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Plats

Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Onsdagen den 7 oktober 2009, kl 08.30-13.40.

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3-4

Utsedd att justera

Lars G Blomgren

Paragrafer

228-249

Underskrifter
Sekreterare

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

Maud Rudquist

Ordförande
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Anne Sophie Aronsson

Justerande
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Lars G Blomgren
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Närvarolista
Beslutande
Anne Sophie Aronsson (S)
Henrik Josten (M)
Marianne Karlsson (C)
Joakim Sjöling (S)
Marie Dahlin (S)
§ 228
Sven G Johansson (S)
§ 229-249
Lennart Niklasson (S)
Madelaine Karlsson (S)
Kate Giaever (S)
Ann-Britth Fröjd (C)
Anders Forsström (M)
Astrid Karlsson-Björkman (M)
Lars G Blomgren (FP)
Orvar Carlsson (C)
Lutz Rininsland (V)
Lars Rosén (FV)
Ersättare
Sven G Johansson (S)
Johanna Olsson (S)
Tor Wendel (M)
Johan Ekström (FP)
Kent O. Nilsson (MP)

Tjänstgör för
Lars-Göran Ljunggren (S)
Gunnar Lidell (M)
Bo Carlsson (C)

Marie Dahlin (S)
Jenny Brycker (S)

Andreas Vänerlöv (KD)
James Bucci (V)

§ 228
§ 228
§ 228

Information § 228
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
Chefen för barn- och ungdomsförvaltningen Kent Javette
Chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen Sophia Vikström
Fastighetschefen Gunnar Björklund
Upphandlingschefen Lars Nellbro
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
Redovisningschefen Camilla Werngren
Vd Nätaktiebolaget Biogas Brålanda Christer Larsson
Planeringssekreteraren Lars Rudström
Övriga deltagare
Kommunchefen Guy Mahlviker
Kanslichefen Claire Gabrielsson
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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Ärenden

Sid

§ 228

Information

5

§ 229

Ordförandeinformation

7

§ 230

Delårsrapport augusti 2009 (Dnr KS 2009/12)

8

§ 231

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen
Och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade avseende
kvartal 2 år 2009 (Dnr KS 2009/315)

10

§ 232

Årsredovisningar för år 2008 avseende de kommunala bolagen
(Dnr KS 2009/464)

11

§ 233

Fråga om aktieköp i Vänerhamn AB (Dnr KS 2009/167)

12

§ 234

Förlängning av nuvarande aktieägaravtal mellan kommunerna i Västra
Götalands län och Västra Götalandsregionen (Dnr KS 2009/361)

13

§ 235

Antagande av ny upphandlingspolicy för Vänersborgs kommun
(Dnr KS 2009/454)

14

§ 236

Svar på motion om medlemskap i Sveriges Ekokommuner
(Dnr KS 2008/336)

15

§ 237

Svar på motion om VA-nätet längs Vänerkusten (Dnr KS 2008/578)

16

§ 238

Yttrande över Västkustnätverkets rapport "En jämförelse av ekonomiskt
bistånd" (Dnr KS 2009/79)

18

§ 239

Yttrande över "Krav på energieffektiva byggnader i Trollhättan"
(Dnr KS 2009/330)

19

§ 240

Yttrande över förslag till nya avfallsregler (Dnr KS 2009/391)

20

§ 241

Yttrande över handlingsprogram för Natur- och kulturturismen i Västra
Götaland (Dnr KS 2009/411)

21

§ 242

Fyrstads Flygplats AB med anhållan om preliminärt verksamhetsbidrag för
2010 (Dnr KS 2009/430)

22

§ 243

Aktieägartillskott till Nätaktiebolaget Biogas Brålanda (Dnr KS 2009/467)

23

§ 244

Antagande av anvisningar för boksluts- och årsredovisningsarbetet 2009
(Dnr KS 2009/397)

25

§ 245

Antagande av anvisningar för arbetet med uppföljning och prognos 2010
(Dnr KS 2009/398)

26

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2009-10-07

4 (30)

§ 246

Fastställande av tidplan för arbetet med Mål och resursplan 2011-2013
(Dnr KS 2009/399)

27

§ 247

Delegationsbeslut

28

§ 248

Meddelanden

29

§ 249

Entledigande av S Anders Larsson (S) från uppdraget som sakkunnig i
energifrågor hos kommunstyrelsen (Dnr KS 2009/485)

30

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2009-10-07

5 (30)

§ 228

Information
Chefen för barn- och ungdomsförvaltningen Kent Javette,
chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen Sophia Vikström och
fastighetschefen Gunnar Björklund
Presenterade sig
Upphandlingschefen Lars Nellbro
Antagande av ny upphandlingspolicy för Vänersborgs kommun
(Dnr KS 2009/454)
Ekonomichefen Thomas Sannemalm och redovisningschefen Camilla Werngren
Delårsrapport augusti 2009 (Dnr KS 2009/12)
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
- Antagande av anvisningar för boksluts- och årsredovisningsarbetet 2009
(Dnr KS 2009/397)
- Antagande av anvisningar för arbetet med uppföljning och prognos 2010
(Dnr KS 2009/398)
- Månadsuppföljning januari – september 2009
- Uppföljning av besparingsåtgärder till och med augusti respektive september 2009
Vd Nätaktiebolaget Biogas Brålanda Christer Larsson
Aktieägartillskott till Nätaktiebolaget Biogas Brålanda (Dnr KS 2009/467)
Planeringssekreteraren Lars Rudström
- Förlängning av nuvarande aktieägaravtal mellan kommunerna i Västra
Götalands län och Västra Götalandsregionen (Dnr KS 2009/361)
- Förslag till nytt huvudmannaavtal för kollektivtrafiken
Kommunchefen Guy Mahlviker
Kommunchefens rapport
- Högskolecentrum
- Medaljdelegationen
- Centrala samverkansgruppen
- Förvaltningsövergripande ledningsgruppen
- Projekt Vargön
- Invigning Arena Vänersborg
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Forts § 228
-

Visit Trollhättan/Vänersborg
Styrgruppen Aurora (Fyrbodal)
Presidieöverläggningar med barn- och ungdomsnämnden, socialnämnden och
gymnasienämnden.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar notera informationen
_________
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§ 229

Ordförandeinformation
Informerades om nedanstående ärende som föreslås läggas till ärendelistan:
Entledigande av S Anders Larsson (S) från uppdraget som sakkunnig i energifrågor hos
kommunstyrelsen (Dnr KS 2009/485).

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar notera informationen
_________
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Dnr 2009/12

Delårsrapport augusti 2009
Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har sammanställt en delårsrapport till och med augusti 2009. Den
innehåller en övergripande målavstämning, en finansiell analys och nämndernas
delårsrapporter. Delårsrapporten innehåller också information om bolagen i koncernen.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm och redovisningschefen Camilla Werngren
informerade.
Lutz Rininsland (V) yrkade följande, varav andra meningen är ett tillägg till arbetsutskottets förslag i den del som avser kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige fastställer delårsrapport och koncernrapport augusti 2009. Kommunfullmäktige vill betona allvaret med vilket vi ser på att barn- och ungdomsnämnden
pekar på ett överskridande av investeringsbudgeten med 90.9 Mkr.
Lars G Blomgren (FP) yrkade följande tillägg till den del av beslutet som avser
kommunstyrelsens beslut: Med Arenans ökade investeringskostnader uppdrar vi åt
budgetberedningen att redovisa förslag till åtgärder för att hantera den uppkomna
situationen och återkomma till Kommunstyrelsen senast den 2 dec. 2009. Vi yrkar
också på att budgetberedningen kommer med förslag på hur Alliansregeringens tillskott
på c:a 28 milj. ska kunna begränsa effekterna av de varsel som lagts i kommunen. Även
detta förslag bör vara klart till Kommunstyrelsen senast 2 dec. 2009.
I yrkandet instämde Anders Forsström (M), Astrid Karlsson Björkman (M), Henrik
Josten (M) och Orvar Carlsson (KD).
Lutz Rininsland (V) yrkade avslag till Lars G Blomgrens (FP) m fl yrkande med
instämmande av Lennart Niklasson (S).
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden arbetsutskottets förslag vad gäller
kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige under proposition och fann att
kommunstyrelsen bifallit detta.
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Dnr 2009/12

Härefter ställde ordföranden Lutz Rininslands (V) ovan redovisade tilläggsyrkande
under proposition och fann att kommunstyrelsen avslagit detta.
Ordföranden ställde därefter arbetsutskottets förslag vad gäller kommunstyrelsens
beslut under proposition och fann att kommunstyrelsen bifallit detta.
Därefter ställde ordföranden Lars G Blomgrens (FP) m fl ovan redovisade tilläggsyrkande mot Lutz Rininslands (V) m fl avslagsyrkande och fann att kommunstyrelsen
avslagit tilläggsyrkandet.
Omröstning begärdes
Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av kommunstyrelsen. Den som stödjer Lutz Rininslands (V) m fl avslagsyrkande, röstar ja och den som
stödjer Lars G Blomgrens (FP) m fl tilläggsyrkande, röstar nej.
10 ja-röster
Marianne Karlsson (C)
Kate Giaever (S)
Joakim Sjöling (S)
Ann-Britth Fröjd (C)
Sven G Johansson (S)
Lutz Rininsland (V)
Lennart Niklasson (S)
Lars Rosén (FV)
Madelaine Karlsson (S)
Anne Sophie Aronsson (S)

5 nej-röster
Henrik Josten (M)
Anders Forsström (M)
Astrid Karlsson Björkman (M)
Lars G Blomgren (FP)
Orvar Carlsson (KD)

Kommunstyrelsen hade med 10 ja-röster mot 5 nej-röster avslagit Lars G Blomgrens
(FP) m fl tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer delårsrapport och koncernrapport augusti 2009.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Kommunstyrelsen förutsätter att nämnderna arbetar för att komma i balans med budget.
_____________

Reservation
Lutz Rininsland (V) reserverade sig mot beslutet enligt bilaga 1.
Bilaga:
Skriftlig reservation från Lutz Rininsland (V)
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§ 231

Dnr 2009/315

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade avseende kvartal 2 år 2009
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har vid sammanträde 2009-08-27, § 126, rapporterat ej verkställda
gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) kap 16, § 6f-6h, och lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) 28 f-g §, avseende kvartal 2 för år 2009.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar informationen.
_________
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Dnr 2009/464

Årsredovisningar för år 2008 avseende de kommunala bolagen
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 KS 2009/182)
2. Fastighets AB Vänersborg (Dnr KS 2009/180)
3. AB Vänersborgsbostäder (Dnr KS 2009/179)
4. Hunnebergs Kungajakt- och viltmuseum AB (Dnr KS 2009/183)
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 2009/167

Fråga om aktieköp i Vänerhamn AB
Ärendebeskrivning
Vänerhamn AB redovisade i skrivelse 2009-03-18 att Billerud AB hade för avsikt att
avyttra sina aktier i Vänerhamn AB. Billerud AB äger 4 % (800 aktier) till ett värde av
3 000 000 kronor.
Kommunstyrelsen informerades vid sammanträde 2009-03-25, § 100. Vid sammanträdet
beslutade kommunstyrelsen att inte köpa Billerud AB:s aktier i Vänerhamn AB.
Vänerhamn AB har i skrivelse 2009-09-16 redovisat att Billerud AB meddelat att
företaget önskar avyttra sitt aktieinnehav i Vänerhamn AB, vilket innebär 800 aktier.
Av skrivelsen framgår förfrågan till aktieägare om hembudsrätt samt diskussioner som
förts vid årsstämman med aktieägarrepresentanterna närvarande. Vid stämman föreslogs
att de ovan redovisade 800 aktierna skulle erbjudas i Vänerhamn AB ingående kommuner
i proportion till nuvarande aktieinnehav. För Vänersborgs kommun skulle övertagandet
gälla 74 aktier om sammanlagt 277 500 kronor.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar köpa 74 aktier av Billeruds AB aktieinnehav i Vänerhamn AB
till en kostnad av 277 500 kronor. Finansiering sker genom ökad upplåning.
_____________

Protokollsutdrag:

Vänerhamn AB
Ekonomikontoret
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Dnr 2009/361

Förlängning av nuvarande aktieägaravtal mellan kommunerna i
Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen
Ärendebeskrivning
Arbete pågår med att ta fram nytt aktieägaravtal mellan kommunerna i Västra Götalands
län och Västra Götalandsregionen. Eftersom avtalet ännu inte färdigt för ställningstagande föreslås att nu gällande avtal skulle förlängas med två år att gälla till 2011-12-31.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Planeringssekreteraren Lars Rudström informerade.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Föreliggande förslag till ändring av punkten 20 i gällande aktieägaravtal avseende
Västtrafik AB godkänns.
2. kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att på kommunens vägnar underteckna
ändringen av det avtal som föranleds av beslutet under 1 ovan.
_____________
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Dnr 2009/454

Antagande av ny upphandlingspolicy för Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Ekonomikontorets upphandlingsavdelning har utarbetat förslag till ny
upphandlingspolicy för Vänersborgs kommun.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2009-09-11 redovisat beslut m m kring nu
gällande upphandlingspolicy samt föreslagit att kommunfullmäktige skulle anta förslag
till ny policy. Vidare föreslås att kommunstyrelsen skulle anta nya riktlinjer inom
upphandlingsområdet .
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Upphandlingschefen Lars Nellbro informerade.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar ny upphandlingspolicy enligt upprättat förslag.
Kommunfullmäktige beslutar vidare uppdra åt kommunstyrelsen att besluta om nya
riktlinjer inom upphandlingsområdet. Samtidigt upphör tidigare beslut i berörda delar
att gälla.
_____________
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Dnr 2008/336

Svar på motion om medlemskap i Sveriges Ekokommuner
Ärendebeskrivning
Carmen Lundgren (mp) och Monica Bredberg (mp) har, mot bakgrund av vad som
anförs i motionen, föreslagit att kommunfullmäktige skulle besluta att Vänersborgs
kommun ansöker om medlemskap i Sveriges ekokommuner.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2008-06-18, § 78, att remittera ärendet
till kommunstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämnden för yttrande.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har vid sammanträde 2008-08-25, § 79, redovisat ett
antal nätverk med olika inriktning inom miljöområdet, som kommunen redan medverkar
i. Av protokollet framgår också en önskan om tydligare mål för föreningen Sveriges
Ekokommuner innan ett eventuellt medlemskap söks. Miljö- och hälsoskyddsnämnden
har beslutat föreslå att kommunen skulle avvakta med att söka medlemskap.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2009-09-17 redovisat en bedömning
och föreslagit att motionen skulle avslås varmed motionen skulle vara besvarad och
avslutad.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige delar miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut och anser därmed
motionen besvarad och avslutad.
_____________
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Dnr 2008/578

Svar på motion om VA-nätet längs Vänerkusten
Ärendebeskrivning
Gunnar Lidell (m) har för moderaterna, mot bakgrund av vad som anges i motionen,
föreslagit kommunfullmäktige att ”Miljö och Hälsoskyddsnämnden och
Byggnadsnämnden ges i uppdrag att utforma ett avtal som gör det möjligt att erhålla
tidsbegränsade tillstånd för nya avloppsanläggningar. Detta avtal skall medge att
fastigheterna kan anlägga en sluten tank, markinfiltration eller annan anläggning som
uppfyller kommunens regler om godkänt avlopp. Avtalstidens längd tidsbegränsas med
option till förlängning. Fastighetsägaren förbinder sig också att ansluta sin fastighet till
kommunens VA-nät när detta byggts ut, samt att då ansluta sin egen anläggning.
De båda nämnderna bör också utforma en policy gällande ”minireningsverk” för de
fastighetsägare som av olika skäl hellre vill bygga och underhålla ett sådant.”
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2008-11-19, § 120, att remittera
motionen till kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och
miljö- och hälsoskyddsnämnden för yttrande.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har yttrat sig 2009-02-23, § 19. Nämnden ger en
lägesbeskrivning och redovisar idag pågående arbete inom nämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig 2009-04-16, § 66. Nämnden ställer sig bakom
sin förvaltnings skrivelse 2009-02-18.
Byggnadsnämnden har yttrat sig 2009-05-12, § 93. Nämnden ställer sig bakom sin
förvaltnings skrivelse 2009-04-29.
Av yttrandena framgår bland annat utredningar som påverkar frågan, ersättningsfrågor,
läget vad gäller fritidsboende och sanitär standard samt problematiken runt avtal av i
motionen föreslaget slag.
Kommunstyrelseförvaltningen har i yttrande 2009-09-14 redovisat de rättsliga
aspekterna på motionens förslag.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
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Dnr 2008/578

Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar ställa sig bakom samhällsbyggnadsnämndens yttrande och
att motionen därmed är besvarad och avslutad.
_____________
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Dnr 2009/79

Yttrande över Västkustnätverkets rapport "En jämförelse av
ekonomiskt bistånd"
Ärendebeskrivning
Kvalitetsnätverk Västkust är en del av Sveriges Kommuner och Landstings jämförelseprojekt. Nätverket har redovisat en rapport om jämförelse av ekonomiskt bistånd enligt
socialtjänstlagen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2009-01-08 att remittera rapporten till
Socialnämnden för yttrande. Socialnämnden har vid sammanträde 2009-05-29, § 95,
beslutat att som yttrande överlämna sin förvaltnings tjänsteutlåtande 2009-05-11.
Kommunstyrelseförvaltningen har avgivit tjänsteutlåtande 2009-06-17. I utlåtande
redovisad hur rapporten använts inom socialförvaltningen.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.
_____________

Protokollsutdrag:

Socialnämnden

________________________________________________________________________________
│ Justerandes sign
│ Utdragsbestyrkande
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 239

Sammanträdesdatum

Sida

2009-10-07

19 (30)

Dnr 2009/330

Yttrande över "Krav på energieffektiva byggnader i Trollhättan"
Ärendebeskrivning
Trollhättans stad har upprättat förslag till ”Krav på energieffektiva byggnader i
Trollhättan”. Ärendet har för yttrande kommit in till Vänersborgs kommun 2009-06-10.
Byggnadsnämndens ordförande har i delegationsbeslut 2009-06-25 ställt sig positiv till
förslaget.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2009-09-10, § 119, hänvisat till sin
förvaltnings skrivelse 2009-07-22 och därmed inte ha någon erinran mot förslaget.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har ingen erinran mot "Krav på energieffektiva byggnader i
Trollhättan".
Kommunstyrelsen beslutar vidare att till Agenda 21 överlämna förslaget för eventuell
anpassning till liknande skrivning för Vänersborgs kommun.
_____________

Protokollsutdrag:

Trollhättans stad
Samhällsbyggnadsnämnden
Byggnadsnämnden
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Dnr 2009/391

Yttrande över förslag till nya avfallsregler
Ärendebeskrivning
Departementspromemorian ”Förslag om nya avfallsregler, M2009/1551/R, har av
miljödepartementet överlämnats till kommunen för yttrande. I promemorian presenteras
bland annat ändringar i miljöbalken och avfallsförordningen som behövs för att
genomföra EG:s nya ramdirektiv om avfall.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig vid sammanträde 2009-09-10, § 120. Miljöoch hälsoskyddsnämnden har yttrat sig vid sammanträde 2009-09-14, § 79. Nämnderna
har i sina beslut hänvisat till ett yttrande daterat 2009-09-09, som är gemensamt för de
båda förvaltningarna.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade att de yttranden som samhällsbyggnadsnämnden respektive
miljö- och hälsoskyddsnämnden hänvisar till i sina respektive beslut har samma
datering men är inte likalydande. Ordföranden redovisade skillnaderna.
Sedan kommunstyrelsen informerats, ställde ordföranden samhällsbyggnadsnämndens
beslut med tillhörande yttrande under proposition och fann att detta inte vunnit gehör
hos kommunstyrelsen.
Härefter ställde ordföranden miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut med tillhörande
yttrande under proposition och fann att kommunstyrelsen bifallit detta.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande som sitt eget, att
överlämnas till miljödepartementet.
_____________
Protokollsutdrag:

Miljödepartementet + miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut med tjänsteyttrande
Samhällsbyggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
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Dnr 2009/411

Yttrande över handlingsprogram för Natur- och kulturturismen i
Västra Götaland
Ärendebeskrivning
Västra Götalandsregionens kulturnämnd har upprättat ett förslag till handlingsprogram
för Natur- och kulturturismen i Västra Götaland.
Fyrbodals Kommunalförbund, som fått handlingsprogrammet för yttrande, har
överlämnat detsamma till Vänersborgs kommun för yttrande.
Kulturnämnden har vid sammanträde 2009-09-07, § 71, hänvisat till tjänsteyttrande
2009-09-03, och ställt sig positiv till handlingsprogrammet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har vid sammanträde 2009-09-14, § 83, ställt sig
positiv till handlingsprogrammet samt pekat på att det kommer att kräva resurser även i
kommunen.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar som sitt eget, kulturnämndens och miljö- och hälsoskyddsnämndens ovan redovisade ställningstaganden till handlingsprogram för Natur- och
kulturturismen i Västra Götaland och översända desamma till Fyrbodals Kommunalförbund som kommunens yttrande.
_____________

Protokollsutdrag:

Fyrbodals Kommunalförbund + kulturnämndens och miljö- och hälsoskyddsnämndens
yttranden med tjänsteyttrande
Kulturnämndens
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
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Dnr 2009/430

Fyrstads Flygplats AB med anhållan om preliminärt
verksamhetsbidrag för 2010
Ärendebeskrivning
Fyrstads Flygplats AB har tillskrivit ägarkommunerna med begäran om preliminärt
verksamhetsbidrag (förlusttäckningsbidrag) för 2010, i enlighet med gällande
konsortialavtal.
Ekonomikontoret har i skrivelse 2009-09-04 redovisat bestämmelserna i gällande
konsortialavtal. Av skrivelsen framgår att Vänersborgs kommuns del av totalt bidrag är
23 %, vilket är 920 000 kronor för 2010 års verksamhet och en ökning med 46 000
kronor jämfört med år 2009.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen och konstaterar att preliminärt
förlusttäckningsbidrag för 2010 kan utbetalas inom ramen för fastlagd budget.
_____________

Protokollsutdrag:

Fyrstads Flygplats AB
Ekonomikontoret
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Dnr 2009/467

Aktieägartillskott till Nätaktiebolaget Biogas Brålanda
Ärendebeskrivning
Nätaktiebolaget Biogas Brålanda genomförde under september 2009 upphandling av en
första etapp för biogasledningar i Dalsland. Utbyggnaden har planerats att genomföras
under hösten 2009 och vara klar första delen av december 2009. Etappen består av
ledningar på sträckan Erikstad-Berg 1:21 i Melleruds kommun till Dahlbergs slakteri i
Brålanda, Vänersborgs kommun.
Ledningarna läggs för kommande behov av transport för rågas och rengas och ingår i
den tänkta stamledningen mellan Mellerud och Trollhättan som planeras senare.
Utöver ledningar byggs också en teknikbod. Kostnaden för utbyggnaden beräknas till
2 350 000 kronor. För att finansiera redovisade byggnationer anhåller bolaget i skrivelse
2009-09-21 om ett villkorat aktieägartillskott om 2 500 000 kronor fördelat på
delägarna i bolaget. För Vänersborgs kommun skulle det innebära 73 % det vill säga
1 825 000 kronor.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Vd vid Nätaktiebolaget Biogas Brålanda, Christer Larsson, informerade.
Ordföranden redovisade följande förslag till tillägg till arbetsutskottets förslag till
beslut: att villkoret för aktieägartillskottet är att återbetalning sker då fritt eget kapital i
bolaget överstiger 2 500 000 kronor och då någon av ägarna så påfordrar.
Härefter ställde ordföranden arbetsutskottets förslag, med ovan redovisat tillägg, under
proposition och fann att kommunstyrelsen bifallit detta.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bidra med 1 825 000 kronor i villkorat aktieägartillskott till Nätaktiebolaget
Biogas Brålanda.
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Dnr 2009/467

villkoret för aktieägartillskottet är att återbetalning sker då fritt eget kapital i
bolaget överstiger 2 500 000 kronor och då någon av ägarna så påfordrar.

Finansiering sker genom kommunstyrelsens förfogandeanslag. Beslutet förutsätter att
övriga delägare fattar motsvarande beslut.
_____________

Protokollsutdrag:

Nätaktiebolaget Biogas Brålanda
Biogas Brålanda AB
Melleruds kommun
Ekonomikontoret
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Dnr 2009/397

Antagande av anvisningar för boksluts- och årsredovisningsarbetet 2009
Ärendebeskrivning
Årsredovisningen delas upp i två dokument. Det ena dokumentet är årsredovisningen
som innehåller kommunens externa bokslut inklusive koncernen med resultat- och
balansräkning. Den innehåller även en kortfattad information om nämndernas och
bolagens verksamhet. Den andra är nämndernas verksamhetsberättelse som innehåller
ytterligare information om nämndernas arbete under året.
Ekonomikontoret har i skrivelse 2009-09-09 redovisat anvisningar avseende
nämndernas och bolagens medverkan i den externa årsredovisningen. Anvisningar för
nämndernas verksamhetsberättelse kommer från ekonomikontoret i ett senare skede.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer anvisningar för boksluts- och årsredovisningsarbetet 2009
enligt upprättat förslag.
_____________

Protokollsutdrag:

Ekonomikontoret som har att informera berörda
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Dnr 2009/398

Antagande av anvisningar för arbetet med uppföljning och
prognos 2010
Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har i skrivelse 2009-09-09 redovisat förslag till anvisningar för arbetet
med uppföljning och prognos år 2010. Skrivelsen innehåller även tidsplan vad gäller
redovisning av månadsuppföljning och delårsrapporter m m.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar anvisningar för arbetet med uppföljning och prognos år 2010
samt redovisad tidsplan i enlighet med ekonomikontorets förslag 2009-09-09.
_____________

Protokollsutdrag:

Ekonomikontoret som har att informera berörda
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Dnr 2009/399

Fastställande av tidplan för arbetet med Mål och resursplan
2011-2013
Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har arbetat fram förslag till tidsplan för arbetet med budget, mål- och
resursplan 2011-2013.
Ekonomikontoret har i skrivelse 2009-09-09 föreslagit att kommunstyrelsen skulle
fastställa den framtagna tidsplanen.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer av ekonomikontoret upprättad tidsplan för arbetet med
Mål- och resursplan 2011-2013. Ekonomikontoret ges i uppdrag att informera
nämnderna.
_____________
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§ 247

Delegationsbeslut
Kommunstyrelsen noterar den redovisning av delegationsbeslut som kommit in för att
anmälas vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 oktober 2009. Se bilaga 2.
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§ 248

Meddelanden
Kommunkansliet har ingivit förteckning över skrivelser och meddelanden som inkommit
för anmälan vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 oktober 2009. Se bilaga 3.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger förteckningen till handlingarna.
_______
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Dnr 2009/485

Entledigande av S Anders Larsson (S) från uppdraget som
sakkunnig i energifrågor hos kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
S Anders Larsson (S) har i skrivelse 2009-10-02 avsagt sig uppdraget som sakkunnig i
energifrågor hos kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att entlediga S Anders Larsson (S) från uppdraget som
sakkunnig i energifrågor hos kommunstyrelsen.
_____________

Protokollsutdrag:

S Anders Larsson (S)
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