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Plats

Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Onsdagen den 26 mars 2008, kl 08.30-14.30

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2-3

Ärendelista

Sid 4

Utsedd att justera

Gunnar Lidell

Paragrafer

85 - 103

Underskrifter
Sekreterare

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

Maud Rudquist

Ordförande

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

Lars-Göran Ljunggren

Justerande

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

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

Kommunstyrelsen
2008-03-26

Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande

2008-03-31
2008-04-23

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsen, Sundsgatan 29, Vänersborg

Underskrift
utdragsbestyrkande

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

Maud Rudquist
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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)
Johanna Olsson (s)
Kate Giaever (s)
Ann-Britth Fröjd (c)
Anders Forsström (m)
Astrid Karlsson-Björkman (m)
Lars G Blomgren (fp)
Andreas Vänerlöv (kd)
Lutz Rininsland (v)
Lars Rosén (fv)

Tjänstgör för

Madelaine Karlsson (s)

James Bucci (v)

Ersättare
Anne Sophie Aronsson (s)
Mats Andersson (c)
Sven G Johansson (s)
Lennart Niklasson (s)
Dan Nyberg (s)
Johan Ekström (fp)
Orvar Carlsson (kd)
Kent O. Nilsson (mp)
Information § 85
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
Planarkitekten Jasmina Lilja
Förhandlingschefen Kent Johansson
Bolagsdag § 86
Hunnebergs Kungajakt- och viltmuseum AB
V ordf John-Åke Ericsson (kd)
Vd Pär Cederqvist
AB Vänersborgsbostäder
Ordf S Anders Larsson (s)
V ordf Bilt Davidsson (m)
vVd Peter Lind
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AB Vattenpalatset
Ordf Lennart Niklasson (s)
V ordf Lars G Blomgren (fp)
Vd Leif Selin
Fastighets AB Vänersborg
Ordf Lars-Göran Ljunggren (s)
V ordf Gunnar Lidell (m)
Vd Leif Selin
Övriga deltagare
Kommunchefen Guy Mahlviker
Kanslichefen Claire Gabrielsson
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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Ärenden

Sid

§ 85

Information

6

§ 86

Bolagsdag 2008 med redovisning från de helägda kommunala bolagen
Dnr 2008/75

7

§ 87

Ordförandeinformation

8

§ 88

Årsredovisning 2007 Dnr 2008/53

9

§ 89

Överföring av investeringsmedel mellan år 2007 och år 2008
Dnr 2008/125

§ 90

Resultatöverföring mellan år 2007 och år 2008 för vissa verksamheter 11
Dnr 2008/161

§ 91

Antagande av detaljplan Katrinedal Södra Dnr 2007/64

12

§ 92

Skolplan för Vänersborgs kommun Dnr 2007/327

14

§ 93

Redovisning av ingivna, men ej slutbehandlade motioner
Dnr 2008/160

15

§ 94

Tilläggsanslag avseende 2008 års löneavtal Dnr 2008/162

16

§ 95

Åtgärder för att minska väntetiden för rådsökande till skuldsanering
Dnr 2008/152

18

§ 96

Program för detaljplaner för Holmängen i Vänersborgs kommun
Dnr 2007/558

19

§ 97

Fråga om medverkan i projektet ”Soluppgång i Väst” Dnr 2008/151

20

§ 98

Fråga om deltagande i EU-projektet marknadsutveckling för producenter av lokalt och regional producerad mot samt logistikterminal
Dnr 2008/169

21

§ 99

Yttrande över betänkandet ”Bo för att leva” (SOU 2007:103)
Dnr 2008/34

22

§ 100

Rättelse av kommunstyrelsens justerade paragraf 35 Grundskola
6-9 alternativt 7-9 i centrala Vänersborg Dnr 2007/178

23

10
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Forts Ärenden

Sid

§ 101

Anmälan av delegationsbeslut

28

§ 102

Meddelanden

29

§ 103

Avtal avseende pensionsreglering med anledning av Ädel-reformen
Dnr 2008/133

30
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§ 85

Information
Planarkitekten Jasmina Lilja
Samråd program för detaljplaner Holmängen Dnr 2007/558
Förhandlingschefen Kent Johansson
Avtal avseende pensionsreglering med anledning av Ädel-reformen Dnr 2008/133
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
Årsredovisning för 2007 Dnr 2008/53
Överföring av investeringsmedel mellan år 2007 och år 2008 Dnr 2008/125
Resultatöverföring mellan år 2007 och år 2008 för vissa verksamheter
Dnr 2008/161
Tilläggsanslag avseende 2008 års löneavtal Dnr 2008/162
Kommunchefen Guy Mahlviker
Lämnades rapport över genomförda aktiviteter
Kommunstyrelsens förste vice ordförande Gunnar Lidell (m)
Den 12 mars sammanträde med West Sweden
Den 14 mars styrelsemöte med Luft i Väst
Revisionsrapporter lämnades till kommunstyrelsen
- Granskning av årsredovisning 2007 Dnr 2008/53
- Granskning av kommunens arbete med intern kontroll Dnr 2007/213

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen
_______
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Dnr 2008/75

Bolagsdag 2008 med redovisning från de helägda kommunala bolagen
Ärendebeskrivning
De helägda kommunala bolagen informerar årligen kommunstyrelsen vid en bolagsdag.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
De helägda kommunala bolagen presenterade verksamhet och bokslut vid dagens
sammanträde. Frågan om ansvarsfrihet med mera behandlas vid kommunstyrelsens
sammanträde 2008-04-23.
Hunnebergs Kungajakt- och viltmuseum AB
V ordf John-Åke Ericsson (kd)
Vd Pär Cederqvist
AB Vänersborgsbostäder
Ordf S Anders Larsson (s)
V ordf Bilt Davidsson (m)
vVd Peter Lind
AB Vattenpalatset
Ordf Lennart Niklasson (s)
V ordf Lars G Blomgren (fp)
Vd Leif Selin
Fastighets AB Vänersborg
Ordf Lars-Göran Ljunggren (s)
V ordf Gunnar Lidell (m)
Vd Leif Selin

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen
_______
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§ 87

Ordförandeinformation
Deltagande vid partnerskapsbesök från Omaruru, Namibia
Den 11 mars besök vid Rökila Blomstergård
Den 12 mars kommunen gav officiell middag
Den 13 mars Dalslands Turist AB informerade om bolaget
Den 13 mars besök och information om Erikshjälpen – secondhand butik i Vänersborg
Den 13 mars information till allmänheten
Den 14 mars besök vid Turistmässan i Göteborg
Övrigt
Den 13 mars stiftelsen Dalslands Kanal i Åmål
Den 13 mars Invigning av Produktionstekniskt Centrum Innovatum
Den 17 mars styrgrupp för planfrågor
Den 17 mars sammanträde med Visit Trollhättan Vänersborg tillsammans med den
ideella föreningen för turism i Trollhättan och Vänersborg
Den 18 mars möte med representanter för Centrumföreningen i Vänersborg, under
ombildande
Den 20 mars Fyrbodals direktionsmöte
Omorganisation av Fyrbodals Kommunalförbund. Ärendet kommer att behandlas av
kommunstyrelsen under april månad 2008.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
_______
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Dnr 2008/53

Årsredovisning för 2007
Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har upprättat förslag till årsredovisning för år 2007.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm och redovisningschefen Camilla Werngren
informerade kommunstyrelsen 2008-03-12, § 74.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm fanns tillgänglig för frågor.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar fastställa bokslut och årsredovisning för år 2007.
_____________
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Dnr 2008/125

Överföring av investeringsmedel mellan år 2007 och år 2008
Ärendebeskrivning
Utifrån 2007 års bokslut har nämnderna till ekonomikontoret kommit in med förslag om
överföring av investeringsmedel mellan 2007 och 2008.
Ekonomikontoret redovisar i skrivelse 2008-03-17, med tillstyrkan, nämndernas förslag
om överförande av investeringsmedel.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att nämnderna får överföra investeringsanslag till 2008
enligt följande.
Tkr
Kulturnämnden
17
Byggnadsnämnden
300
Samhällsbyggnadsnämnden
23 061
Socialnämnden
6 053
Barn- och ungdomsnämnden
9 867
Gymnasienämnden
720
________________________________
Totalt

40 018

______________________________________

Tillkommande kapitalkostnader skall rymmas inom befintliga ramar.
_____________
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Dnr 2008/161

Resultatöverföring mellan år 2007 och år 2008 för vissa
verksamheter
Ärendebeskrivning
Kommunen har fastställt ett regelsystem för resultatöverföring mellan åren. Ekonomikontoret har i skrivelse 2008-03-17 redovisat dessa regler samt ett underlag för överföring av resultatet enligt 2007 års bokslut.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar, baserat på gällande resultatregleringsprinciper att
nämndernas ackumulerade utgående fondmedel fastställs i 2007 års bokslut enligt
följande
________________________________________
Nämnd/verksamhet
Tkr
Samhällsbyggnadsnämnden
- Renhållningsverk
- VA-verksamhet
- Gator och vägar mm
- Fastighetsenheten
- Städ-/Kost-/Serviceenheterna
Gymnasienämnden
- Komvux uppdragsutbildning
Summa
_______

2 155
14 254
848
-3 760
1 000
1 000
15 497
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Dnr 2007/64

Antagande av detaljplan Katrinedal Södra
Ärendebeskrivning
Planområdet ligger omkring 1,5 kilometer väster om Vänersborgs stadskärna och norr
om Blåsut. Området gränsar i väster till en gång- och cykelväg väster om bäckravinen i
det befintliga bostadsområdet i Katrinedal. I norr gränsar området till Krypetorpsvägen
och Stenrösevägens södra del och i nordöst till infartsleden (väg 2050) mellan europaväg
45 och stadskärnan. I området ingår den gamla skidstugan på fastigheten Blåsut 2:8, fyra
bostadstomter i kvarteret Hartsen och en anlagd park med lekplats.
Större delen av planområdet är idag skogsmark. I området skall kunna uppföras 20
småhus och ett större bostadshus. På fastigheten Blåsut 2:28 ligger den gamla skidstugan
och en tidigare bastu. Denna fastighet skall kunna användas för föreningslokaler,
bostäder och vård. För bostadstomterna i kvarteret Hartsen skall gälla samma
bestämmelser som för de nya tomterna. I planområdet skall också finnas en lekplats, en
bollplan, en park och naturmark.
Kommunstyrelsen beslutade 2007-02-28, § 54 att uppdra åt byggnadsförvaltningen att ta
fram ett förslag till detaljplan för Katrinedal södra med syftet att området skulle
bebyggas med friliggande småhus.
Byggnadsnämnden beslutade 2007-08-29, § 127, att samråda om detaljplanen enligt 5
kap 20 § plan- och bygglagen. Byggandsnämnden bedömde att genomförandet av
planförslaget inte kunde antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Förslaget till detaljplan har varit utställt för samråd under tiden 2007-09-05 – 2007-10-03.
Byggnadsnämnden beslutade 2007-12-13, § 193, att ställa ut planförslaget för granskning
enligt 5 kap 23 § plan- och bygglagen. Planförslaget har varit utställt 2007-12-20 – 200801-31. Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2008-01-16, § 16, inte haft något att erinra
mot planförslaget.
Byggnadsnämnden redovisar i protokoll 2008-02-26, § 29, att inkomna yttranden har
sammanställts och kommenterats i ett utlåtande. Förslaget har reviderats.
Byggnadsnämnden har vid ovan angivet sammanträde beslutat överlämna förslaget till
detaljplan till kommunstyrelsen med förslag att kommunfullmäktige antar detaljplanen.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott
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Dnr 2007/64

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Katrinedal Södra enligt 5 kap 29 § plan- och
bygglagen
_______
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Dnr 2007/327

Skolplan för Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2007-09-26, § 98, att återremittera ett
förslag till skolplan för förskola, grundskola och särskola med motiveringen att en hel
skolplan skulle tas fram att gälla alla skolutbildningar i Vänersborgs kommun.
En skolplan för alla skolutbildningar, daterad 2008-02-21, har tagits fram.
Gymnasienämnden godkände den framtagna planen vid sammanträde 2008-02-26, § 11,
och barn- och ungdomsnämnden vid sammanträde 2008-03-17, § 33.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Lutz Rininsland (v) yrkade avslag då skolplanen ej uppfyller skollagens krav på vad en
skolplan skall innehålla.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på arbetsutskottets
förslag och Lutz Rininslands (v) yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med gymnasienämndens och barn- och
ungdomsnämndens beslut, att anta upprättat förslag till skolplan för Vänersborgs
kommun. Tidigare skolplaner upphör samtidigt att gälla.
_____________
Reservation
Lutz Rininsland (v) reserverade sig mot beslutet i enlighet med bilaga 1
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Dnr 2008/160

Redovisning av ingivna, men ej slutbehandlade motioner
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 2008/162

Tilläggsanslag avseende 2008 års löneavtal
Ärendebeskrivning
Förhandlingar avseende 2008 års löneavtal för Svenska kommunalarbetarförbundet är
nu avslutade. Nämndernas budgetramar för 2008 är baserade på 2007 års lönekostnadsnivå.
Ekonomikontoret redovisar i skrivelse 2008-03-17, baserat på underlag från personalkontoret, kommande kostnader för nämnderna. Till kommunstyrelsens förfogande finns
i budget 2008 centralt budgeterade lönekostnadsmedel.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att nämndernas budgetanslag för 2008 utökas enligt
följande:
Löneavtal
Nämnd
Tkr
under 2008
Kommunstyrelsen
700
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
5
Socialnämnden
28 135
Kulturnämnden
7
Barn- och ungdomsnämnden
9 151
Gymnasienämnden
961
Samhällsbyggnadsnämnden
925
Byggnadsnämnden
18
Kommunfullmäktige
29
Revisionen
11
Valnämnden
14
Överförmyndarnämnden
7
Totalt, nämnderna, Tkr
39 963

Löneavtalets
effekt 2009
700
5
29 929
7
9 151
646
829
18
29
11
14
7
41 346

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Forts § 94

Sammanträdesdatum

Sida

2008-03-26

17 (30)

Dnr 2008/162

Finansiering kan ske inom ramen för avsatta medel för löneutvecklingen i 2008 års
budget. Ekonomikontoret ges i uppdrag att justera upp nämndernas budgetramar för 2009
i enlighet med avtalets effekter.
_______

Protokollsutdrag:

Ekonomikontoret
Berörda nämnder och styrelser
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Dnr 2008/152

Åtgärder för att minska väntetiden för rådsökande till
skuldsanering
Ärendebeskrivning
Allt fler hushåll i Vänersborgs kommun söker ekonomisk rådgivning. Budget- och
skuldrådgivningen har ökat och väntetiden är i dagsläget drygt 14 månader. Kommunerna har dessutom fått ett åtagande att hjälpa dem som har pågående skuldsanering
vilket innebär en tidsperiod på som regel fem år.
Konsumentutskottet har vid sammanträde 2007-12-14, § 19, konstaterat att åtgärder bör
vidtas för att minska väntetiden och därmed anhållit hos kommunstyrelsen om extra
medel till denna åtgärd.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2008-03-04 redovisat bakgrund och
förslag till lösning av den uppkomna situationen.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar bevilja kommunkansliet, ansvar Konsument Vänersborg
(ansvar 214) ett extra anslag om 200 000 kr för en deltidsanställning av handläggare för
att minska kön till budget- och skuldrådgivningen. Finansiering kan ske genom
kommunstyrelsens förfogandeanslag.
_____________

Protokollsutdrag:

Ekonomikontoret
Konsumentutskottet
Kommunkansliet
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Dnr 2007/558

Program för detaljplaner för Holmängen i Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Planområdet ligger centrumnära, vid östra infartsvägen till centrum. Genom området går
Östra vägen. I sydväst gränsar området till järnvägen, Älvsborgsbanan och i nordost
gränsar området till Vänern/Göta älv.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2007-11-07, §§ 263 att g e
byggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till program för Holmängen.
Syftet med planprogrammet är att utreda om och hur området kan bebyggas med
bostäder och verksamheter.
Byggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till program för detaljplaner för
Holmängen. I skrivelse 2008-03-17 har förvaltningen föreslagit att kommunstyrelsen
skulle besluta att samråda om programmet enligt 5 kap 20 § plan- och bygglagen.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Lutz Rininsland (v) begärde att få en protokollsanteckning fogad till protokollet vilket
inte godkändes av ordföranden.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen bedömer att genomförandet av planen inte kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i Plan- och bygglagen.
Kommunstyrelsen beslutar att samråda om programmet enligt 5 kap 20 § Plan- och
bygglagen.
_____________

Protokollsutdrag:

Byggnadsförvaltningen
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Dnr 2008/151

Fråga om medverkan i projektet ”Soluppgång i Väst”
Ärendebeskrivning
Inom Västra Götaland pågår genom programmet Soluppgång i Väst, en satsning på
solenergi. Programmet är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, Energimyndigheten, Länsstyrelsen och Energiråd Väst. Sju kommuner har deltagit i satsningen
under det första året och nu har Vänersborgs kommun bjudits in att delta.
Genom medverkan i programmet får kommunen möjlighet att delta i det nätverk av
kommuner som satsar på solenergi och därigenom utbyta erfarenheter inom exempelvis
planering för solenergi, upphandlings- och projekteringshjälp för konsultkostnader till
ett värde av 15 000 kronor per kommun.
Konsumentutskottet har vid sammanträde 2008-02-17, § 3, beslutat föreslå att Vänersborgs kommun skulle medverka i ovan redovisat program.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2008-03-07 bland annat redovisat villkor
för medverkan i projektet.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna kommunens medverkan genom att ge sin
ordförande Lars-Göran Ljunggren (s) i uppdrag att underteckna upprättad avsiktsförklaring.
_____________

Protokollsutdrag:

Ekonomikontoret
Konsumentutskottet
Kommunkansliet
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Dnr 2008/169

Fråga om deltagande i EU-projektet marknadsutveckling för
producenter av lokalt och regionalt producerad mat samt
logistikterminal
Ärendebeskrivning
Efterfrågan på livsmedel från lokala och regionala producenter ökar kraftigt i vårt land
samt i stora delar av Europa. Medvetenheten om långa transporters inverkan på vår
miljö och kvalitén på våra livsmedel är faktorer som påverkar.
Ovan angivet projekt syftar till att knyta ihop marknaden med många lokala matproducenter genom en matportal/distributionscentral. De lokala producenternas egen
logistik skall utvecklas genom väsentlig anpassning till kundernas nuvarande och
framtida behov.
Medfinansieringen för Vänersborgs kommun är 40 000 kronor under projektets tre år.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tillstyrker upprättad budget och ställer sig positiv till att delta i
projektet under förutsättning av att det godkänns av EU.
_____________

Protokollsutdrag:

Ekonomikontoret
Utvecklingskontoret
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Dnr 2008/34

Yttrande över betänkandet ”Bo för att leva” (SOU 2007:103)
Ärendebeskrivning
Socialdepartementet har inbjudit Vänersborgs kommun att yttra sig över
äldreboendedelegationens betänkande Bo för att leva (S2006:03).
Socialnämnden har vid sammanträde 2008-02-28, § 28, antagit av socialförvaltningen
2008-02-14 upprättat yttrande, som sitt eget och överlämnat detsamma till kommunstyrelsen.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom yttrande daterat 2008-02-14 och antar detta som sitt
eget att överlämnas till socialdepartementet.
_____________

Protokollsutdrag:

Socialnämnden
Socialdepartementet + yttrande
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Dnr 2007/178

Rättelse av kommunstyrelsens justerade paragraf 36
Grundskola 6-9 alternativt 7-9 i centrala Vänersborg
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2008-02-13, § 36, beslutades om ”Grundskola 6-9
alternativt 7-9 i centrala Vänersborg”. Vid justeringen av protokollet uppmärksammades
inte två felaktigheter varför paragrafen tas upp vid dagens sammanträde så att rättelse
kan ske.
Kommunstyrelsens paragraf 36 får därmed följande lydelse:
Ärendebeskrivning
I Vision Vänersborg slås fast att kommunen ska ha ett rikt utbildningsutbud, samt att
kvalitetsarbetet i grundskolan leder till goda resultat. För att nå dit krävs funktionella och
attraktiva lokaler som är anpassade till dagens sätt att undervisa.
Kommunfullmäktige har avsatt 120 Mkr under 2008-2009 för att lösa skollokalsfrågan.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-04-13, § 99
Beslutades, efter information av kommunchefen Guy Mahlviker, att ärendet skulle gå
vidare till kommunfullmäktige för beslut.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 2007-04-25, § 36
Beslutades att ärendet skulle återremitteras med motiveringen att en grundligare utredning av Vänerparksalternativet skulle göras när det gäller möjlighet och lämplighet att där
förlägga en skola för elever i årskurs 7-9 samt att utredning skulle göras av det ekonomiska underlaget och elevunderlaget som lades på kommunstyrelsens bord 2007-04-13
samt föräldraföreningens motsvarande skrivelse och ekonomiska analys.
Kommunchefen har i tjänsteutlåtande 2007-09-24 föreslagit ett inriktningsbeslut om
placering och dimensionering.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-11-28, § 275
Information av kommunchefen Guy Mahlviker.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-12-12, § 304
Beslutades att återremittera ärendet.
Vänerparken Property Investment KB har i skrivelse 2008-01-24 redovisat att företaget
efter övervägande och diskussioner meddelar ”att det inte är förenligt med de framtidsplaner som finns för närvarande att inrymma en skola för årskurs 7-9.”
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Dnr 2007/178

Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Protokollsutdrag från Centrala samverkansgruppens sammanträde 2008-02-12, § 13,
redovisades. Av protokollet framgår att det anses angeläget att frågan snarast kommer till
beslut.
Kommunchefen Guy Mahlviker informerade kommunstyrelsen.
Yrkanden
Dan Nyberg (s)
• Beslutsförslagets punkt 1 skulle ordet ”eventuellt” sättas in före ”i Hagaparken”
• Till beslutsförslaget skulle fogas en punkt 5, med följande lydelse: Kommunstyrelsen
noterar att i beredningen har Vänerparksalternativet, det ekonomiska underlaget samt
elevunderlaget utretts i enlighet med fullmäktiges beslut
I första delyrkandet instämde Andreas Vänerlöv (kd)
Gunnar Lidell (m) se bilaga 1
Huvudnässkolan byggs om till en för elever, lärare och all personal attraktiv högstadieskola. Vid utformandet av skolan skall stor hänsyn tas till kulturaxelns estetiska miljö.
I yrkandet instämde Anders Forsström (m), Astrid Karlsson Björkman (m) och Lars G
Blomgren (fp).
Andreas Vänerlöv (kd) – se bilaga 2
• I beslutsförslagets punkt 1 skulle följande ord tas bort: ”6-9 alternativt”
• Till beslutsförslaget skulle fogas en punkt 4, med följande lydelse: uppdra åt
gymnasienämnden att utreda vilka program som bäst kan inrymmas på Vänerparken
I första delyrkandet instämde Dan Nyberg (s).
I andra delyrkandet instämde Anders Forsström (m), Astrid Karlsson Björkman (m),
Gunnar Lidell (m) och Lars G Blomgren (fp), Lars-Göran Ljunggren (s) och Dan Nyberg
(s).
Lars Rosén (fv) – se bilaga 3
Att frågan bordläggs tills folkomröstning i frågan om Huvudnässkolan har prövats av
kommunfullmäktige
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Dnr 2007/178

Lutz Rininsland (v) se bilaga 4
• Huvudnässkolan byggs om till en för elever, lärare och all personal attraktiv högstadieskola. Vid utformandet av skolan skall stor hänsyn tas till kulturaxelns estetiska
miljö.
• Avslag till Dan Nybergs (s) andra delyrkande
Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden följande propositionsordning
som godkändes av kommunstyrelsen. Först ställs frågan om avgörande vid dagens
sammanträde mot Lars Roséns (fv) yrkande om bordläggning.
Ordföranden ställde proposition på om ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde
mot Lars Roséns (fv) yrkande om bordläggning och fann att kommunstyrelsen beslutat att
ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde.
Ordföranden ställde härefter arbetsutskottets grundförslag mot Gunnar Lidells (m) m fl
samt mot Lutz Rininslands (v) respektive yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärdes
Ordföranden utsåg arbetsutskottets förslag till huvudförslag och föreslog följande
omröstningsordning som godkändes av kommunstyrelsen. Gunnar Lidells (m) m fl
yrkande ställs mot Lutz Rininslands (v) respektive yrkande för att få fram motförslag till
huvudförslaget.
Den som stödjer Gunnar Lidells (m) yrkande, röstar ja, och den som stödjer Lutz
Rininslands (v) yrkande, röstar nej.
Omröstning
5 ja-röster
Gunnar Lidell (m)
Anders Forsström (m)
Astrid Karlsson Björkman (m)
Lars G Blomgren (fp)
Lars Rosén (fv)

2 nej-röster
Dan Nyberg (s)
Lutz Rininsland (v)

8 avstår
Bo Carlsson (c)
Joakim Sjöling (s)
Marie Dahlin (s)
Jenny Brycker (s)
Madelaine Karlsson (s)
Ann-Britth Fröjd (c)
Andreas Vänerlöv (kd)
Lars-Göran Ljunggren (s)

Kommunstyrelsen hade därmed utsett Gunnar Lidells (m) yrkande till motförslag.
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Dnr 2007/178

Härefter ställde ordföranden arbetsutskottets förslag mot Gunnar Lidells (m) yrkande och
fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärdes.
Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av kommunstyrelsen.
Den som stödjer arbetsutskottets förslag röstar ja, och den som stödjer Gunnar Lidells
(m) yrkande, röstar nej.
Omröstning
9 ja-röster
Bo Carlsson (c)
Joakim Sjöling (s)
Marie Dahlin (s)
Jenny Brycker (s)
Madelaine Karlsson (s)
Dan Nyberg (s)
Ann-Britth Fröjd (c)
Andreas Vänerlöv (kd)
Lars-Göran Ljunggren (s)

5 nej-röster
1 avstår
Gunnar Lidell (m)
Lutz Rininsland (v)
Anders Forsström (m)
Astrid Karlsson Björkman (m)
Lars G Blomgren (fp)
Lars Rosén fv)

Kommunstyrelsen hade därmed beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Reservation
Mot denna del av beslutet reserverade sig Lutz Rininsland enligt bilaga 5 samt
Gunnar Lidell (m), Astrid Karlsson Björkman (m), Anders Forsström (m) och Lars G
Blomgren (fp) enligt bilaga 6.
Ordföranden ställde härefter Andreas Vänerlövs (kd) i första punkten, ovan redovisade,
ändringsyrkande under proposition och fann att kommunstyrelsen bifallit detta.
Ordföranden ställde härefter Dan Nybergs (s) m fl i första punkten, ovan redovisade,
ändringsyrkande under proposition och fann att kommunstyrelsen bifallit detta.
Ordföranden ställde härefter Andreas Vänerlövs (kd) m fl i andra punkten, ovan
redovisade, tilläggsyrkande under proposition och fann att kommunstyrelsen bifallit
detta.
Ordföranden ställde slutligen Dan Nybergs (s) i andra punkten, ovan redovisade
tilläggsyrkande mot Lutz Rininslands (v) avslagsyrkande och fann att kommunstyrelsen
bifallit tilläggsyrkandet.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Forts § 100

Sammanträdesdatum

Sida

2008-03-26

27 (30)

Dnr 2007/178

Omröstning begärdes
Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av kommunstyrelsen.
Den som stödjer Dan Nybergs (s) m fl tilläggsyrkande röstar ja och den som stödjer Lutz
Rininslands (v) avslagsyrkande, röstar nej.
Omröstning
8 ja-röster
Bo Carlsson (c)
Joakim Sjöling (s)
Marie Dahlin (s)
Jenny Brycker (s)
Madelaine Karlsson (s)
Dan Nyberg (s)
Ann-Britth Fröjd (c)
Lars-Göran Ljunggren (s)

1 nej-röster
Lutz Rininsland (v)

6 avstår
Gunnar Lidell (m)
Anders Forsström (m)
Astrid Karlsson Björkman (m)
Lars G Blomgren (fp)
Andreas Vänerlöv (kd)
Lars Rosén (fv)

Kommunstyrelsen hade därmed beslutat i enlighet med Dan Nybergs (s) m fl
tilläggsyrkande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att
1. för elever i årskurs 7-9 ska Torpaskolan, Tärnan och en ny skola eventuellt i
Hagaparken användas
2. återföra frågan om skolor i centrala Vänersborg till barn- och ungdomsnämnden
3. uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden och kulturnämnden att utreda hur man kan
använda byggnader och mark på Huvudnäs
4. uppdra åt gymnasienämnden att utreda vilka program som bäst kan inrymmas på
Vänerparken
5. Kommunstyrelsen noterar att i beredningen har Vänerparksalternativet, det ekonomiska underlaget samt elevunderlaget utretts i enlighet med fullmäktiges beslut
_____________

Protokollsutdrag:

Kommunstyrelsens protokoll 2008-02-13, § 36
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§ 101

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen godkänner nedanstående personers och utskotts redovisning av
delegationsbeslut för tiden 2008-03-12- 2008-03-25. 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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§ 102

Meddelanden
Kommunkansliet har ingivit förteckning över skrivelser och meddelanden som inkommit
för anmälan vid kommunstyrelsens sammanträde den 26 mars 2008.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger förteckningen till handlingarna.
_______
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Dnr 2008/133

Avtal avseende pensionsreglering med anledning av Ädelreformen
Ärendebeskrivning
Vänersborgs kommun och dåvarande Älvsborgs läns landsting har haft ett avtal
avseende betalningsansvaret för pensionsförmåner avseende den personal som i
samband med Ädel-reformen övergick från anställning i landstinget till anställning i
kommunen.
Det då gällande pensionsavtalet har ersättas av nya centrala pensionsavtal. Ett nytt
förslag till avtal om pensionskostnadsreglering har upprättats avseende ”Ädelpensionerna”. Förslaget har överlämnats till Vänersborgs kommun för godkännande.
Regionfullmäktige beslutade vid sammanträde 2008-02-19 att godkänna upprättat avtal.
Fyrbodals kommunalförbund har 2008-03-19 överlämnat förslag till avtal till Vänersborgs kommun för undertecknande.
Personal- och förhandlingsutskottet har 2008-03-19, § 23, föreslagit att kommunstyrelsen skulle godkänna upprättat förslag till avtal.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till avtal avseende
pensionskostnadsreglering för de så kallade ”Ädel-pensionärerna”.
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt sin ordförande Lars-Göran Ljunggren (s) att
underteckna avtalet.
_____________

Protokollsutdrag:

Personal- och förhandlingsutskottet
Västra Götalandsregionen + avtal
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