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Plats

Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Onsdagen den 22 september 2010, kl 08.30-11.55.

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Gunnar Lidell

Paragrafer

243-255

Underskrifter
Sekreterare

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

Maud Rudquist

Ordförande

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

Bo Carlsson

Justerande

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

Gunnar Lidell
________________________________________________________________________________

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

Kommunstyrelsen
2010-09-22

Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande

2010-09-27
2010-10-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsen, Sundsgatan 29, Vänersborg

Underskrift
utdragsbestyrkande

..............................................................................
Maud Rudquist
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Närvarolista
Beslutande
Anne Sophie Aronsson (S)
Gunnar Lidell (M) 1:e v ordf
Bo Carlsson (C), tjänstgörande ordförande
Joakim Sjöling (S)
Bengt Larson (S)
Lennart Niklasson (S)
Johanna Olsson (S)
Dan Nyberg (S)
Ann-Britth Fröjd (C)
Anders Forsström (M)
Astrid Karlsson-Björkman (M)
Lars G Blomgren (FP)
Kerstin Andersson Carlsson (M)
James Bucci (V)
Lars Rosén (FV)

Tjänstgör för
Lars-Göran Ljunggren (S)

Marie Dahlin (S)
Madelaine Karlsson (S)
Kate Giaever (S)

Andreas Vänerlöv (KD)

Ersättare
Henrik Josten (M)
Sven G Johansson (S)
Johan Ekström (FP)
Lutz Rininsland (V)
Kent O. Nilsson (MP)
Information § 243
Utredningssekreteraren Lars Ruström
Platschefen vid polisen Vänersborg, poliskommissarie Steve Sandén Johansson
Kultursekreteraren Ida Svanberg
Handikappkonsulenten Mia Harri
AB Vänersborgsbostäder
Ordföranden i Sigyn Lindbom (S)
Vice ordföranden Bilt Davidsson (M)
Vd Gunnar Johansson
Övriga deltagare
Kommundirektören Ove Thörnkvist
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
Personalchefen Ewa Öqvist
Kommunjuristen Andras Billock
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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Ärenden

Sid

§ 243

Information

4

§ 244

Ordförandeinformation

5

Ärenden som beslutas av kommunfullmäktige
§ 245

Godkännande av om- och påbyggnad av Vesslan, om- och tillbyggnad
av Linden, Niklasberg, samt utökad borgensram (Dnr KS 2010/436)
Information och beslut

6

§ 246

Godkännande och medfinansiering av nytt resecentrum i Vänersborg
(Dnr KS 2010/440) Information och beslut

8

§ 247

Antagande av regler för utdelning av minnesgåva till anställda och förtroendevalda (Dnr KS 2010/427)

10

§ 248

Motionsredovisning hösten 2010 (Dnr KS 2010/122)

11

§ 249

Årsredovisningar för de kommunala bolagen år 2009 (Dnr KS 2010/406)

12

Ärenden som beslutas av kommunstyrelsen
§ 250

Medfinansiering av Leader projekt Fokus Destination Dalsland
(Dnr KS 2010/429)

13

§ 251

Finansiering av internationellt projekt mellan Onsjöskolan och Omaruru
Primary School i Namibia (Dnr KS 2010/342)

14

§ 252

Yttrande över vindbruksplan Lilla Edets kommun (Dnr KS 2009/604)

15

§ 253

Yttrande över Översiktsplan för Uddevalla kommun - riktlinjer för utbyggnad av vindkraftverk (Dnr KS 2010/387)

16

§ 254

Meddelanden (Dnr KS 2010/275)

17

§ 255

Delegationsbeslut (Dnr KS 2010/276)

18

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2010-09-22

4 (18)

§ 243

Information
Ordföranden i AB Vänersborgsbostäder Sigyn Lindbom (S), vice ordföranden Bilt
Davidsson (M) och Vd Gunnar Johansson
- Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag
- Godkännande av om- och påbyggnad av Vesslan, om- och tillbyggnad
av Linden, Niklasberg, samt utökad borgensram (Dnr KS 2010/436)
Utredningssekreteraren Lars Ruström och ekonomichefen Thomas Sannemalm
- Godkännande och medfinansiering av nytt resecentrum i Vänersborg (Dnr KS 2010/440)
- Samverkansavtal mellan regionen, Västtrafik och kommunerna vid en ägare av Västtrafik
Platschefen vid polisen Vänersborg, poliskommissarie Steve Sandén Johansson och
kommunstyrelsens förste vice ordförande Gunnar Lidell (M)
- Samverkansöverenskommelse mellan Vänersborgs kommun och Polisområde Fyrbodal
- Polisens organisation och arbete

Kultursekreteraren Ida Svanberg och handikappkonsulenten Mia Harri
Avrapportering av projektet Internationellt Gruntvig-samarbete med fokus på kreativt skapande för per
med olika typer av funktionsnedsättning (Dnr KS 2010/52)
Kommundirektören Ove Thörnkvist
- strategiskt arbete för att möte politikernas önskemål
- arbete under hösten med både större och mindre organisationsförändringar
Kommunstyrelsens förste vice ordförande Gunnar Lidell (M)
Information om åtgärder vid järnvägsstationen för att åstadkomma en bättre miljö för resenärer
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
_________

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2010-09-22

5 (18)

§ 244

Ordförandeinformation
Tjänstgörande ordföranden Bo Carlsson (C) meddelade att kommunstyrelsens ordförande
Lars-Göran Ljunggren (S) idag kallats till styrelsemöte i Karlstad med Vänerhamn
Den 15 augusti avtackning av Ulf Mörkås som räddningschef/förbundschef vid Norra
Älvsborgs Räddningstjänstförbund
2 september uppvaktning av Swedbank med anledning av nedläggning av kontor i Brålanda
3 september diskussioner kring gymnasieutredning
8 september kommunstyrelsens arbetsutskott
9 september näringslivsråd
14 september företagsbesök vid Vargöns smältverk och Lilleskogs Bygg
Redovisades att samhällsbyggnadsnämnden skrivit under avtal att sälja mark till Ragn-Sells
för utökad verksamhet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
_________

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 245

Sammanträdesdatum

Sida

2010-09-22

6 (18)

Dnr 2010/436

Godkännande av om- och påbyggnad av Vesslan, om- och
tillbyggnad av Linden, Niklasberg, samt utökad borgensram
Ärendebeskrivning
AB Vänersborgsbostäder har på Roddaregatan 4-12, kvarteret Vesslan, 98 lägenheter i
4 huskroppar. Husen är i stort behov av stamrenovering. Bostadsbolaget har för avsikt
att bygga på två våningsplan och samtidigt installera hiss. Detta skulle ge 50-60 nya
lägenheter under en beräknad byggtid om 5 år.
AB Vänersborgsbostäder bygger om och till fastigheten Linden som är ett av fyra hus
på Niklasbergsområdet. Ombyggnader sker för att uppfylla de krav som ställs på
äldreboenden men även för att minska energiförbrukningen. Fastigheten kommer att
blockhyras av socialförvaltningen som äldreboende med inriktning på demensvård.
Arbetet med om- och tillbyggnaden är påbörjat och inflyttning är beräknad till första
kvartalet 2011.
AB Vänersborgsbostäder har i skrivelse 2010-09-01 hemställt att kommunfullmäktige
skulle ställa sig bakom ovan redovisade projekt samt att utöka den kommunala borgensramen från 810.000.000 kr till 1.025.000.000 kr, vilket täcker de lån som behöver
tecknas för Vesslan och Linden.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott då AB Vänersborgsbostäder
genom Vd Gunnar Johansson, ordföranden Sigyn Lindbom (S), och vice ordföranden
Bilt Davidsson (M) informerade.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2010-09-14 konstaterat att kommunal borgen
ger bolaget möjlighet till lägst räntor i jämförelse med övriga tillgängliga lånealternativ
och tillstyrker bolagets förslag om utökad kommunal borgen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
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Vd vid AB Vänersborgsbostäder, Gunnar Johansson informerade. Ordföranden i AB
Vänersborgsbostäder Sigyn Lindbom (S) och vice ordföranden Bilt Davidsson (M)
fanns närvarande för att besvara frågor.

Forts § 245

Dnr 2010/436

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar ställa sig bakom redovisade projekt i kvarteren Vesslan
och Linden. Kommunfullmäktige beslutar vidare att utöka den kommunala borgensramen från 810.000.000 kr till 1.025.000.000 kr, avseende AB Vänersborgsbostäder,
vilket täcker de lån som behöver tecknas för projektens genomförande.
_____________
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Dnr 2010/440

Godkännande av medfinansiering av nytt resecentrum i
Vänersborg
Ärendebeskrivning
Arbetet med utbyggnad av dubbelspår mellan Göteborg och Öxnered pågår och beräknas vara klart i december 2012. Genom dubbelspåret kommer fler tåg att trafikera
sträckan. Detta medför att Resecentrum i Vänersborg behöver byggas ut för att klara fler
och längre tågset.
Staten har gjort nya prioriteringar av olika objekt vilket medfört att den statliga
finansieringen av utbyggnaden av resecentrum i Vänersborg har tagits bort.
Utbyggnaden av resecentrum kommer enligt Trafikverket att ske i två etapper. I etapp ett
ligger utbyggnad av bland annat längre perronger vilket krävs för att få en bra trafikstart
2012-12-12. Kostnaden för den första etappen beräknas till 50 Mkr. Möjligheten att få ta
del av Regeringens smärrepott är en finansieringslösning med fler parter än Trafikverket.
Ett förslag är att Västra Götalandsregionen förskotteringslånar 40 Mkr och att
Vänersborgs kommun anslår 10 Mkr som ett bidrag till statlig infrastruktur.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2010-09-15 redovisat projektets
konsekvenser för Vänersborgs kommun.
Ärendet har varit föremål för diskussioner med kommunstyrelsens presidium.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Utredningssekreteraren Lars Rudström och ekonomichefen Thomas Sannemalm
informerade.
James Bucci (V) yrkade på återremiss av ärendet för att detta skulle analyseras bättre
och att alternativa lösningar skulle sökas. Om yrkande om återremiss inte skulle vinna
gehör yrkades att ärendet skulle avslås.
Sedan överläggningarna avslutats föreslog ordföranden följande propositionsordning
som godkändes av kommunstyrelsen. Först ställs fråga om ärendet ska avgöras vid
dagens sammanträde mot att ärendet ska återremitteras. Om kommunstyrelsen beslutar
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Dnr 2010/440

att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde ställs därefter kommunstyrelsens
presidiums förslag mot James Buccis (V) yrkande om avslag.
Ordföranden ställde därefter under proposition om ärendet skulle avgöras vid dagens
sammanträde mot James Buccis (V) yrkande om återremiss och fann att kommunstyrelsens beslutat att ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde.
Ordföranden ställde kommunstyrelsens presidiums förslag mot James Buccis (V)
yrkande om avslag och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens presidiums förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kommunal medfinansiering avseende
ombyggnad av resecentrum i Vänersborg genom att ett bidrag till statlig infrastruktur
utges med 10 Mkr. Finansiering sker genom att finansförvaltningens budget för
skatteintäkter och generella statsbidrag justeras upp med motsvarande belopp.
Utbetalning av bidraget förutsätter att kommunstyrelsen godkänt ett avtal om
medfinansiering av resecentrum med övriga parter.
_____________

Reservation:

James Bucci (V) reserverade sig mot beslutet enligt bilaga 1.

Bilaga

James Buccis (V) reservation bilaga 1.
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Dnr 2010/427

Antagande av regler för utdelning av minnesgåva till anställda
och förtroendevalda
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat reviderade regler för utdelning av
minnesgåva till anställda och förtroendevalda.
Medaljdelegationen har vid sammanträde 2010-09-01, § 1, beslutat föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige anta de reviderade reglerna. Till reglerna har
upprättats anvisningar som medaljdelegationen antagit under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade för egen del uppdra åt medaljdelegationen
att ta upp fråga om eventuell revidering av antagna anvisningar till regler för utdelning
av minnesgåva till anställda och förtroendevalda.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar Regler för utdelning av minnesgåva till anställda och förtroendevalda. Reglerna träder i kraft 2011-01-01. Tidigare regler upphör därmed att
gälla.
_________
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Dnr 2010/122

Motionsredovisning hösten 2010
Ärendebeskrivning
Förteckning har upprättats över, till kommunfullmäktige ingivna men ej slutbehandlade
eller avslutade 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 eller avslutade motioner till handlingarna.
_____________
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Dnr 2010/406

Årsredovisningar för de kommunala bolagen år 2009
Ärendebeskrivning
Enligt av kommunfullmäktige antagen företagspolicy ska bland annat de kommunala
bolagens årsredovisningshandlingar överlämnas till kommunfullmäktige.
Det noteras att kommunstyrelsen har överlämnat följande årsredovisningshandlingar:
1. Vattenpalatset Vänerparken AB (Dnr KS 2010/177)
2. Fastighets AB Vänersborg (Dnr KS 2010/178)
3. AB Vänersborgsbostäder (Dnr KS 2010/179)
4. Hunnebergs Kungajakt- och viltmuseum AB (Dnr KS 2010/158)
Årsredovisningshandlingarna redovisades för kommunstyrelsen i samband med kallelse
till respektive bolagsstämma. Årsredovisningarna 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 2010/429

Medfinansiering av Leader projekt Fokus Destination Dalsland
Ärendebeskrivning
Projektet Fokus Destination Dalsland syftar till att söka praktiska vägar till att ta tillvara
och nyttiggöra turismens ekonomiska möjligheter genom att öka Dalslands attraktionskraft som turistmål och få tillgång till attraktiva marknader. Projektet fokuserar på att
öka utbytet/mervärdet av turismen, skapa marknad samt synliggöra landskapet Dalsland.
Av handlingarna framgår önskemål att Vänersborgs kommun medfinansierar med
40.000 kr. Av projektplanen framgår bland annat övriga medfinansiärer.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning av att övriga medfinansiärer deltar, att
medfinansiera projektet Fokus Destination Dalsland med 40.000 kr. Kostnaden ska
belasta kommunstyrelsens förfogandeanslag. Under förutsättning av att projektet startar
förutsätts att Vänersborgs kommun ges insyn i det fortsatta arbetet.
_____________

Protokollsutdrag:

Projektet Fokus Destination Dalsland
Ekonomikontoret
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Dnr 2010/342

Finansiering av internationellt projekt mellan Onsjöskolan och
Omaruru Primary School i Namibia
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsförvaltningen har till kommunstyrelsen kommit in med en anmälan
av det internationella projektet ”Tillsammans kan vi”, ett samarbete mellan Onsjöskolan
och Omaruru Primary School i Namibia. Projektet avser ett utbyte mellan grundskolelärare i de angivna skolorna. Vänersborgs och Omaruru kommuner har ställt sig bakom
projektet.
Kommunstyrelseförvaltningen har i yttrande 2010-08-25 redovisat att Onsjöskolan har
fått 74.000 kronor från Internationella programkontoret. Inom programmet Atlas
partnerskap är villkorat att sökande part ska tillföra finansiering om minst 50 %.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i ovan angivna skrivelse att för en fortsättning
och utveckling av det pågående partnerskapet ska finansiering ske med 80.000 kronor ur
budgeterade kommungemensamma medel för internationalisering.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera projektet ”Tillsammans kan vi”, med
80.000 kronor. Medlen tas ur budgeterade kommungemensamma medel för internationalisering.
Kommunstyrelsen noterar att projektet, efter avslutad projekttid, ska återrapporteras till
kommunstyrelsen.
_____________
Protokollsutdrag:

Barn- och ungdomsutskottet
Internationella samordnaren
Ekonomikontoret
Kommunstyrelsen för bevakning av återrapportering
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Dnr 2009/604

Yttrande över vindbruksplan Lilla Edets kommun
Ärendebeskrivning
Ett förslag till Vindbruksplan Lilla Edets kommun är utställt för granskning till och
med2010-09-30. Lilla Edets kommun har överlämnat vindbruksplanen till Vänersborgs
kommun för synpunkter.
Byggnadsförvaltningen har i samråd med miljö- och hälsoskyddsförvaltningen yttrat sig
i skrivelse 2010-08-24. Av skrivelsen framgår att samråd om förslag till Vindbruksplan
Lilla Edets kommun har varit föremål för Vänersborgs kommuns ställningstagande.
Kommunstyrelsen beslutade 2010-01-20, § 231, att inte ha något att erinra mot förslag
till vindbruksplan.
Av ovan angivna skrivelse framgår att i det nu utställda förslaget till vindbruksplan
redovisas inte längre några möjliga utbyggnadsområden nära Vänersborgs kommun. I
skrivelsen sägs att det är bra att samråd rekommenderas med berörda kommuner vid
tillståndsprövning av kraftverk inom tre kilometer från kommungränsen.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte ha något att erinra mot Vindbruksplan Lilla Edets
kommun.
_____________
Protokollsutdrag:

Lilla Edets kommun
Byggnadsförvaltningen
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
Utvecklingskontoret

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 253

Sammanträdesdatum

Sida

2010-09-22

16 (18)

Dnr 2010/387

Yttrande över Översiktsplan för Uddevalla kommun - riktlinjer
för utbyggnad av vindkraftverk
Ärendebeskrivning
Förslag till Översiktsplan för Uddevalla kommun, Riktlinjer för utbyggnad av
vindkraftverk är utställt för granskning till och med 2010-10-04. Uddevalla kommun
önskar synpunkter på förslaget från Vänersborgs kommun.
Ett tidigare förslag har varit utställt under tiden 2007-12-03 – 2008-02-05. Kommunstyrelsen beslutade 2008-01-16 att inte ha något att erinra mot översiktsplanen avseende
riktlinjer för utbyggnad av vindkraft i Uddevalla kommun. Kommunstyrelsen förutsatte
ett fördjupat samråd gällande R2-området i öster nära den gränsen mot Vänersborgs
kommun.
Byggnadsförvaltningen har i samråd med miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i
yttrande 2010-08-24 redovisat att områden för vindkraftverk ligger mer än 500 meter
från kommungränsen. Enstaka verk kan uppföras närmare gränsen. Planförslaget
rekommenderar samråd med grannkommun för verk inom 500 meter. Detta avstånd bör
utökas till tre kilometer.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen framför synpunkten att i Översiktsplan för Uddevalla kommun,
Riktlinjer för utbyggnad av vindkraftverk, ska anges att samråd ska ske med berörda
kommuner vid tillståndsprövning av vindkraftverk inom tre kilometer från kommungränsen. I övrigt har Vänersborgs kommun ingen erinran mot förslaget.
_____________
Protokollsutdrag:

Uddevalla kommun
Byggnadsförvaltningen
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
Utvecklingskontoret
_________________________________________________________________________________________________
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Dnr 2010/275

Meddelanden
Kommunkansliet har ingivit förteckning över skrivelser och meddelanden som kommit
in för anmälan vid kommunstyrelsens sammanträde den 22 september 2010. Bilaga 2.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen och lägger förteckningen till handlingarna.
_________
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Dnr 2010/276

Delegationsbeslut
Kommunkansliet har lämnat förteckning över delegationsbeslut som kommit in för att
redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde den 22 september 2010. Bilaga 3.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar redovisningen och lägger förteckningen till handlingarna.
_____________
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