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Plats

Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Måndagen den 1 september 2008, kl 15.00 - 16.55

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2-3

Ärendelista

Sid 4

Utsedd att justera

Bo Carlsson (c)

Paragrafer

201 - 204

Underskrifter
Sekreterare

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

Maud Rudquist

Ordförande

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

Lars-Göran Ljunggren
Justerande

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

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

Kommunstyrelsen
2008-09-01

Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande

2008-092008-09-

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsen, Sundsgatan 29, Vänersborg

Underskrift
utdragsbestyrkande

..............................................................................
Maud Rudquist

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2008-09-01

2 (10)

Närvarolista
Beslutande
Lars-Göran Ljunggren (s), ordf
Henrik Josten (m)
Bo Carlsson (c)
Joakim Sjöling (s)
Marie Dahlin (s)
Lennart Niklasson (s)
Anne Sophie Aronsson (s)
Madelaine Karlsson (s)
Sven G Johansson (s)
Kate Giaever (s)
Ann-Britth Fröjd (c)
Anders Forsström (m)
Tor Wendel (m)
Johan Ekström (fp)
Mats Andersson (c)
Andreas Vänerlöv (kd)
James Bucci (v)
Kerstin Andersson Carlsson (m)
Ersättare
Anne Sophie Aronsson (s)
Mats Andersson (c)
Sven G Johansson (s)
Bengt Larsson (s)
Dan Nyberg (s)
Marianne Karlsson (c)
Lutz Rininsland (v)

Tjänstgör för
Gunnar Lidell (m)

del av § 201
del av § 201-204
§ 201
§ 202-204

Jenny Brycker (s)
Lennart Niklasson (s)
Madelaine Karlsson (s)

del av § 201
del av § 201-204

Astrid Karlsson-Björkman (m)
Lars G Blomgren (fp)
Johan Ekström (fp)

Lars Rosén (fv)

del av § 201
del av § 201
§ 201

Övriga deltagare
Kommunchefen Guy Mahlviker
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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Information § 201
RL Scand
RL Scand
RL Scand
RL Scand
Conara AB

Erik Selin
Kristoffer Forselius
Johannes Nyberg
Anders Wennergren
Sören Runsten

Vänersborgs kommun
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
Förvaltningschefen Charlotte Rosborg
Planarkitekten Jan-Irvis Scheynius
Informationssekreteraren Thomas Fridén
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Ärenden

Sid

§ 201

Information

5

§ 202

Ordförandeinformation

6

§ 203

Utveckling av Lilla Vassbotten Dnr 2008/319

7

§ 204

Yttrande över remiss av Länsrättsutredningen Dnr 2008/277

10
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§ 201

Information
Utveckling av Lilla Vassbotten Dnr 2008/319
RL Scand
Erik Selin
RL Scand
Kristoffer Forselius
RL Scand
Johannes Nyberg
RL Scand
Anders Wennergren
Conara AB Sören Runsten
Vänersborgs kommun
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
Förvaltningschefen Charlotte Rosborg
Planarkitekten Jan-Irvis Scheynius
Informationssekreteraren Thomas Fridén

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen
_______
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§ 202

Ordförandeinformation
Den 31 augusti deltog tillsammans med kommunstyrelsens andre vice ordförande
Bo Carlsson (c) vid invigning av kulturreservatet Åsnebyn.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen
_______

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 203

Sammanträdesdatum

Sida

2008-09-01

7 (10)

Dnr 2008/319

Utveckling av Lilla Vassbotten
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har tidigare ingått ett samarbetsavtal med NCC Construction,
RL Nordic och HSB Nordvästra Götaland i syfte att utreda de grundläggande
förutsättningarna för att utveckla Lilla Vassbotten från ett industri- och verksamhetsområde till en stadsdel med bostäder och handel. Kommunstyrelsen informerades
vid sammanträde 2007-12-12, § 295.
Utredningen resulterade i ett ”Letter of intent” (LOI) som beskriver det fortsatta arbetets
inriktning, omfattning, organisation och finansiering. Vid kommunstyrelsens sammanträde 2008-06-04, § 171, beslutade kommunstyrelsen uttala att styrelsen, efter att ha tagit
det av det redovisade ”Letter of intent”, inte hade något att erinra mot detta. Kommunstyrelsen beslutade vidare uppdra åt sin ordförande Lars-Göran Ljunggren (s) att underteckna detsamma.
Kontinuerliga kontakter har hållits mellan ovanstående intressenter, olika delar av
kommunen, fastighetsägare samt andra berörda.
Projektet har avancerat och förslag till bolagsordning har tagits fram.
Byggnadsförvaltningen har i skrivelse 2008-08-29 föreslagit en revidering av tidigare
upprättat program för detaljplaner för Lilla Vassbotten och Sanden.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Information gavs av följande representanter för RL Scand: Erik Selin, Kristoffer
Forselius, Johannes Nyberg och Anders Wennergren samt för Conara AB, Sören
Runsten. Information gavs från Vänersborgs kommun av förvaltningschefen Charlotte
Rosborg och planarkitekten Jan-Irvis Scheynius.
Ordföranden redovisade förslag till beslut och yrkade följande tillägg till förslaget.
”Kommunstyrelsen uppdrar åt byggnadsförvaltningen att till kommunstyrelsens
sammanträde den 24 september 2008 revidera programmet på de punkter som redovisas
i byggnadsförvaltningens skrivelse den 29 augusti 2008.”
Under överläggningarna yrkade James Bucci (v) att ärendet skulle återremitteras ”för att
aktieägaravtalet behöver omarbetas. §21.1 under ’Konkurrens’ i avtalet behöver
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Dnr 2008/319

antingen tas bort eller skrivas om för att det inte skall förekomma ett otillbörligt
gynnande av en enskild näringsidkare. Skulle mitt återremiss yrkande falla yrkar jag
därefter på avslag.”
Sedan överläggningarna avslutats föreslog ordföranden följande propositionsordning
som godkändes av kommunstyrelsen. Först ställs yrkandet om återremiss mot att ärendet
skall avgöras vid dagens sammanträde. Beslutar kommunstyrelsen att ärendet skall
avgöras vid dagens sammanträde ställs ordförandens beslutsförslag, ställt till fullmäktige, mot James Buccis (v) yrkande om avslag. Härefter ställs ordförandens
tilläggsyrkande under proposition.
Ordföranden ställde James Buccis (v) yrkande om återremiss mot att ärendet skulle
avgöras vid dagens sammanträde och fann att kommunstyrelsen beslutat att ärendet
skulle avgöras vid dagens sammanträde.
Härefter ställde ordföranden sitt redovisade förslag ställt till kommunfullmäktige, mot
James Buccis (v) avslagsyrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
ordförandens förslag.
Slutligen ställde ordföranden sitt ovan redovisade tilläggsyrkande under proposition och
fann att kommunstyrelsen bifallit detta.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. att ingå i föreslagen bolagsbildning
2. att godkänna föreslagen bolagsordning
3. att kommunen skall ingå i bolaget med 20%
4. att finansiering av kommunens del är 20 000 kr vilken summa skall belasta
kommunstyrelsens förfogandeanslag
5. att till kommunens representanter som ledamöter i styrelsen utse Lars-Göran
Ljunggren (s) och Gunnar Lidell (m) samt att till suppelant utse Bo Carlsson (c)

Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Kommunstyrelsen beslutar för egen del uppdra åt byggnadsförvaltningen att till
kommunstyrelsens sammanträde den 24 september 2008 revidera programmet på de
punkter som redovisas i byggnadsförvaltningens skrivelse den 29 augusti 2008.
_____________
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Dnr 2008/319

Reservation
James Bucci (v) reserverade sig mot beslutet i den del som avser återremiss Se bilaga 1.
James Bucci (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för egna yrkandet om avslag.
Se bilaga 2.

Protokollsutrag:

Byggnadsförvaltningen
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Dnr 2008/277

Yttrande över remiss av Länsrättsutredningen
Ärendebeskrivning
Domstolsverket har på regeringens uppdrag utrett länsrättsorganisationen och lämnat
förslag till en ny organisation med färre och större domstolar samt föreslagit deras
geografiska placering. Vid utformningen av förslaget har domstolsverket även haft att
beakta hur en ny allmän forumregel, som utgår från var medborgarna ”finns”, skulle
påverka en ny organisation. Länsrätten i Stockholms län, Länsrätten i Göteborg och
Länsrätten i Skåne län har inte ingått i uppdraget i vidare utsträckning än vad som
behövs för att skapa ändamålsenliga domkretsar.
Justitiedepartementet har för yttrande överlämnat utredningen till Vänersborgs
kommun.
Kommunalförbundet Fyrbodal har tagit fram ett förslag till yttrande och direktionen
kommer vid sammanträde 2008-09-04 att behandla ärendet.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom av Kommunalförbundet Fyrbodal upprättat
yttrande och anta detta som sitt eget att överlämnas till justitiedepartementet.
_______

Protokollsutdrag:

Justitiedepartementet + Kommunalförbundet Fyrbodals yttrande
Trollhättans kommun
Kommunalförbundet Fyrbodal
_________________________________________________________________________________________________
│ Justerandes sign
│ Utdragsbestyrkande
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

