finansekonomen Anders Andersson och ekonomichefen Thomas Sannemalm
informerade.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer finanspolicy enligt ekonomikontorets förslag
”Finanspolicy – Förslag till revidering jan-07”
_____
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Dnr 2006.544

Antagande av ”Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland”
Ärendebeskrivning
År 1999 upprättades det så kallade ”Primärvårdsavtalet”. Detta avtal har under årens
lopp fått tillägg och förtydliganden och upplevs idag som något svårtillgängligt. Avtalet
reglerar huvudmännens ansvar och inte enbart primärvårdens, varför även benämningen,
primärvårdsavtal, har setts över. En partssammansatt arbetsgrupp har gjort en uppföljning och revidering av ovan nämnda avtal och överlämnat ett reviderat förslag.
Direktionen för Fyrbodals Kommunalförbund beslutade 2006-12-07 att rekommendera
medlemskommunerna att anta det nu reviderade avtalet.
Socialförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2007-01-03 bland annat redovisat bakgrunden
till det nya avtalet samt dess innehåll och föreslagit att avtalet skulle antas.
Socialnämnden har vid sammanträde 2007-01-25, § 15, beslutat föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget att gälla under tiden 2007-04-01-2011-03-31.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Socialchefen Sture Johansson informerade.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar förslag till ”Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret
mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland” att gälla under
tiden 2007-04-01 – 2011-03-31.
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren
(s) och kommunchefen Guy Mahlviker att underteckna avtalet.
_____
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Dnr 2007.63

Tomtprisuttag för exploateringsområdet kvarteret Bonden, Onsjö
Ärendebeskrivning
Enligt ett detaljplaneförslag skall en etablering av 23 nya småhustomter för försäljning
ske, på kvarteret Bonden. Förslaget innebär ett pris av 5 kronor per kvadratmeter kvartersmark. Ersättning för gator, GC-vägar m m för fristående småhus föreslås till ett belopp av 170 000 kronor.
Fastighetsenheten har i skrivelse 2006-12-18 redovisat att planområdets areal är ca
52 000 kvadratmeter och att kommunen äger all mark. Av skrivelsen framgår exploateringskostnader m m för området.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2007-01-25, § 14, föreslagit att pris
och ersättning i enlighet med ovan redovisat förslag skulle gälla. De beslutade priserna
skulle gälla tills vidare.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Markingenjören Kjell Sjöberg informerade.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att för kvarteret Bonden tillämpa ett pris av 5 kronor per
kvadratmeter kvartersmark och en ersättning för gator, GC-vägar m m för fristående
småhus på 170 000 kronor per hus. De beslutade priserna skall gälla tills vidare.
_____
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Dnr 2007.74

Fördelning av utökad underhållsbudget, 1 000 Tkr i budget 2007, från
samhällsbyggnadsnämnden till övriga nämnder
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2006-11-14 att i Mål- och resursplan 2007-2009 utöka
budgeten för underhållet av kommunens fastigheter med 1 000 Tkr. Budgeten för det
utökade fastighetsunderhållet skulle fördelas ut till nämnder som hyr lokaler av samhällsbyggnadsnämnden.
Ekonomikontoret har i skrivelse 2007-01-31 föreslagit en fördelning av den utökade
underhållsbudgeten till nämnderna enligt följande.
Socialnämnden
155 Tkr
Barn- och ungdomsnämnden 603 Tkr
Gymnasienämnden
219 Tkr
Kommunstyrelsen
23 Tkr
Totalt
1 000 Tkr
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att 1 000 Tkr av samhällsbyggnadsnämndens budgetram
till fastighetsunderhåll i budget 2007, omfördelas till socialnämnden 155 Tkr, barn- och
ungdomsnämnden 603 Tkr, gymnasienämnden 219 Tkr och kommunstyrelsen 23 Tkr.
_____
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Dnr 2007.75

Ramökning av gymnasienämndens budgetram från och med 2007
Ärendebeskrivning
Det riktade statsbidraget till vuxnas lärande, 1,8 miljarder kronor, avvecklas från och
med 2007, varvid 600 miljoner kronor, motsvarande ca 15 000 – 20 000 årsplatser sparas
in. Återstående 1,2 miljarder kronor förs in i anslaget för kommunalekonomisk utjämning, den så kallade påsen, från och med år 2007.
Ekonomikontoret redovisar i skrivelse 2007-01-31 att gymnasienämnden i budget 2007,
budgeterat en intäkt från staten om 6 000 Tkr och en motsvarande kostnad. Då staten
sparar in del av statsbidraget då det överförs till det generella, kan kommunen räkna med
en intäkt motsvarande 4 965 Tkr (134 kronor per invånare) enligt Sveriges kommuner
och landsting.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att öka gymnasienämndens ram med 4 965 Tkr i budget 2007 med
anledning av att det riktade statsbidraget till vuxnas lärande förs över till det generella
statsbidraget. Finansiering sker via ökade statsbidragsintäkter.
_____
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Dnr 2007.76

Ramökning av barn- och ungdomsnämndens budgetram från och med
2007
Ärendebeskrivning
Det riktade statsbidraget till personalförstärkning i förskolan förs från 2007 över till det
generella statsbidraget. Bidraget var tidigare riktat och fördelades utifrån barnomsorgsmodellen i kostnadsutjämningen.
Ekonomikontoret redovisar i skrivelse 2007-01-31 att barn- och ungdomsnämnden i
budget 2007 budgeterat en intäkt från staten om 7 743 Tkr och en motsvarande kostnad.
Då det från och med 2007 ingår i statsbidragspåsen, utbetalas inte statsbidraget direkt till
nämnden.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att öka barn- och ungdomsnämndens ram med 7 743 Tkr i
budget 2007 med anledning av att det riktade statsbidraget till personalförstärkning i
förskolan förs över till det generella statsbidraget. Finansiering sker via ökade statsbidragsintäkter.
_____
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Dnr 2007.77

Justerade budgetramar avseende förändrat personalomkostnadspålägg
2007
Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret redovisar i skrivelse 2007-01-31 att i nämndernas beslutade budgetramar för 2007 är det interna personalomkostnadspålägget preliminärt beräknat till
41,66 procent. Mot bakgrund av höjda arbetsgivaravgifter rekommenderar Sveriges
kommuner och landsting ett personalomkostnadspålägg som uppgår till 41,8 procent för
2007. Ett högre personalomkostnadspålägg innebär ökade kostnader för nämnderna
varför ekonomikontoret i ovan redovisad skrivelse gjort ett förslag till justering.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Nämndernas budgetanslag för 2007 justeras upp enligt följande:
Kommunstyrelsen
+38 Tkr
Samhällsbyggnadsnämnden
+94 Tkr
Byggnadsnämnden
+11 Tkr
Socialnämnden
+458 Tkr
Barn- och ungdomsnämnden
+378 Tkr
Gymnasienämnden
+148 Tkr
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
+5 Tkr
Kulturnämnden
+6 Tkr
Överförmyndarnämnden
+2 Tkr
Totalt nämnderna
+1 140 Tkr
Finansiering kan ske inom anslaget till löneökningar i budget 2007
_____
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Dnr 2007.78

Omfördelning av budget från samhällsbyggnadsnämnden till
kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret redovisar i skrivelse 2007-01-31 att på grund av förändrad politikerorganisation, omfördelades kostnader för arvoden mellan vissa nämnder, från och med
2007. Arvodeskostnaderna inom samhällsbyggnadsnämnden minskar med 168 Tkr och
motsvarande ökning återfinns inom kommunstyrelsen. Med hänsyn till ovanstående har
ekonomikontoret föreslagit en omfördelning.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att minska samhällsbyggnadsnämndens budgetram med
168 Tkr och öka kommunstyrelsens budgetram med 168 Tkr från och med budget 2007.
_____
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Dnr 2007.98

Anvisningar för arbetet med mål- och resursplan för åren 2008-2010
– underlag för ramsättningen
Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har upprättat anvisningar för arbetet med mål- och resursplan för åren
2008-2010 - underlag inför ramsättningen.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm och budgetekonomen Ewa Lundqvist informerade
kommunstyrelsen vid sammanträde 2007-02-14, § 40.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott som utgör budgetberedning.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
James Bucci (v) anmälde att han inte deltog i handläggningen eller beslutet i detta
ärende.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm och budgetekonomen Ewa Lundqvist fanns
tillgängliga för att besvara frågor.
Ordföranden redovisade budgetberedningens förslag till beslut
Gunnar Lidell (m) yrkade enligt nedan.

” Alternativt förslag till budgetanvisningar inför 2008 KS 2007-02-28
Mot bakgrund av det stora överskottet i 2006-års resultat och vårt höga skatteuttag, vill
vi nu påbörja en sänkning av kommunalskatten, så att Vänersborgarna får behålla mer av
sina inkomster. Detta betyder framförallt mycket för alla låginkomsttagare.
Vill vi fortsätta en attraktiv boendekommun, får vår kommunalskatt inte ligga så mycket
högre än våra grannkommuners, som den gör idag.
3.1 Ekonomiska mål
Skattenivå
- Skattesatsen sänks med 10 öre =

(- 5 900 tkr)

Finansiella mål
- Årets resultat bör uppgå till minst 2 % av skatter och avgifter

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Forts § 53

Sammanträdesdatum

Sida

2007-02-28

18 (30)

Dnr 2007.98

Ekonomiska mål och riktlinjer för verksamheten
- Taxor och avgifter bör hållas oförändrade eller sänkas
- Nämnderna skall fortlöpande se över möjligheterna att bedriva verksamheterna på
alternativa sätt, utifrån kommuninvånarnas önskemål om valfrihet, service och
effektivitet.
3.6 Nämndernas nettobudgetramar 2008
Barn och Ungdomsnämnden :
- tilldelas ytterligare 50 000:- för utredning i samband med vårdnadsbidragets
införande
Kommunstyrelsen
- Utbildningsdelen av partistödet återgår till 2006 års nivå
- Utredningsanslaget KS ordf. sänks från :
555 tkr till : 200 tkr
-”KS 1:e v.ordf. sänks från : 200 tkr till : 100 tkr
-”Kommunchef sänks från : 200 tkr till : 100 tkr
-”KS 2:e v.ordf. utgår

( - 210 tkr)
(- 355 tkr)
(- 100 tkr)
(- 100 tkr)
(- 100 tkr)

Finansiering : KS förfogandeanslag reduceras till 3 000 tkr, resterande lägges till
resultatet.”
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på budgetberedningens förslag och Gunnar Lidells (m) yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat
enligt budgetberedningens förslag.
Omröstning begärdes
Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av kommunstyrelsen. Den som stöder budgetberedningens förslag, röstar ja och den som stöder
Gunnar Lidells (m) yrkande, röstar nej.
Omröstningsresultat
8 ja-röster
Mats Andersson (c)
Joakim Sjöling (s)
Bengt Larsson (s)
Lennart Niklasson (s)

Madelaine Karlsson (s)
Kate Giaever (s)
Ann-Britth Fröjd (c)
Lars-Göran Ljunggren (s)

6 nej-röster
Gunnar Lidell (m)
Anders Forsström (m)
Astrid Karlsson-Björkman (m)

Orvar Carlsson (kd)
Andreas Vänerlöv (kd)
Lars Rosén (fv)
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Dnr 2007.98

Kommunstyrelsen hade därmed bifallit budgetberedningens förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom av budgetberedningen upprättat förslag till
anvisningar för budget 2008 samt ekonomisk plan 2009-2010
_____
Reservation
Gunnar Lidell (m) reserverade sig mot beslutet
Protokollsutdrag till

Ekonomikontoret
_______
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Dnr 2007.64

Uppdrag att upprätta detaljplan för Katrinedal Södra
Ärendebeskrivning
Planområdet gränsar i nordväst till bostadsområdet Katrinedal och i nordöst till
infartsleden från europaväg 45. Planområdet är cirka 5 hektar och ägs av kommunen.
Byggnadsförvaltningen har i skrivelse 2007-01-30 bland annat redovisat att större delen
av området ligger utanför detaljplan varför förvaltningen föreslås få uppdrag att ta fram
en detaljplan för Katrinedal Södra.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Planarkitekten Jan-Irvis Scheynius informerade.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt byggnadsförvaltningen att ta fram ett förslag till detaljplan
för Katrinedal Södra. Kommunstyrelsen beslutar att syftet med planförslaget är att området skall bebyggas med friliggande småhus. Förslag till detaljplan skall behandlas i kommunstyrelsen, alternativt att arbetet avrapporteras i kommunstyrelsen, under hösten 2007.
_____
Protokollsutdrag till

Byggnadsförvaltningen

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 55

Sammanträdesdatum

Sida

2007-02-28

21 (30)

Dnr 2007.69

Uppdrag att upprätta detaljplan för del av kvarteret Vidar, Arena
Vänersborg
Ärendebeskrivning
Det föreslagna området ligger mellan Birger Sjöberggymnasiet och Gropbrovägen inom
det befintliga idrottsområdet vid korsningen Edsvägen/Gropbrovägen. Området är cirka
3 hektar och ägs av kommunen.
Byggnadsförvaltningen har i skrivelse 2007-01-31 redovisat gällande detaljplan samt
befintliga förhållanden och bland annat gjort bedömningen att placeringen av Arenan är
bra eftersom området redan används för fritidsverksamhet. I skrivelsen påtalas också
vikten av att en förstudie görs för att studera trafik- parkerings- och stadsmiljöfrågor.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Fysiska planeraren Maj-Britt Andrén Alm informerade.
Under överläggningarna yrkade Anders Forsström (m) att beslutsförslaget skulle ha
följande lydelse ” Kommunstyrelsen uppdrar åt byggnadsförvaltningen att ta fram ett
förslag till detaljplan för del av kvarteret Vidar. Kommunstyrelsen beslutar att syftet
med planförslaget är att marken skall kunna användas för fritids- och kulturverksamhet
med en ökad byggrätt för området. Detaljplanen skall behandlas av kommunfullmäktige
senast oktober 2007.” I yrkandet instämde Gunnar Lidell (m) och James Bucci (v).
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på arbetsutskottets
förslag och Anders Forsströms (m) yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat i
enlighet med arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärdes.
Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av kommunstyrelsen. Den som stöder arbetsutskottets förslag, röstar ja och den som stöder Anders
Forsströms (m) yrkande, röstar nej.
Omröstningsresultat
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10 ja-röster
Mats Andersson (c)
Joakim Sjöling (s)
Bengt Larsson (s)
Lennart Niklasson (s)
Madelaine Karlsson (s)
5 nej-röster
Gunnar Lidell (m)
Anders Forsström (m)
Astrid Karlsson-Björkman (m)
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Dnr 2007.69

Kate Giaever (s)
Ann-Britth Fröjd (c)
Orvar Carlsson (kd)
Lars Rosén (fv)
Lars-Göran Ljunggren (s)

Andreas Vänerlöv (kd)
James Bucci (v)

Kommunstyrelsen hade därmed bifallit arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt byggnadsförvaltningen att ta fram ett förslag till detaljplan
för del av kvarteret Vidar, Arena Vänersborg.
Kommunstyrelsen beslutar att syftet med planförslaget är att marken skall kunna
användas för fritids- och kulturverksamhet med en ökad byggrätt för området så att den
föreslagna Arenan kan uppföras. Detaljplanen skall behandlas av kommunfullmäktige
senast oktober 2007.
_____
Protokollsutdrag till

Byggnadsförvaltningen
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Dnr 2007.101

Ansökan om statligt stöd för kvalitets- och kompetensutveckling inom
vård och omsorg om äldre
Ärendebeskrivning
Regeringen har påbörjat en flerårig nationell satsning för att stödja kommunernas långsiktiga kvalitets- och kompetensutvecklingsarbete inom vård och omsorg om äldre. Målsättningen är att alla äldre med behov av vård och omsorg skall mötas av kompetent och
engagerad personal. Under åren 2005-2008 planeras sammanlagt drygt en miljard kronor
att avsättas till satsningen.
Socialförvaltningen har i skrivelse 2007-02-14 redovisat en ansökan på totalt för år 2007,
629 200 kronor och för år 2008, 632 500 kronor exklusive kommunens egna kostnader.
Den totala kostnaden för de aktiviteter som föreslås bedrivas under 2007-2008 med stöd
av den så kallade Kompetensstegen är 4,9 Mkr (främst för kostnader för egen personal).
Socialnämndens presidium har 2007-02-21 ställt sig bakom socialförvaltningens
ansökan.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom ansökan om statligt stöd för kvalitets- och kompetensutveckling inom vård och omsorg om äldre, i enlighet med socialförvaltningens
förslag i huvudansökan A samt aktivitetsbilaga B 1-3. Kommunstyrelsen uppdrar åt sin
ordförande Lars-Göran Ljunggren (s) att underteckna ansökan.
_____
Protokollsutdrag till

Regeringskansliet + ansökan
Socialnämnden
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Dnr 2007.68

Antagande av ändring i ”Regler för kommunhusets tillgänglighet”
Ärendebeskrivning
Regler för kommunhusets tillgänglighet antogs av kommunstyrelsen 2001-06-20, § 174.
Avsikten var att reglera hur huset används men också vem som har rätt att inneha
passerkort till kommunhuset.
När reglerna antogs beslutades att förtroendevalda med tjänstrum skulle ha rätt att
generellt utrustas med passerkort. För övriga förtroendevalda saknas idag regler.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2007-02-01 föreslagit ändring av
nuvarande regler.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar tilläggen i ”Regler för kommunhusets tillgänglighet” enligt
bilaga till kommunstyrelseförvaltningens skrivelse daterad 2007-02-01
_____
Protokollsutdrag till

Författningarna
Samtliga nämnder
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Dnr 2007.89

Ombud till Kommuninvests föreningsstämma 2007
Ärendebeskrivning
Kommuninvest har kallat till föreningsstämma 2007-03-22.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen utser Lars-Göran Ljunggren (s) till kommunens representant vid
Kommuninvests stämma. Till ersättare för Ljunggren utses kommunstyrelsens förste
vice ordförande Gunnar Lidell (m)
_____
Protokollsutdrag till

Kommuninvest
Lars-Göran Ljunggren (s)
Gunnar Lidell (m)
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§ 59

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen godkänner nedanstående personers och utskotts redovisning av
delegationsbeslut för tiden 2007-02-14 -- 2007-02-27. 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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§ 60

Meddelanden
Kommunkansliet har ingivit förteckning över skrivelser och meddelanden som inkommit
för anmälan vid kommunstyrelsens sammanträde den 28 februari 2007.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger förteckningen till handlingarna.
_______
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Dnr 2007.108

Yttrande över utställd detaljplan för kvarteret Tisteln
Ärendebeskrivning
Planområdet omfattar kvarteret Tisteln och delar av Hamngatan, Vattugränd och
Sundsgatan. Det gränsar i väster till Gamla Hamnkanalen, i norr till Kungsgatan och
kvarteret Sälgen, i öster till Residensgatan och i söder till kvarteret Riksbanken.
Syftet med planförslaget är att skydda den kulturhistoriskt värdefulla miljön i kvarteret
Tisteln och vid Gamla Hamnkanalen. För Tisteln 1, Tisteln 2 och Tisteln 5 skall
användningen vara anpassad till bebyggelsens kulturvärden. Tisteln 3 och Tisteln 4 får
användas för bostäder och centrumverksamhet. Rivningsförbud och skyddsbestämmelser
skall gälla för gatubyggnaderna på Tisteln 1, Tisteln 2, Tisteln 3 och Tisteln 5. För övrig
bebyggelse skall gälla varsamhetsbestämmelser. Nya byggnader skall utformas med
särskild hänsyn till karaktärsdragen hos kvarterets befintliga bebyggelse.
Planförslaget är utställt för granskning enligt 5 kap 23 § plan- och bygglagen.
Byggnadsnämnden har i underrättelse 2007-01-30 överlämnat planförslaget till
kommunstyrelsen för yttrande.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kanslichefen Claire Gabrielsson informerade.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget
_____
Protokollsutdrag till

Byggnadsnämnden + yttrande
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Dnr 2007.109

Yttrande över utställd detaljplan för kvarteret Rektangeln
Ärendebeskrivning
Planområdet ligger väster om Båbergs industriområde (Trestads center). Det gränsar i
söder till väg 44, i väster till Grunnebo trafikplats, i norr till Stampgatan och i öster till
den nuvarande gränsen för kvarteret Rektangeln.
Större delen av planområdet skall användas för bilservice, handel och kontor, I området
ingå även mark för industri, kraftledningar, naturmark och industrigata. Området har ett
bra kommunikationsläge nära Grunnebo trafikplats på väg 44.
Planförslaget är utställt för granskning enligt 5 kap 23 § plan- och bygglagen.
Byggnadsnämnden har i underrättelse 2007-01-30 överlämnat planförslaget till
kommunstyrelsen för yttrande.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kanslichefen Claire Gabrielsson informerade.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget
_____
Protokollsutdrag till

Byggnadsnämnden + yttrande
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Dnr 2007.129

Flyttning av bytespunkt för bussar i stadstrafik
Ärendebeskrivning
Under senare år har tätortstrafiken i Vänersborg fått allt svårare att hålla sina körtider
och Västtrafik klarar idag inte ett fungerande bussbyte på torget. Orsakerna är bland
annat fler rondeller, sänkta hastighetsgränser och fler gupp.
Enligt en överenskommelse mellan Regionen och Västtrafik flyttas regionbussarna,
augusti 2007, från torget till Resecentrum. Detta innebär att kopplingen mellan stadstrafiken och regionbussar på torget upphör. Denna omständighet talar för en flyttning av
bytespunkten.
Utvecklingskontoret har i skrivelse 2007-02-26 bland annat redovisat konsekvenser för
alternativa lösningar.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Utredningssekreteraren Lars Rudström informerade.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att flytta bytespunkten för tätortstrafiken i enlighet med
alternativ 3 i utvecklingskontorets ovan angivna skrivelse. Detta innebär att bytet sker
vid Resecentrum och samliga tätortslinjer passerar torget, förutom från Onsjö under
lågtrafik. Finansiering sker inom kommunstyrelsens anslag för kollektivtrafik.
_____
Protokollsutdrag till

Västtrafik + yttrande 2007-02-26
Lars Rudström
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