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Plats

Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Onsdagen den 5 september 2007, kl 08.30-15.10.

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Marie Dahlin

Paragrafer

189 - 226

Underskrifter
Sekreterare
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Maud Rudquist

Ordförande
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Närvarolista
Beslutande
Lars-Göran Ljunggren (s)
Gunnar Lidell (m)
Bo Carlsson (c)
Joakim Sjöling (s)
Marie Dahlin (s)
Jenny Brycker (s)
Anne-Sophie Aronsson (s)
Madelaine Karlsson (s)
Kate Giaever (s)
Ann-Britth Fröjd (c)
Kerstin Andersson Carlsson (m)
Astrid Karlsson-Björkman (m)
Lars G Blomgren (fp)
Andreas Vänerlöv
James Bucci (v)
Lutz Rininsland (v)
Lars Rosén (fv)

Ersättare
Anne-Sophie Aronsson (s)
Sven G Johansson (s)
Bengt Larsson (s)
Johan Ekström (fp)
Lutz Rininsland (v)
Kent O Nilsson (mp)
Orvar Carlsson (kd)

Tjänstgör för

§ 189
§ 190-226

Jenny Brycker (s)

Anders Forsström (m)

§ 189
§ 190-226

James Bucci (v)

§ 189

§ 189
del av § 189-226

Övriga deltagare
Kanslichefen Claire Gabrielsson
Ekonomichefen Thomas Sannemalm § 189
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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Ärenden
§ 189

Information

§ 190

Ordförandeinformation

Sid
6
7

Ärenden som beslutas av kommunfullmäktige
§ 191

Redovisning av ingivna, men ej slutbehandlade motioner 2007
(Dnr 2007/111 KS)

10

§ 192

Godkännande av reglemente/arbetsordningar för nämnderna
(Dnr 2007/271 KS)

11

§ 193

Motion om att ledningssystemet ska uppfylla kraven i ISO 9 000:2 000
och ISO 14 000 i lämplig utsträckning (Dnr 2007/171 KS)

13

§ 194

Sammanträdestider 2008 för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommun- 15
styrelsen och kommunfullmäktige (Dnr 2007/441 KS)

§ 195

Yttrande till Västtrafik AB om ändring i aktieägaravtalet - bilaga 13
(Dnr 2007/336 KS)

16

§ 196

Antagande av reviderad skolplan för förskola, grundskola och särskola
(Dnr 2007/327 KS)

17

§ 197

Årsredovisningshandlingar för de kommunala bolagen m m
(H-kort 2007.2046)

18

Ärenden som beslutas av kommunstyrelsen
§ 198

Utredning om möjlighet till exploatering/ nybyggnation del av kvarteret 19
Haren (Dnr 2007/413 KS)

§ 199

Uppdrag att upprätta detaljplan för fastigheten Nordkroken 1:67
(Dnr 2007/438 KS)

20

§ 200

Extra pensionsavsättning 2007 (Dnr 2007/435 KS)

21

§ 201

Barn- och ungdomsnämnden med anhållan om 1.0 Mkr i utökad investe- 22
ringsram för byggande av klubbstuga för Brålanda IF (Dnr 2007/324 KS)

§ 202

Barn- och ungdomsnämnden med anhållan om 4.0 Mkr i utökad investe- 23
ringsram för ny gymnastikhall vid sportcentrum, Gymmixhallen
(Dnr 2007/323 KS)
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§ 203

Anhållan om tilläggsanslag för övergång till ekobilar (Dnr 2007/284 KS) 24

§ 204

Ansökan om bidrag till projektet Biogas Brålanda (Dnr 2007.233 KS)

25

§ 205

Hushållningssällskapet med anhållan om medfinansiering av projektet
"Grön integration på landsbygden" (Dnr 2007/428 KS)

26

§ 206

Fyrbodal med anhållan om medfinansiering Innovatum Projektplattform 27
2007 (Dnr 2007/201 KS)

§ 207

Godkännande av verksamhetsplan och budget 2008 avseende Fyrbodals 28
kommunalförbund (Dnr 2007/350 KS)

§ 208

Anmälan av revisorernas granskning av donationsstiftelserna avseende
år 2006. (Dnr 2007/289 KS)

§ 209

Fråga om ansvarsfrihet avseende Stiftelsen Dahllöfska donationsfonden 30
(Dnr 2007/349 KS)

§ 210

Yttrande över Ansvarsberedningens slutbetänkande "Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft" SOU 2007:10 (Dnr 2007/184 KS)

31

§ 211

Yttrande över miljömål för Västra Götalands län (Dnr 2007/275 KS)

32

§ 212

Remiss från skolverket om ansökan från Jan-Erik Skoglund om statlig
tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Uddevalla
kommun (Dnr 2007/369 KS)

33

§ 213

Remiss från skolverket om ansökan från Ljud och Bildskolan LBS AB
om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i
Trollhättans kommun (Dnr 2007/370 KS)

34

§ 214

Remiss om ansökan från Locator Entreprenad AB om statlig tillsyn och
rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Munkedals kommun
(Dnr 2007/208 KS)

35

§ 215

Remiss från skolverket om ansökan från Baggium AB om statlig tillsyn 37
och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Uddevalla kommun
(Dnr 2007/229 KS)

29
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§ 216

Remiss från skolverket om ansökan från Baggium AB om statlig tillsyn 38
och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Trollhättans kommun
(Dnr 2007/230 KS)

§ 217

Remiss från skolverket om ansökan från Ultra Education AB om statlig
tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Uddevalla
kommun (Dnr 2007/231 KS)

§ 218

Remiss från Skolverket om ansökan från Pluskompetens utbildning i
41
Sverige AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Uddevalla kommun (Dnr 2007/297 KS)

§ 219

Remiss om ansökan från Fridaskolorna AB om godkännande av och rätt 43
till bidrag för en fristående särskola i Vänersborgs kommun
(Dnr 2007/211 KS)

§ 220

Valärende – personuppgiftsansvarig (Dnr 2007/451 KS)

§ 221

Valärende - säkerhetsskyddschef och ersättare för denne – ärendet utgår 45
(Dnr 2007.452 LS)

§ 222

Delegationsbeslut

46

§ 223

Meddelanden

47

§ 224

Fråga om att skänka utrangerad brandbil till partnerskapsorten Omaruru, 48
Namibia (Dnr 2007/474 KS)

§ 225

Yttrande över utställt planförslag för Restad 3:14 mm, Brinkåsen
(Dnr 2007/464 KS)

49

Yttrande över samråd, enkelt planförfarande, avseende del av Viggen 2
och del av Vipan 2 m m, Torpa, Vänersborg (Dnr 2007/471 KS)

50

39

44

§ 226
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§ 189

Information
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
- Extra pensionsavsättning 2007 Dnr 2007.435
- Månadsuppföljning Januari – Maj 2007 Dnr 2007.147
- Barn- och ungdomsnämnden med anhållan om 1.0 Mkr i utökad investeringsram för
byggande av klubbstuga för Brålanda IF Dnr 2007.324
- Barn- och ungdomsnämnden med anhållan om 4.0 Mkr i utökad investeringsram för
ny gymnastikhall vid sportcentrum, Gymmixhallen Dnr 2007.323
Kanslichefen Claire Gabrielsson
- Godkännande av reviderade reglemente/arbetsordningar för nämnderna
Dnr 2007.271

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen
____
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§ 190

Ordförandeinformation
Skolverket har för yttrande överlämnat ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag
Mikael Flovén – gymnasieskola i Munkedals kommun
Lidköpings fria gymnasium – gymnasieskola i Lidköpings kommun
Skolverket har meddelat att båda ansökningarna har tagits tillbaka varför ärendena inte
behandlas i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens ordförande har i delegationsbeslut
uppdragit åt byggnadsförvaltningen att upprätta detaljplan för fastigheterna
Båberg 2:13 och 3:1. Dnr 2007.378Dessa ligger i anslutning till den detaljplan för
Liljedal i Trollhättans kommun som Vänersborgs kommun yttrat sig över i delegationsbeslut 2007-06-28. Dnr 2007.335
yttrande över förslag att bidla Leaderområde i Dalsland och Årjäng Dnr 2007.119
Deltagit i informationsmöte kallat av Hushållningssällskapet vad gäller bildande av
leaderområde för Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edets och Ale kommuner
Informerades om
händelserna kring nedläggningen av Toppfrys. Kommunen står fortsatt bakom
projektet Brålanda 2010.
flygplatsutredningen
lotsutredningen
hamnstrategiutredningen
företagsbesök
inkommen revisionsrapport angående tillväxtmedel i Fyrbodal
cykelfrämjandets vecka i Vänersborg
EU-klubben i Vänersborg – särskild hälsning från West Sweden
Vänortsdagar i Kangasala
Astrid Karlsson Björkman (m) deltar tillsammans med vokalgruppen Boice vid
besök i Lich, Tyskland
möjlighet för de av kommunstyrelsens ledamöter och ersättare som inte tidigare
deltagit i EU-utbildning, att delta i EU-information i Uddevalla den 9 november
2007. Beslut kommer att redovisas i delegationsbeslut
Skrivelser m m
Kungl musikhögskolan i Stockholm med brev till kulturchefen Håkan Alfredsson
Socialdepartementet – beslut ang ansökta medel till kompetensstegen
Socialstyrelsen – uppdrag till högskolecentrum
Information om arbetslöshetssiffror utdelade på borden
Månadsuppföljning jan – maj och jan – juli har under sommaren sänts ut separat
till kommunstyrelsen
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Forts § 190
Musikakademien kammarmusiken Aurora har erhållit 360 högskolepoäng till musikkurs
vecka 44
Den 6 juni Nationaldagsfirande i bl a Frändefors
Den 7 juni Fyrbodal direktionen
Den 7 juni Styrgruppen HTU
Den 13 juni Företagsbesök
Den 14 juni Styrelsemöte med Film i Väst
Den 15 juni Plangruppen
Den 17 juni Vargön - Återinvigning av staty av Lewi Petrus
Den 18 juni Samarbetskommittén
Den 18 juni Energimyndigheten ”Uthållig kommun”
Den 19 juni Sammanträde med Fastighets AB
Den 19 juni Vänersborgsbostäder
Den 20 juni Länsstyrelsen angående Dalbobergen
Den 20 juni sammanträde med fastighetsägarna
Den 25 juni presidiemöte med gymnasienämnden angående arbetsmarknadsenheten
Den 25 juni Regionen ”Det goda livet”
Den 27 juni Sammanträde med kommunstyrelseordförandena i Vänersborg, Trollhättan,
Mellerud och Färgelanda angående NÄRF
Den 7 juli Västra Götalandsregionens högtidsdag i Skara
Den 8 augusti sammanträde med kommunens revisorer
Den 13 augusti sammanträde med barn- och ungdomsnämnden och ledningen för
Fridaskolan
Den 14 augusti Näringslivsråd/företagsbesök
Den 18 augusti Möte med fackförbundet Kommunal
Den 16 augusti Sammanträde med kommunstyrelseordförandena i Vänersborg,
Trollhättan, Mellerud och Färgelanda angående NÄRF
Den 20 augusti Fastighets AB
Den 20 augusti Allians för Tillväxt
Den 21 augusti beredningsgruppen för regionalutveckling, Göteborg
Den 22 augusti Sveriges kommuner och landsting i Stockholm
Den 23 augusti Fyrbodals au
Den 23 augusti Företagarträff för företag på Holmängen
Den 24 augusti Gymnasienämnden ang lokalbehov
Kommunstyrelsens förste vice ordförande Gunnar Lidell (m)
Den 1 juni Kvalitetsnätverk Västkust i Partille
Den 22 augusti möte med migrationsminister Tobias Billström angående
ensamkommande flyktingbarn
Den 30 augusti näringslivsråd
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Forts § 190

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen
_____
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Dnr 2007.111

Redovisning av ingivna, men ej slutbehandlade motioner 2007
Ärendebeskrivning
Förteckning har upprättats över, till kommunfullmäktige ingivna men ej slutbehandlade
motioner.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar och lägger förteckningen över ingivna men ej
slutbehandlade motioner till handlingarna
_____
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Dnr 2007.271

Godkännande av reviderade reglemente/arbetsordningar för
nämnderna
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har gjort en översyn av reglementena för kommunens
nämnder samt för kommunstyrelsens och dess utskott. Kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutade 2007-04-18, § 20, att remittera förslag till reviderade reglementen till
respektive nämnd för yttrande.
Inkomna yttranden har redovisats och kommenterats i ett av kommunstyrelseförvaltningen upprättat yttrande daterat 2007-08-07.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Kanslichefen Claire Gabrielsson informerade
Ordföranden redovisade förslag till beslut samt redovisade följande tillägg till beredningens förslag avseende reglemente med föreskrifter om styrelsens och nämndernas
arbetsformer, varmed tredje meningen i § 10 får följande lydelse: ”Den skriftliga
motiveringen skall vara egenhändigt skriven och får omfatta maximalt två sidor (A4).”
Gunnar Lidell (m) och Lars G Blomgren (fp) yrkade bifall till förslaget.
Lutz Rininsland (v) yrkade att i § 10 i reglemente med föreskrifter om styrelsens och
nämndernas arbetsformer skulle följande mening utgå: ”Den skriftliga motiveringen skall
vara egenhändigt skriven och får omfatta maximalt två sidor.”
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på liggande förslag
med ovan redovisat tillägg samt Lutz Rininslands (v) yrkande och fann att
kommunstyrelsen beslutat enligt beredningens förslag med ovan redovisat tillägg.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. godkänna de reviderade reglementena enligt upprättat förslag från kommunkansliet
2 godkänna nytt reglemente med föreskrifter om styrelsens och nämndernas
arbetsformer, samt
3. nu gällande reglementen upphör att gälla från och med att beslutet om de nya
reglementena vunnit laga kraft
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Dnr 2007.271

Kommunstyrelsen beslutar för egen del
1. godkänna arbetsordning för kommunstyrelsens arbetsutskott samt för personal- och
förhandlingsutskottet
2. att nu gällande arbetsordningar upphör att gälla från och med att beslutet om de ny a
arbetsordningarna vunnit laga kraft
_____
Reservation
Lutz Rininsland (v) reserverade sig mot beslutet enligt bilaga 1
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§ 193

Dnr 2007.171

Motion om att ledningssystemet ska uppfylla kraven i ISO 9 000:2 000
och ISO 14 000 i lämplig utsträckning
Ärendebeskrivning
Lena Eckerbom Wendel (m) har mot bakgrund av vad som anförs i motionen yrkat
att ett projekt initieras med målet att Vänersborgs kommuns ledningssystem skall
uppfylla kraven i ISO 9000:2000 och ISO 14000 i tillämplig utsträckning
att ett direktiv för projektet innehållande tidplan, organisation och lämpliga
avstämningspunkter (inklusive beslutsforum för varje avstämningspunkt) tas fram
att ett av delmålen är ett certifieringsbart system för 1-2 förvaltningar
att projektet avslutas med en rekommendation för huruvida Vänersborgs kommun även
skall certifieras mot ISO 9000 och/eller ISO 14000.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2007-03-21, § 31, att remittera
motionen till kommunstyrelsen.
Socialförvaltningen har yttrat sig i tjänsteutlåtande daterat 2007-07-04.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2007-08-13 redovisat att kommunen
idag använder ett resultatorienterade ledningssystem inom vilket ett utvecklingsarbete
pågår. I ett senare skede kan överväganden göras vad gäller någon form av certifiering.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Gunar Lidell (m) yrkade bifall till motionen.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på beredningens
förslag och Gunnar Lidells (m) yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med beredningens förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar dela den bedömning som framgår i tjänsteutlåtande daterat
2007-08-13. Motionen anses därmed besvarad och avslutad.
_____
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Dnr 2007.171

Reservation
Gunnar Lidell (m) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. I
reservationen instämde Kerstin Andersson Carlsson (m), Astrid Karlsson Björkman (m),
Lars G Blomgren (fp) och Andreas Vänerlöv (kd).
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Dnr 2007.441

Sammanträdestider 2008 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning
Förslag har upprättats till sammanträdestider för 2008 avseende kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar fastställa följande onsdagar för 2008 års sammanträden
med kommunfullmäktige: Den 6 februari, 19 mars, 16 april, 14 maj, 18 juni, 17
september, 29 oktober, 19 november och den 17 december.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Kommunstyrelsen beslutar för egen fastställa följande onsdagar för 2008 års sammanträden med kommunstyrelsen: den 16 januari, 13 februari, 27 februari, 12 mars, 26 mars,
23 april, 28 maj, 4 juni, 20 augusti, 24 september, 8 oktober, 5 november och den 3
december.
_____
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Dnr 2007.336

Yttrande till Västtrafik AB om ändring i aktieägaravtalet - bilaga 13
Ärendebeskrivning
Aktieägaravtalet mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen
trädde i kraft 2004-01-01. Nuvarande aktieägaravtal gäller till och med år 2008. Om
avtalet inte sägs upp av någon av parterna senast 2007-12-31, förlängs avtalet med fyra
år (till och med år 2012).
I avtalets § 20 står att parterna är överens om att efter utgången av år 2006 utvärdera den
modell för täckande av driftunderskott som beskrivs i bilaga 13. Utvärderingen sker
genom det Regionala Ägarrådets försorg.
Utvärderingen har genoförts under våren 2007 och omfattat bland annat utvärderingssamtal med Västtrafik om tillämpningen av bilaga 13.
Arbetet med utvärderingen har drivits av en referensgrupp bestående av 8 representanter
från det regionala ägarrådet. Dessutom har dialog och rapportering skett till det regionala
ägarrådet samt med de delregionala ägarråden. Det har även varit informationsträffar på
tjänstemannanivå. Resultatet från utvärderingen redovisades efter Västtrafiks årsstämma
2007-05-30.
Det regionala ägarrådet föreslår i skrivelse 2007-06-05 att aktieägaravtalet inklusive
bilaga 13 förlängs med två år i stället för fyra år och att man samtidigt startar ett arbete
med att se över de delar av aktieägaravtalet som handlar om ägarsamverkan och bilaga
13 och dess tillämpning.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
Att föreliggande förslag till ändring av punkten 20 i gällande aktieägaravtal avseende
Västtrafik AB, godkänns
Att kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren får i uppdrag att på
kommunens vägnar underteckna ändringen av det avtal som föranleds av beslutet ovan
_____
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Dnr 2007.327

Antagande av reviderad skolplan för förskola, grundskola och särskola
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2007-05-21, § 83, antagit reviderad
skolplan daterad 2007-05-03, för förskola, grundskola och särskola i Vänersborgs
kommun. Av beslutet framgår att skolplanen lämnas vidare för beslut av
kommunfullmäktige. Barn- och ungdomsnämnden föreslår samtidigt att revidering av
skolplan fortsättningsvis skall beslutas av barn- och ungdomsnämnden.
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i skrivelse 2007-08-14 Skollagens 2 kap, 8 §,
av vilken framgår att ”I alla kommuner skall det finnas en av kommunfullmäktige
antagen skolplan som visar hur kommunens skolväsende skall gestaltas och utvecklas.”
Av detta utläses att antagande av skolplan inte kan delegeras till nämnd även om måloch resursplanen ger ramarna för denna.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta av barn- och ungdomsnämnden reviderad skolplan för
förskola, grundskola och särskola i Vänersborgs kommun, daterad 2007-05-03. Denna
skolplan ersätter den nu gällande skolplanen.
Kommunfullmäktige beslutar vidare, i enlighet med Skollagens 2 kap, 8 §, att revidering
av skolplan även fortsättningsvis skall beslutas av kommunfullmäktige
_____
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H-kort 2007.2046

Årsredovisningshandlingar för de kommunala bolagen m m
Ärendebeskrivning
Enligt av kommunfullmäktige antagen företagspolicy skall bl a företagens
årsredovisningshandlingar överlämnas till kommunfullmäktige.
Det noteras att kommunstyrelsen har överlämnat följande årsredovisningshandlingar:
1. Vattenpalatset Vänerparken AB (Dnr 2007.181)
2. Fastighets AB Vänersborg (Dnr 2007.182)
3. AB Vänersborgsbostäder (Dnr 2007.183)
4. Hunnebergs Kungajakt- och viltmuseum AB (Dnr 2007.175)
Årsredovisningshandlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.
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Dnr 2007.413

Utredning om möjlighet till exploatering/ nybyggnation del av
kvarteret Haren
Ärendebeskrivning
Byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjligheten till exploatering och
nybyggnation av del av kvarteret Haren.
Utredningsområdet ligger längs Edsvägen i stadsdelen Lyckhem, strax söder om centrala
staden och järnvägen.
Huvuddelen av utredningsområdet utgörs av norra delen av före detta dövstumskolans,
nuvarande Vänerskolans, område. Inom utredningsområdet ligger ”Externatet”, som
byggdes år 1895.
Den kommunala bostadsstiftelsen Vänersborgsbostäder har byggt radhus i den östra
delen av fastigheten Haren. Dessa färdigställdes under 2007. Stiftelsen önskar nu bygga
om det så kallade ”Externatet” till bostäder samt bygga nya bostäder med hög exploateringsgrad och god tillgänglighet.
Kvarterets nordvästra del utgör en viktig allmän parkeringsplats. Samhällsbyggnadsförvaltningen har låtit utarbeta en parkeringsutredning för den centrala staden. I remissversionen daterad 2007-05-14, poängteras att parkeringsplatsen är viktig och populär.
Den föreslås på sikt bli utbyggd med parkeringsdäck i två eller flera plan.
Utredningen visar på alternativa möjligheter att tillskapa parkeringsmöjligheter samt
boende dels genom ombyggnad av ”Externatet” dels genom nybyggnation med hög
exploateringsgrad.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar ge byggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan
för del av kvarteret Haren i enlighet med av byggnadsförvaltningen upprättat förslag
_____
Protokollsutdrag till

Byggnadsförvaltningen
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Dnr 2007.438

Uppdrag att upprätta detaljplan för fastigheten Nordkroken 1:67
Ärendebeskrivning
Fastigheten Nordkroken 1:67 är belägen i Nordkroken i gränsen mellan stugområdet och
villabebyggelsen i området. Aktuell fastighet är prickmarkerad vilket innebär att marken
inte får bebyggas. Syftet med planändringen är att skapa förutsättning för om- och
tillbyggnad av ovan angivna fastighet att användas för åretruntboende. Fastigheten är
belägen 3-4 meter över Vänerns vattennivå, vilket innebär att ingen översvämningsrisk
föreligger.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt byggnadsförvaltningen att upprätta ny
detaljplan för Nordkroken 1:67
_____

Protokollsutdrag till

Byggnadsförvaltningen
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Dnr 2007.435

Extra pensionsavsättning 2007
Ärendebeskrivning
Enligt den kommunala redovisningslagen redovisas kommunens pensionsåtagande enligt
den så kallade blandmodellen. Detta innebär i korthet att intjänade pensioner före 1998
inte redovisas som en skuld i kommunens balansräkning, utan enbart som en
upplysningspost under ansvarsförbindelser. Eftersom pensionsåtagande som intjänats
före 1998 inte är bokförda som en skuld, kommer de att belasta kommunens resultat i
takt med att de betalas ut.
Ekonomikontoret redovisar i skrivelse 2007-08-10 bl a Vänersborgs pensionspolicy samt
vad som sägs i Mål- och resursplan 2008-2010 om kommunens finansiella mål vad
gäller pensionsåtagande.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2007-02-07, § 6, om försäljning av
Trestadsregionens Avfalls AB (TRAAB) till Ragnsells AB. Efter avdrag för försäljningskostnader m m beräknas Vänersborgs del av realisationsvinsten till 14,5 Mkr.
Mot bakgrund av vad som framgår av ekonomikontorets ovan angivna skrivelse föreslås
kommunstyrelsen kostnadsföra och avsätta motsvarande summa som en extra pensionavsättning under 2007.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar avsätta 14 500 Tkr i en extra pensionsavsättning under 2007.
Finansiering sker via den realisationsvinst som uppstår genom försäljningen av TRAAB
_____

Protokollsutdrag till

Ekonomikontoret
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Dnr 2007.324

Barn- och ungdomsnämnden med anhållan om 1.0 Mkr i utökad
investeringsram för byggande av klubbstuga för Brålanda IF
Ärendebeskrivning
Brålanda IF har ansökt om Vänersborgs kommuns deltagande i byggande av en ny
klubbstuga för föreningen. Klubbstugan skulle placeras i anslutning till fotbollsplanerna
vid Sörbyvallen.
Barn- och ungdomsförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2007-05-07 föreslagit att
kommunen skulle bidra med 1 Mkr och föreningen med 0,5 Mkr i eget arbete.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2007-05-21, § 89, bland annat
beslutat att hos kommunstyrelsen begära ytterligare investeringsutrymme för 2007 med
1,0 Mkr.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2007-06-08 redovisat sin bedömning av ärendet.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att till Barn- och ungdomsnämnden tillföra en utökad
investeringsram om 1 Mkr för uppförande av ny klubblokal för Brålanda IF. Finansiering kan ske genom upplåning av medel, inom ramen för av kommunfullmäktige
fastställd balansbudget i mål- och resursplan 2007. Kommunstyrelsen konstaterar att
kommande driftkonsekvenser måste finansieras inom barn- och ungdomsnämndens
budgetram.
_____

Protokollsutdrag till

Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomikontoret
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Dnr 2007.323

Barn- och ungdomsnämnden med anhållan om 4.0 Mkr i utökad
investeringsram för ny gymnastikhall vid sportcentrum, Gymmixhallen
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade i mål- och resursplanen 2007 avsätta 3,0 Mkr i
investeringsutrymme till barn- och ungdomsnämnden för en ny gymnastikhall vid
sportcentrum.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2007-05-21, § 90, redovisat att en
anbudsförfrågan gjorts och att kommunen endast erhöll en offert på 7 Mkr, vilken
prövades rimlig. Detta innebar en brist på 4 Mkr i investeringsbudgeten.
Ekonomikontoret har i tjänsteskrivelse 2007-06-08 redovisat sin bedömning av ärendet.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att till Barn- och ungdomsnämnden tillföra en utökad investeringsram om 4 Mkr till gymnastikhall vid sportcentrum. Finansiering kan ske genom upplåning av medel, inom ramen för av kommunfullmäktige fastställd balansbudget i måloch resursplan 2007. Kommunstyrelsen konstaterar att kommande driftkonsekvenser
måste finansieras inom barn- och ungdomsnämndens budgetram.
_____

Protokollsutdrag till

Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomikontoret
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Dnr 2007.284

Anhållan om tilläggsanslag för övergång till ekobilar
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har redovisat sin inriktning att kommunen vid upphandling av
leasingbilar skall välja miljöanpassade fordon. Detta förorsakar merkostnader vilka skall
bekostas av kommunstyrelsen.
Socialnämnden har 2007-04-26, § 109, redovisat att förvaltningen har ca 65 tjänstebilar
där ett antal leasingkontrakt löper ut under 2007. Den beräknade merkostnaden 2007 för
anskaffande av miljöanpassade fordon skulle bli 375 Tkr. Socialnämnden har vid
nämnda sammanträde beslutat anhålla om tilläggsanslag med 375 Tkr för ökade
leasingkostnader för bilar 2007 i samband med övergång till så kallade ekobilar.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2007-06-29 redovisat att i mål- och resursplan
2008 har socialnämnden tilldelats ett tillfälligt anslag om 300 Tkr för ökade kostnader
för miljöanpassade fordon. Ett ytterligare anslag om 375 Tkr under 2007 kan finansieras
genom kommunstyrelsens förfogandeanslag.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beviljar socialnämnden ett anslag för 2007 om 375 Tkr för ökade
kostnader för miljöanpassade fordon. Finansiering kan ske inom kommunstyrelsens
förfogandeanslag.
_____

Protokollsutdrag till

Socialnämnden
Ekonomikontoret
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Dnr 2007.233

Ansökan om bidrag till projektet Biogas Brålanda
Ärendebeskrivning
Vänersborgs kommun tog 2005 initiativ till och medfinansierade en förstudieperiod
avseende biogas Brålanda. Denna förstudie är nu avslutad. Under våren 2007 har
utvecklingen av Biogas Brålanda fortsatt och då främst gällt organisation, teknik och
kostnadskalkyler. Innovatum Teknikpark har under våren haft rollen som samordnare.
En ledningsgrupp har arbetat med representanter för Vänersborgs kommun genom
Vänersborg & Co samt Agenda 21.
I maj 2007 redovisades en plan för projektets fortsättning. Projektet avslutas 2008-12-31
och kostnaden för år 2007 och 2008 beräknas till 3 773 700 kronor.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2007-07-25 ställt sig positiv till
projektet och bl a redovisat att Biogas Brålanda med sin näringslivs- och miljösatsning
ger en bredd som skapar möjligheter för företag och verksamheter på Dalboslätten.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar bevilja 60 000 kr till finansiering av projektet Biogas
Brålanda. Finansiering kan ske inom kommunstyrelsens förfogandeanslag.
_____

Protokollsutdrag till

Ekonomikontoret
Vänersborg & Co
Agenda 21
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Dnr 2007.428

Hushållningssällskapet med anhållan om medfinansiering av projektet
"Grön integration på landsbygden"
Ärendebeskrivning
Hushållningssällskapet har i mars 2007 ansökt om EU-bidrag ur LP-programmet,
landsbygdsprogrammet. I landsbygdsprogrammet ingår integration på landsbygden
vilket ger stora framtida möjligheter för landsbygden.
Hushållningssällskapet har i skrivelse 2007-08-15 och 2007-08-16 redovisat att nu
föreslaget projekt syftar till att underlätta nyanländas och andra invandrares etablering i
samhälle och i arbetsliv med fokus på landsbygden, i linje med Västra Götalandsregionens vision om ”Det Goda Livet” samt utveckla den interkulturella kompetensen på
landsbygden. Projekt sträcker sig från juni 2007 – 2009-12-31. Ansökan om medfinansiering har sänts till samtliga kommuner i Fyrbodal, Kommunalförbundet Fyrbodal samt
Västra Götalands Regionens regionala utveckling. Medfinansieringen skulle för Vänersborgs kommuns del utgöra 1,50 kr per kommuninvånare och år.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att under projekttiden medfinansiera Grön integration på
landsbygden med 1,50 kr per kommuninvånare och år
_____

Protokollsutdrag till

Hushållningssällskapet
Ekonomikontoret
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Dnr 2007.201

Fyrbodal med anhållan om medfinansiering av Innovatum Projektplattform 2007
Ärendebeskrivning
Stiftelsen Innovatum skapades 1997 för att stödja samarbetet och teknisk utveckling i
regionen samt att utveckla näringsliv och företagande. Verksamheten bedrivs av
Innovatum AB som består bl a enheten Innovatum Teknikpark. Den nu etablerade
projektplattformen har knutit till sig betydande projektmedel och ett 10-tal projekt med
Innovatum som koordinator. Denna resurs, i vilken även forskare från Högskolan Väst
och industrin deltar, är nu tillgänglig för alla företag i Fyrbodal.
Fyrbodal redovisar i skrivelse som inkom 2007-04-02 det övergripande målet med
projektet som är att ge förutsättningar för nya produkter, produktionssystem och tjänster,
men även nya företag och andra forskningsinriktningar. Enheten verkar inom tre fokusområden, nämligen produktionsteknik, energi & miljöteknik samt audiovisuell teknik.
Utvecklingskontoret har i skrivelse 2007-04-26 redovisat att Vänersborgs kommun och
Trollhättans stad är inne i en process som syftar till att tillsammans med näringslivet
utveckla samarbete, bredda näringslivsbasen och öka antalet invånare. En gemensam
målbild för år 2030 finns för de båda städerna. I denna process är utvecklingen av
Innovatum av stor betydelse.
Projektets budget uppgår till totalt 12 800 00 kronor. Västra Götalandsregionen bidrar
med 6 500 00 kronor och medverkande företag med totalt 2 700 000 kronor. Resterande
3 600 000 står Fyrbodal med ingående kommuner och NUTEK gemensamt för.
Vänersborgs del av finansieringen uppgår till 78 742 kronor.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att för 2007 medfinansiera projektet ”Innovatum
Projektplattform 2007” med 78 742 kr. Finansiering sker ur budget Sysselsättningsprojekt EU för år 2007
_____
Protokollsutdrag till

Ekonomikontoret
Kommunalförbundet Fyrbodal
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Dnr 2007.350

Godkännande av verksamhetsplan och budget 2008 avseende
Fyrbodals kommunalförbund
Ärendebeskrivning
”Verksamhetsplan och budget för Fyrbodals kommunalförbund 2008”har överlämnats
till medlemskommunerna för synpunkter. Direktionen har behandlat ärendet vid
sammanträde 2007-07-07.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Lutz Rininsland (v) meddelade att han inte deltog i handläggningen eller beslutet i detta
ärende.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättad verksamhetsplan och budget för 2008
_____

Protokollsutdrag till

Kommunalförbundet Fyrbodal
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Dnr 2007.289

Anmälan av revisorernas granskning av donationsstiftelserna avseende
år 2006
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen är förvaltare för följande bokföringsskyldiga stiftelser för vilka
ekonomikontoret har upprättat årsredovisningar. Johanna Anderssons Minnesstiftelse,
Besparingsstiftelsen, Ellen och Knut Petrés stiftelse, Doktor och fru Graméns Donationsstiftelse, Vänersborgs Samstiftelse nr 1, Gymnasieskolans Samstiftelse, August
Hedmans Stiftelse, A J Landströms Donationsstiftelse, Sven Stenbecks Stiftelse och
Stiftelsen Vänersborgs Skollovskoloni.
Kommunstyrelsen godkände 2007-05-30, § 152, de upprättade årsredovisningshandlingarna och överlämnade dem till revisor för granskning
Revisor Bo Johansson har granskat årsredovisningarna och bokföringen samt förvaltarens förvaltning för år 2006 samt 2007-05-31 upprättat revisionsberättelser, vilka skall
anmälas till kommunstyrelsen.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen
_____

Protokollsutdrag till

Revisor Bo Johansson
Ekonomikontoret

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum

Sida

2007-09-05

30 (50)

Dnr 2007.349

Fråga om ansvarsfrihet avseende Stiftelsen Dahllöfska donationsfonden
Ärendebeskrivning
Direktionen för Stiftelsen Dahllöfska donationsfonden har i skrivelse 2007-06-12 till
kommunen hemställt om ansvarsfrihet för förvaltningen år 2006.
Ekonomistaben har i skrivelse 2006-06-15 tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beviljar direktionen för Dahllöfska Donationsfonden ansvarsfrihet för
år 2006.
_____

Protokollsutdrag till

Stiftelsen Dahllöfska donationsfonden
Ekonomikontoret

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum

Sida

2007-09-05

31 (50)

Dnr 2007.184

Yttrande över Ansvarskommitténs slutbetänkande "Hållbar
samhällsorganisation med utvecklingskraft" SOU 2007:10
Ärendebeskrivning
Ansvarskommittén överlämnade 2007-02-27 sitt slutbetänkande. Finansdepartementet
redovisar i skrivelse 2007-03-23 att kommittén i bred enlighet har redovisat ett
betänkande som tydliggör de problem och begränsningar som dagens samhällsorganisation utgör. Den föreslår en rad reformer för att förbättra styrningen, tydliggöra
rollfördelningen och ge förutsättningar för bättre samspel mellan olika samhällsnivåer
och aktörer.
Betänkandet har överlämnats för yttrande.
Kommunalförbundet Fyrbodal har upprättat skrivelse daterad 2007-09-06. Skrivelsen
kommer att behandlas av direktionen vid sammanträde 2007-09-06.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2007-08-06 redovisat bakgrund och
synpunkter på betänkandet samt föreslagit att den av Kommunalförbundet Fyrbodal
upprättade skrivelsen daterad 2007-09-06 skulle utgöra remissvar från Vänersborgs
kommun.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta av Fyrbodals Kommunalförbund upprättat yttrande
daterat 2007-09-06 samt att detta sänds till Finansdepartementet såsom remissvar från
Vänersborgs kommun
_____

Protokollsutdrag till

Finansdepartementet + av Fyrbodals Kommunalförbund upprättat yttrande daterat
2007-09-06
Kommunalförbundet Fyrbodal
_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum

Sida

2007-09-05

32 (50)

Dnr 2007.275

Yttrande över miljömål för Västra Götalands län
Ärendebeskrivning
År 2005 antog riksdagen ett nytt miljökvalitetsmål, ”Ett rikt växt- och djurliv”, samt ett
antal nya och ändrade delmål. Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen, som är ansvariga för de
regionala miljömålen, har i en översyn anpassat dessa till riksdagens förändringar.
Rapporten (2007:21) har överlämnats till Vänersborgs kommun för yttrande.
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i yttrande 2007-07-24 att kommunen sedan
2006 har fastställda lokala miljömål. Av yttrandet framgår synpunkter på remissens olika
delar.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att som sitt eget, anta av kommunstyrelseförvaltningen
upprättat yttrande daterat 2007-07-24
_____

Protokollsutdrag till

Länsstyrelsen
Skogsstyrelsen
_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum

Sida

2007-09-05

33 (50)

Dnr 2007.369

Remiss från Skolverket om ansökan från Jan-Erik Skoglund om statlig
tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Uddevalla
kommun
Ärendebeskrivning
Jan-Erik Skoglund har hos Skolverket ansökt om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en
fristående gymnasieskola i Uddevalla kommun. Ansökan avser utbildning inom fordonsprogram med inriktning mot maskin- och lastbilsteknik med en omfattning av 48 platser.
Gymnasieförvaltningen har i tjänstutlåtande 2007-06-16 redovisat situationen för
gymnasieskolan i Vänersborg samt lämnat kommentarer till inkommen ansökan.
Gymnasienämnden har vid sammanträde 2007-06-12, § 66, föreslagit att kommunstyrelsen skulle avstyrka ansökan.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Gunnar Lidell (m) yrkade att beslutet skulle ha följande lydelse: Kommunstyrelsen har
inget att erinra mot ingiven ansökning om etablering av friskola, men bifogar
gymnasieförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2007-05-16.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på beredningens
förslag och Gunnar Lidells (m) yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med beredningens förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avstyrker ansökan om rätt till bidrag och statlig tillsyn för etablering
av fristående gymnasieskola i Uddevalla kommun
_____
Reservation
Gunnar Lidell (m), Astrid Karlsson Björkman (m), Kerstin Andersson Karlsson (m),
Lars G Blomgren (fp) och Andreas Vänerlöv (kd) reserverade sig mot beslutet.
Protokollsutdrag till

Skolverket
Gymnasienämnden
_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
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│
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum

Sida

2007-09-05

34 (50)

Dnr 2007.370

Remiss från Skolverket om ansökan från Ljud och Bildskolan LBS AB
om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i
Trollhättans kommun
Ärendebeskrivning
Ljud och Bildskolan LBS AB har hos Skolverket ansökt om om statlig tillsyn och rätt till
bidrag till en fristående gymnasieskola i Trollhättans stad. Ansökan avser utbildning
inom spelutveckling med 96 platser och musikproduktion med 96 platser.
Gymnasieförvaltningen har i tjänstutlåtande 2007-06-16 redovisat situationen för
gymnasieskolan i Vänersborg samt lämnat kommentarer till inkommen ansökan.
Gymnasienämnden har vid sammanträde 2007-06-12, § 66, föreslagit att kommunstyrelsen skulle tillstyrka ansökan.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Lutz Rininsland (v) yrkade avslag till ansökan.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på beredningens
förslag och Lutz Rininslands (v) yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat i
enlighet med beredningens förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tillstyrker ansökan om rätt till bidrag och statlig tillsyn för etablering
av fristående gymnasieskola i Trollhättans stad
_____
Reservation
Lutz Rininsland (v) reserverade sig enligt bilaga 2

Protokollsutdrag till

Skolverket
Gymnasienämnden
_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr 2007.208

Remiss från Skolverket om ansökan från Locator Entreprenad AB om
statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i
Munkedals kommun
Ärendebeskrivning
Locator Entreprenad AB har hos Skolverket ansökt om statlig tillsyn och rätt till bidrag
till fristående gymnasieskola i Munkedals kommun. Ansökan avser utbildning inom
program näraliggande bygg, el, hotell- och restaurang, fordon, industri, inriktning verkstadsteknik samt handelsprogrammet. Omfattningen är 120 platser vid fullt utbyggd
verksamhet. Verksamhetsidén är att nästan hela den praktiska delen av yrkesutbildningen sker på företag.
Gymnasieförvaltningen har i tjänstutlåtande 2007-06-16 redovisat situationen för
gymnasieskolan i Vänersborg samt lämnat kommentarer till inkommen ansökan.
Gymnasienämnden har vid sammanträde 2007-06-12, § 66, föreslagit att kommunstyrelsen skulle avstyrka ansökan.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Gunnar Lidell (m) yrkade att beslutet skulle ha följande lydelse: Kommunstyrelsen har
inget att erinra mot ingiven ansökning om etablering av friskola, men bifogar
gymnasieförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2007-05-16.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på beredningens
förslag och Gunnar Lidells (m) yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med beredningens förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avstyrker ansökan om rätt till bidrag och statlig tillsyn för etablering
av fristående gymnasieskola i Munkedals kommun
_____
Reservation
Gunnar Lidell (m), Astrid Karlsson Björkman (m), Kerstin Andersson Karlsson (m),
Lars G Blomgren (fp) och Andreas Vänerlöv (kd) reserverade sig mot beslutet.
_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
│
│
│
│
│
│
│
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│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Forts § 214

Sammanträdesdatum

Sida

2007-09-05
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Dnr 2007.208

Protokollsutdrag till

Skolverket
Gymnasienämnden

_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
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Dnr 2007.229

Remiss från Skolverket om ansökan från Baggium AB om statlig tillsyn
och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Uddevalla
kommun
Ärendebeskrivning
Baggium AB har hos Skolverket ansökt om statlig tillsyn och rätt till bidrag till
fristående gymnasieskola i Uddevalla kommun. Ansökan avser utbildning inom
specialutformade program näraliggande bygg, el, energi, naturbruk, industri, fordon,
hantverk, handel och omvårdnad. Omfattningen är 108 platser.
Gymnasieförvaltningen har i tjänstutlåtande 2007-06-16 redovisat situationen för
gymnasieskolan i Vänersborg samt lämnat kommentarer till inkommen ansökan.
Gymnasienämnden har vid sammanträde 2007-06-12, § 66, föreslagit att kommunstyrelsen skulle avstyrka ansökan.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Gunnar Lidell (m) yrkade att beslutet skulle ha följande lydelse: Kommunstyrelsen har
inget att erinra mot ingiven ansökning om etablering av friskola, men bifogar
gymnasieförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2007-05-16.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på beredningens
förslag och Gunnar Lidells (m) yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med beredningens förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avstyrker ansökan om rätt till bidrag och statlig tillsyn för etablering
av fristående gymnasieskola i Uddevalla kommun
_____
Reservation
Gunnar Lidell (m), Astrid Karlsson Björkman (m), Kerstin Andersson Karlsson (m),
Lars G Blomgren (fp) och Andreas Vänerlöv (kd) reserverade sig mot beslutet.
Protokollsutdrag till

Skolverket
Gymnasienämnden
_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
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Dnr 2007.230

Remiss från Skolverket om ansökan från Baggium AB om statlig tillsyn
och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Trollhättans
kommun
Ärendebeskrivning
Baggium AB har hos Skolverket ansökt om statlig tillsyn och rätt till bidrag till
fristående gymnasieskola i Trollhättans kommun. Ansökan avser utbildning inom
specialutformade program näraliggande barn- och fritids-, bygg- och handelsprogrammet. Vid Trollhättans praktiska gymnasium studerar idag 45 elever. Verksamhetsidén är att nästan hela den praktiska delen av yrkesutbildningen ser på företag.
Gymnasieförvaltningen har i tjänstutlåtande 2007-06-16 redovisat situationen för
gymnasieskolan i Vänersborg samt lämnat kommentarer till inkommen ansökan.
Gymnasienämnden har vid sammanträde 2007-06-12, § 66, föreslagit att kommunstyrelsen skulle avstyrka ansökan.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Gunnar Lidell (m) yrkade att beslutet skulle ha följande lydelse: Kommunstyrelsen har
inget att erinra mot ingiven ansökning om etablering av friskola, men bifogar
gymnasieförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2007-05-16.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på beredningens
förslag och Gunnar Lidells (m) yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med beredningens förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avstyrker ansökan om rätt till bidrag och statlig tillsyn för etablering
av fristående gymnasieskola i Trollhättans kommun
_____
Reservation
Gunnar Lidell (m), Astrid Karlsson Björkman (m), Kerstin Andersson Karlsson (m),
Lars G Blomgren (fp) och Andreas Vänerlöv (kd) reserverade sig mot beslutet.
Protokollsutdrag till

Skolverket
Gymnasienämnden
_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
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39 (50)

Dnr 2007.231

Remiss från Skolverket om ansökan från Ultra Education AB om
statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i
Uddevalla kommun
Ärendebeskrivning
Ultra Education AB har hos Skolverket ansökt om statlig tillsyn och rätt till bidrag till
fristående gymnasieskola i Uddevalla kommun. Ansökan avser utbildning inom specialutformat IT-program näraliggande elprogrammet samt IT-mediaprogram, näraliggande
mediaprogrammet, entreprenörsprogram, näraliggande handelsprogrammet samt hantverk florist och hantverk frisör. Vid fullt utbyggd verksamhet är omfattningen 450
platser.
Gymnasieförvaltningen har i tjänstutlåtande 2007-06-16 redovisat situationen för
gymnasieskolan i Vänersborg samt lämnat kommentarer till inkommen ansökan.
Gymnasienämnden har vid sammanträde 2007-06-12, § 66, föreslagit att kommunstyrelsen skulle avstyrka ansökan.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Gunnar Lidell (m) yrkade att beslutet skulle ha följande lydelse: Kommunstyrelsen har
inget att erinra mot ingiven ansökning om etablering av friskola, men bifogar
gymnasieförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2007-05-16.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på beredningens
förslag och Gunnar Lidells (m) yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med beredningens förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avstyrker ansökan om rätt till bidrag och statlig tillsyn för etablering
av fristående gymnasieskola i Uddevalla kommun
_____
Reservation
Gunnar Lidell (m), Astrid Karlsson Björkman (m), Kerstin Andersson Karlsson (m),
Lars G Blomgren (fp) och Andreas Vänerlöv (kd) reserverade sig mot beslutet.
_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Forts § 217
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Dnr 2007.231

Protokollsutdrag till

Skolverket
Gymnasienämnden
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Sammanträdesdatum
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41 (50)

Dnr 2007.297

Remiss från Skolverket om ansökan från Pluskompetens utbildning i
Sverige AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående
gymnasieskola i Uddevalla kommun
Ärendebeskrivning
Pluskompetens utbildning i Sverige AB har hos Skolverket ansökt om statlig tillsyn och
rätt till bidrag till fristående gymnasieskola i Uddevalla kommun. Ansökan avser
utbildning inom utbildningarna affärs- och ekonomiyrkeslinjen, IT- och mediayrkeslinjen, estetiska yrkeslinjen inriktning musik/musikproduktion, hantverkslinjen inriktning frisör och byggyrkeslinjen. Vid fullt utbyggd verksamhet är omfattningen 450
platser.
Gymnasieförvaltningen har i tjänstutlåtande 2007-06-16 redovisat situationen för
gymnasieskolan i Vänersborg samt lämnat kommentarer till inkommen ansökan.
Gymnasienämnden har vid sammanträde 2007-06-12, § 66, föreslagit att kommunstyrelsen skulle avstyrka ansökan.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Gunnar Lidell (m) yrkade att beslutet skulle ha följande lydelse: Kommunstyrelsen har
inget att erinra mot ingiven ansökning om etablering av friskola, men bifogar
gymnasieförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2007-05-16.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på beredningens
förslag och Gunnar Lidells (m) yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med beredningens förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avstyrker ansökan om rätt till bidrag och statlig tillsyn för etablering
av fristående gymnasieskola i Uddevalla kommun
_____
Reservation
Gunnar Lidell (m), Astrid Karlsson Björkman (m), Kerstin Andersson Karlsson (m),
Lars G Blomgren (fp) och Andreas Vänerlöv (kd) reserverade sig mot beslutet.
_________________________________________________________________________________________________
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Dnr 2007.297

Protokollsutdrag till

Skolverket
Gymnasienämnden
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Dnr 2007.211

Remiss från Skolverket om ansökan från Fridaskolorna AB om
godkännande av och rätt till bidrag för en fristående särskola i
Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Fridaskolorna AB har hos Skolverket ansökt om statlig tillsyn och rätt till bidrag till
fristående särskola i Vänersborgs kommun. Av ansökan framgår att Fridaskolorna AB
inte avser att starta en separat särskola utan huvudsyftet är att skapa möjligheter för
elever till fortsatt skolgång i befintlig klass.
Barn- och ungdomsförvaltningen har i tjänstutlåtande 2007-05-18 redovisat synpunkter
på ansökan samt konsekvenserna för av kommunen bedriven särskola.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2007-05-21, § 98, föreslagit att
kommunstyrelsen skulle tillstyrka ansökan.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Gunnar Lidell (m) yrkade bifall till beredningens förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tillstyrker ansökan om rätt till bidrag och statlig tillsyn för etablering
av fristående särskola i Vänersborgs kommun under de förutsättningar som framgår av
tjänsteutlåtande daterat 2007-05-18
_____

Protokollsutdrag till

Skolverket
Barn- och ungdomsnämnden
_________________________________________________________________________________________________
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Dnr 2007.451

Valärende
Ärendebeskrivning
Av kommunstyrelsens reglemente, § 6, framgår att kommunstyrelsen är registeransvarig
för de personregister som styrelsen för i sin verksamhet och förfogar över.
Enligt personuppgiftslagen 1998:204, § 36, framgår att om den personuppgiftsansvarige
utser ett personuppgiftsombud skall detta anmälas till tillsynsmyndigheten. Även ett
entledigande av ett personuppgiftsombud skall anmälas till tillsynsmyndigheten.
Kommunjuristen Mats Dahlbom har innehaft ovan nämnda uppdrag. Dahlbom har
avslutat sin anställning i Vänersborgs kommun varför han skall entledigas och nytt
personuppgiftsombud utses.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen entledigar Mats Dahlbom från uppdraget som personuppgiftsombud
för Vänersborgs kommun.
Kommunstyrelsen beslutar på grund av ovanstående utse kanslichefen Claire
Gabrielsson till nytt personuppgiftsombud för Vänersborgs kommun. Meddelande om
förändringen skall delges tillsynsmyndigheten.
_____

Protokollsutdrag till

Mats Dahlbom
Claire Gabrielsson
Tillsynsmyndighen
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Dnr 2007.452

Valärende
Kommunen har att utse säkerhetsskyddschef och ersättare för denne.

Kommunstyrelsens beslut
Ärendet utgår
_____
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§ 222

Delegationsbeslut
Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen godkänner nedanstående personers och utskotts redovisning av
delegationsbeslut för tiden 2007-06-04 – 2007-09-04. 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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§ 223

Meddelanden
Kommunkansliet har ingivit förteckning över skrivelser och meddelanden som inkommit
för anmälan vid kommunstyrelsens sammanträde den 5 september 2007.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger förteckningen till handlingarna.
_______
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Dnr 2007.474

Fråga om att skänka utrangerad brandbil till partnerskapsorten
Omaruru, Namibia
Ärendebakgrund
Vänersborgs kommun har sedan fem år ett partnerskap Syd med Omaruru kommun i
Namibia. Partnerskapet med dess projekt sker genom och godkänns av SALA IDA som
är en dotterorganisation till SIDA
Fråga har uppstått om möjlighet för Vänersborgs kommun att genom inköp från NÄRF
av brandbil, skänka denna till Omaruru.
Kommunstyrelsen har fortlöpande informerats om kommunens projekt i Omaruru och
fråga om att skänka en brandbil togs nu upp till diskussion.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden tillfrågade kommunstyrelsen om ärendet kunde behandlas vid dagens
sammanträde. Kommunstyrelsen biföll detta förslag.
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutade uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att i samråd med
presidiet besluta i frågan
_____
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Dnr 2007.464

Yttrande över utställt planförslag för Restad 3:14 mm, Brinkåsen
Ärendebakgrund
Planområdet ligger i den södra delen av Huvudnäsön, ca 5 kilometer sydost om
Vänersborgs centrum. Området ägs av Västra Götalands Regionen
Detaljplan för området behövs för att där medge allmänpsykiatrisk och rättspsykiatrisk
verksamhet. Dessa verksamheter finns för närvarande inom Restad Gårds område och
behöver större och mer funktionella ytor.
Byggnadsförvaltningen har upprättat ett planförslag som enligt plan- och bygglagen
(1987:10) 5 kap, 23 §, är utställt för granskning under tiden 2007-08-31 – 2007-09-28.
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat yttrande daterat 2007-08-31.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden tillfrågade kommunstyrelsen om ärendet kunde behandlas vid dagens
sammanträde. Kommunstyrelsen biföll detta förslag.
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget
_____

Protokollsutdrag till

Byggnadsnämnden
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Dnr 2007.471

Yttrande över samråd, enkelt planförfarande, avseende del av Viggen 2
och del av Vipan 2 m m, Torpa, Vänersborg
Ärendebakgrund
Planområdet gränsar i söder till Kastanjevägen och i norr till den norra kanten av
parkeringsplatserna på Viggen 2 och Vipan 2. I området ingår en del av Valnötsvägen.
Syftet med planförslaget är att göra det möjligt att för fasigheterna Viggen 2 och Vipan 2
uppföra fler garage på parkeringsplatserna, än vad gällande detaljplan tillåter.
Byggnadsförvaltningen har upprättat ett planförslag som handläggs som ett enkelt
planförfarande enligt plan- och bygglagen (1987:10) 5 kap, 23 §, eftersom förslaget är
av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten samt är förenligt med
översiktsplanen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade att samrådshandlingar för yttrande kommit in till kommunkansliet under kommunstyrelsens sammanträde. Yttrande över samrådet skall enligt
byggnadsförvaltningens skrivelse 2007-09-04 ha kommit in senast 2007-09-19. Enär
kommunstyrelsen inte har något sammanträde där ärendet kan behandlas inom
föreskriven tid, tillfrågades kommunstyrelsen om ärendet kunde behandlas vid dagens
sammanträde. Kommunstyrelsen biföll detta förslag.
Ordföranden redovisade härefter förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget
_____
Reservation
Lutz Rininsland (v) reserverade sig mot beslutet
Kate Giaever (s) reserverade sig mot beslutet enligt bilaga 3

Protokollsutdrag till

Byggnadsnämnden
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