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Plats

Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Den 13 april 2007, kl 13.30-16.15.

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

97 - 100

Underskrifter
Sekreterare

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

Maud Rudquist

Ordförande

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

Lars-Göran Ljunggren

Justerande

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

Gunnar Lidell
________________________________________________________________________________

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

Kommunstyrelsen
2007-04-13

Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande

2007-04-16
2007-05-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsen, Sundsgatan 29, Vänersborg

Underskrift
utdragsbestyrkande

..............................................................................
Maud Rudquist
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Närvarolista
Beslutande
Lars-Göran Ljunggren (s)
Joakim Sjöling (s)
Marie Dahlin (s)
Jenny Brycker (s)
Madelaine Karlsson (s)
Dan Nyberg (s)
Bo Carlsson (c)
Ann-Britth Fröjd (c)
Gunnar Lidell (m)
Anders Forsström (m)
Tor Wendel (m)
Astrid Karlsson-Björkman (m)
Johan Ekström (fp)
Andreas Vänerlöv (kd)
James Bucci (v)
Lars Rosén (fv)
Ersättare
Anne Sophie Aronsson (s)
Sven G Johansson (s)
Bengt Larsson (s)
Johanna Olsson (s)
Marianne Karlsson (c)
Tor Wendel (m)
Orvar Carlsson (kd)
Lutz Rininsland (v)

Tjänstgör för

Kate Giaever (s)

del av § 97
del av § 97-100 Anders Forsström (m)
Lars G Blomgren (fp)

del av § 97
del av § 97
del av § 97

Övriga deltagare
Kommunchefen Guy Mahlviker
Kanslichefen Claire Gabrielsson
del av § 97-100
Förvaltningschefen Karl-Johan Höjer § 97
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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Ärenden

Sid

§ 97

Information

4

§ 98

Ordförandeinformation

5

§ 99

Skollokaler i centrala Vänersborg Dnr 2007.178

6

§ 100

Kallelse till bolagsstämma med Fastighets AB Vänersborg

8

Dnr 2007.182
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§ 97

Information
Kommunchefen Guy Mahlviker och förvaltningschefen Karl-Johan Höjer
- skollokaler i centrala Vänersborg Dnr 2007.178
Kommunalrådet Gunnar Lidell
- årsstämma med Fyrbodalinstitutet
Månadsuppföljning januari – mars 2007 Dnr 2007.147

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar erhållen information
_____
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§ 98

Ordförandeinformation
Den 29 mars avslutningsseminarier om det nationella psykiatriprojektet
Den 29 mars sammanträde med Fyrbodal
Den 2 april sammanträde i Årjängs kommun om leaderprojekt och landsbygdsutveckling
Den 4 april infrastrukturberedning i Uddevalla
Den 5 april sammanträde med Fyrbodal
Den 10 april sammanträde med plangruppen
Den 10 april företagarträff på Tenggrenstorp
11-12 april konferens på SALA IDA, Stockholm
Den 11 april överläggningar vid middag med Namibias ambassadör i Sverige, Theresia
Samaria
Den 12 april möte med föräldrarepresentanter m fl angående skollokaler i centrala
Vänersborg
Den 13 april Laxfond Vänern i Mellerud

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar erhållen information
_____
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Dnr 2007.178

Skollokaler i centrala Vänersborg
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.
Två av kommunens 7-9-skolor, Huvudnässkolan och Torpaskolan, är i stort behov av
renovering. Samtidigt sjunker elevantalet inom grundskolan kraftigt de kommande åren. I
Vänersborg beräknas överskottet i lokalyta bli 10000 kvadratmeter. Det motsvarar mer än
hela Huvudnäs (9000 kvadratmeter).
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2007-03-28, § 96, presenterade kommunchefen Guy
Mahlviker ett förslag med två nya treparallelliga 7-9-skolor på Torpaområdet. Målsättningen skulle vara att skolorna ska stå klara inför höstterminen 2009. Förslaget innebär
en investeringskostnad om 120,6 Mkr. Förvaltningschefen vid barn- och ungdomsförvaltningen, Karl-Johan Höjer, informerade.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Kommunchefen Guy Mahlviker informerade. Förvaltningschefen vid barn- och ungdomsförvaltningen, Karl-Johan Höjer, fanns tillgänglig för frågor.
Ordföranden redovisade sitt förslag till beslut.
Under överläggningarna yrkade Gunnar Lidell (m) att ”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 yrandet instämde Anders
Forsström (m), Astrid Karlsson Björkman (m), Johan Ekström (fp), Lars Rosén (fv) och
James Bucci (v).
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på sitt eget förslag och
Gunnar Lidells (m) m fl yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutet i enlighet med
ordförandens förslag.
Omröstning begärdes
Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av kommunstyrelsen.
Den som stöder ordförandens förslag röstar ja, och den som stöder Gunnar Lidells (m)
m fl yrkande, röstar nej.
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Dnr 2007.178

Vid voteringen avgavs 9 ja-röster
Bo Carlsson (c)
Dan Nyberg (s)
Joakim Sjöling (s)
Ann-Britt Fröjd (c)
Marie Dahlin (s)
Andreas Vänerlöv (kd)
Jenny Bryc ker (s)
Lars-Göran Ljunggren (s)
Madelaine Karlsson (s)
6 nej-röster
Gunnar Lidell (m)
Johan Ekström (fp)
Tor Wendel (m)
James Bucci (v)
Astrid Karlsson Björkman (m) Lars Rosén (fv)
Kommunstyrelsen hade därmed beslutat i enlighet med ordförandens förslag

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att
1. barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att ta fram ett lokalbehovsprogram för en
om- och tillbyggnad av Torpaskolan med en utformning som medger att i den nya
delen skall två treparallelliga skolor för årskurs 6-9 alternativt 7-9 inrymmas
2. Idrottsmuseet lokaliseras till den blivande Arena Vänersborg
3. Huvudnässkolans A- och B-hus rivs
4. Användningen av aulan, skoltomten, C-huset och resterande delar utreds av
samhällsbyggnadsnämnden.
_____
Reservation
Följande ledamöter reserverade sig mot beslutet: Gunnar Lidell (m), Astrid Karlsson
Björkman (m), Tor Wendel (m), Johan Ekström (fp) och Lars Rosén (fv) enligt bilaga 1
James Bucci (v) reserverade sig mot beslutet enligt bilaga 2
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Dnr 2007.182

Kallelse till bolagsstämma med Fastighets AB Vänersborg
Ärendebeskrivning
Fastighets AB Vänersborg har kallat till bolagsstämma 2007-05-04.
Kommunstyrelsen informerades vid bolagsdag i samband med kommunstyrelsens
sammanträde 2007-03-28, § 83.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen utser Dan Nyberg (s) till kommunens ombud vid stämma med
Fastighets AB Vänersborg
2. Till ersättare för ombudet utses Anders Forsström (m)
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt ombudet att
- rösta för fastställelse av resultaträkning och balansräkning enligt styrelsens
förslag
- rösta för disposition av bolagets resultat enligt styrelsens förslag
- rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören enligt
revisorernas förslag
- rösta för ändring i bolagsordningen i enlighet med kommunstyrelsens
aktieägarförslag 2007-03-14, § 74.
- rösta för skäliga arvoden till styrelse och lekmannarevisorer, bland annat
innebärande en uppräkning i enlighet med kommunens arvodesbestämmelser
Årsredovisningshandlingarna skall delges kommunfullmäktige
_______
Protokollsutdrag

Dan Nyberg + handlingar
Anders Forsström + handlingar
Fastighets AB Vänersborg
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