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Bilaga 1
2

Beslutande

Ledamöter::

Lars-Göran Ljunggren (s) ordf
Lars G Blomgren (fp)1:e v ordf
Bo Carlsson (c) 2:e v ordf

ersatt av Lars-Göran Berg (c)

Sven G Johansson (s)
Anne Sophie Aronsson (s)
Bengt Larson (s)
Jenny Karlsson (s)
Kate Giaever (s)

ersatt av Monika Gustavsson (s) §§ 243 - 248

Ann-Britth Fröjd (c)

ersatt av Kjell Nilsson (s)

James Bucci (v)
Gunnar Lidell (m)
Anders Forsström (m)
Orvar Carlsson (kd)
Anita Karlsson (fv)
Bengt Holmkvist (fv)

Bilaga 2
3
Närvarande ersättare

Lutz Rininsland (v)

§ 239

Monika Gustavsson (s)

§§ 239 - 242

Lennart Niklasson (s)
Roger Karlsson (fv)
Kent Nilsson (mp)

Övriga deltagande
Kommunchefen Guy Mahlviker

§ 239

Kanslichefen Pär Cederqvist
Personal- och organisationschefen Sten Selander

§§ 239 och 241

Ekonomichefen Thomas Sannemalm

§§ 239 – 246

Datachefen Ove Frid

§ 239

Konsulten Monika Spånberg

§ 239

Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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Information
Personal- och organisationschefen Sten Selander informerade om
projektet Hälsa på arbetsplatsen (dnr 2002.440)
Datachefen Ove Frid och konsulten Monika Spånberg redovisade
IT- Infrastrukturprogram för Vänersborgs kommun (dnr 2003.462)
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade om
- Delårsrapport augusti 2003 (dnr 2003.239)
- Koncernrapport augusti 2003 (dnr 2003.461)
Kommunstyrelsens beslut
Komunstyrelsen noterar erhållen information
_______
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Ordförandeinformation
Informerades om den politiska ledningens medverkande i Vänersborgs projekt inom
ramen för SALA-IDAs fördjupade vänortsverksamhet i utvecklingsländer i syd i
Omaruru, Namibia
Informerades om pågående arbete med att presentera förslag för högskolans
placering i Vänersborg
2 oktober presidieöverläggningar med barn- och ungdomsnämnden,
socialnämnden och gymnasienämnden i samband med delårsrapporten
6 oktober konferens i Herrljunga med statsminister, regionråd och riksdagsmän i
Västsverige m fl
6 oktober näringslivsråd
8 oktober sammanträde med PRO angående äldreomsorgsfrågor
9 oktober besök av representanter för Öhrlings revisionsbyrå
10 oktober företagsbesök vid Team Workshop AB
10 oktober överläggningar med Trollhättans kommun om planering av
seminariet Framtidsforum
13 oktober överläggningar med presidiet för Tvåstadskommittén
14 oktober besök hos Lernia AB i Trollhättan
15 oktober företagsbesök hos VL Vänersborgs Linjetrafik, Brink, RLM Rosenlund
& Lundin Mekaniska AB samt Lundblads Billack
16 – 19 oktober studieresa med Fyrstads arbetsutskott till Bryssel för att studera
avslutningsfas av målområde
20 oktober sammanträde angående planfrågor
20 oktober överläggningar med Vattenfall angående fjärrvärme
21 oktober sammanträde med LRF
Kommunstyrelsens beslut
Komunstyrelsen noterar erhållen information
_______
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Hälsa på arbetsplatsen (dnr 2002.440)
Personal och organisationschefen Sten Selander avrapporterade arbetet med
projektet Hälsa på arbetsplatsen. Projektet kommer fortlöpande att redovisas i
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens beslut
Komunstyrelsen noterar erhållen information
_______
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Återremitterat ärende angående barn- och ungdomsnämndens framställan
om höjd budgetram för ökad personaltäthet (dnr 2003.319)
Barn- och ungdomsnämnden beslöt 2003-06-23, § 104, att ansöka om höjd
budgetram för 2003 med 4,4 Mkr och med ytterligare 4,4 Mkr för år 2004 för
utökad personaltäthet inom skolsektorn.
Ekonomistaben redovisade i skrivelse 2003-08-19 bakgrund och förutsättningar för
det särskilda statsbidrag (de s k Wärnerssonspengarna) som riktas till skolsektorn
för att öka personaltätheten. Ekonomistaben konstaterade att det är av största vikt
att barn- och ungdomsnämnden tillförsäkrar sig att statsbidraget utgår årligen under
femårsperioden så att det slutligen räknas in i kommunens generella statsbidrag. I
skrivelsen uttalades också, att mot bakgrund av det ansträngda ekonomiska läget i
kommunen, finns det i nuläget inte något utrymme att tillföra nämnden ytterligare
medel.
Ärendet har 2003-08-20 beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 3 september 2003, § 206
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar, mot bakgrund av det ansträngda ekonomiska läget i
kommunen, att det i nuläget inte finns något utrymme att tillföra nämnden ytterligare
medel.
Kommunfullmäktige uttalar också vikten av att barn- och ungdomsnämnden vidtar
åtgärder inom andra områden för att hålla budgetramen och tillförsäkra sig att
statsbidraget (s k Wärnerssonspengarna) utgår årligen under femårsperioden så att
det slutligen inräknas i kommunens generella statsbidrag.
_______
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet den 16 september 2003, § 90.
Under överläggningarna yrkade Lars-Göran Ljunggren (s) bifall till kommunstyrelsens förslag med instämmande av Lutz Rininsland (v), Bo Carlsson (c) och Stefan
Kärvling (v).
Lars G Blomgren (fp) yrkade på återremiss av ärendet med motiveringen:

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Beträffande barn- och ungdomsnämndens framställan om höjd budgetram för år
2003 och 2004 bedömer vi – folkpartiet, kristdemokraterna och moderaterna – att
nämnden inte ensam klarar besparingar av den här storleksordningen. Fullmäktige
bör återremittera ärendet till kommunstyrelsen och komma med förslag till åtgärder
för att säkerställa statsbidraget – de sk Wärnerssonspengarna. I yrkandet instämde
Orvar Carlsson (kd), Anders Forsström (m) och Roger Karlsson (fv).
Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden följande propositionsordning. Först ställs yrkande om avgörande idag mot yrkandena om återremiss. Om
kommunfullmäktige beslutar om avgörande vid dagens sammanträde ställs proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden redovisade vidare att det
för beslut om återremiss av ärendet erfordras stöd från minst 1/3 av de närvarande
ledamöterna.
Kommunfullmäktige godkände föreslagen propositionsordning.
Härefter ställde ordföranden proposition på att ärendet skulle avgöras vid dagens
sammanträde, mot yrkandena om återremiss och fann att kommunfullmäktige
beslutat att ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde.
Votering begärdes.
Följande voteringsproposition godkändes. Den som röstar för att ärendet skall
avgöras vid dagens sammanträde, röstar ja och den som röstar på återremiss, röstar
nej.
Vid voteringen avgavs 31 ja-röster och 20 nej-röster. Se bilaga 4. Kommunfullmäktige hade därmed beslutat om återremiss av ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.
_______
Ärendet har 2003-10-01 åter beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 22 oktober 2003, § 242
Under överläggningarna yrkade Lars G Blomgren (fp) att tredje beslutsstyckets
första mening skulle ha följande lydelse: Kommunfullmäktige ger
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nämnden i uppdrag att tillförsäkra sig att statsbidraget (s k Wärnerssons-pengarna)
utgår”.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på arbetsutskottets förslag mot Lars G Blomgrens (fp) yrkande och fann att kommunstyrelsens
beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar, mot bakgrund av det ansträngda ekonomiska läget i
kommunen, att det i nuläget inte finns något utrymme att tillföra nämnden ytterligare
medel.
Kommunfullmäktige uttalar också vikten av att barn- och ungdomsnämnden håller
budgetramen och hänvisar till skrivelsen ”Återrapportering avseende nämndernas
åtgärder för att nå ekonomisk balans” daterad 2003-10-07. I skrivelsen redovisas
åtgärder för att få nämndens budget i balans samt påpekas att ytterligare besparingar behöver göras. I skrivelsen redovisas även möjligheten att omprioritera mellan
anslagsbindningsnivåer för att nämndens totala ekonomiska ram skall hållas.
Kommunfullmäktige ger nämnden i uppdrag att tillförsäkra sig att statsbidraget (s k
Wärnerssonspengarna) utgår årligen under femårsperioden så att det slutligen
inräknas i kommunens generella statsbidrag. De åtgärder som behövs för en budget
i balans bör utformas på sätt att detta uppdrag beaktas.
_______
Reservation
Lars G Blomgren (fp), Gunnar Lidell (m), Anders Forsström (m) och Orvar Carlsson (kd) reserverade sig mot beslutet
_______
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Fråga om upprättande av detaljplan för Hopperud 1:75, 1:76, 1:77 och 1:78 i
Gestad, Vänersborgs kommun (dnr 2003.245)
Förre ordföranden i byggnadsnämnden, Sven-Gunnar Larsson (fv), har föreslagit
att planeringsenheten ges i uppdrag att för ovan redovisat område, skulle upprättas
ny detaljplan med möjlighet att tillåta större byggnadsarea än 80 m2 .
Planeringsenheten har i skrivelse 2003-07-22 föreslagit att avloppsförhållan-dena
vid Sikhallsviken skulle utredas innan beslut fattas om att den gällande detaljplanen
för fastigheterna Hopperud 1:75, 1:76, 1:77 och 1:78 i Gestad skulle ersättas av en
detaljplan som tillåter större byggnadsarea än 80 m2.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt vid sammanträde 2003-08-11, § 68,
remittera ärendet till miljö- och hälsoskyddsnämnden för att utreda avloppsförhållandena vid Sikhallsviken.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt vid sammanträde 2003-09-10, § 99, att,
sett utifrån nuvarande förutsättningar att behandla hushållsavloppsvatten inom
planområdet, avstyrka utökat byggande till permanentbebyggelse. Planen avser
enbart fritidsboende och nämnden ansåg att planen skall styra verksamheter inom
området. Av bedömningen framgår att området runt Sikhallsviken borde behandlas i
sin helhet innan en ny plan skulle antas. Enligt kommunens vattenvårdsplan är
Sikhallsområdet klassat som klass 1-område. Detta innebär att recipienten Vänern i
hösta möjliga grad skall skyddas från bakterieföroreningar och näringsutsläpp. Ett
ökat permanentboende innebär ökad mängd avloppsvatten. Därmed ökar risken för
föroreningar av dricks- och badvatten. En möjlighet att lösa avloppsfrågan kan vara
att bygga ut det kommunala avloppsnätet men då kvarstår frågan om befintliga
kommunala avloppsreningsverk har kapacitet för en ökad avloppsvattenmängd.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Under överläggningarna yrkade Anita Karlsson (fv) på återremiss till miljö- och
hälsoskyddsnämnden.
Sven G Johansson (s) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag.
Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden följande
propositionsordning. Först ställs proposition på yrkande om avgörande idag mot
yrkande om återremiss. Om kommunstyrelsen beslutar om avgörande vid
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dagens sammanträde ställs proposition på arbetsutskottets förslag till beslut.
Kommunstyrelsen godkände föreslagen propositionsordning.
Ordföranden ställde härefter proposition på att ärendet skulle avgöras vid dagens
sammanträde mot Anita Karlssons (fv) yrkande om återremiss och fann att kommunstyrelsen beslutat att ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde.
Votering begärdes
Följande voteringsproposition godkändes. Den som röstar för att ärendet skall
avgöras vid dagens sammanträde, röstar ja och den som röstar på återremiss, röstar
nej.
Vid voteringen avgavs 13 ja-röster, Lars G Blomgren (fp), Lars-Göran Berg (c),
Sven G Johansson (s), Anne Sophie Aronsson (s), Bengt Larson (s), Jenny Karlsson (s), Kate Giaever (s), Kjell Nilsson (s), James Bucci (v), Gunnar Lidell (m),
Anders Forsström (m), Orvar Carlsson (kd) och Lars-Göran Ljunggren (s) och 2
nej-röster, Anita Karlsson (fv) och Bengt Holmkvist
(fv). Kommunstyrelsen hade därmed beslutat att ärendet skulle avgöras vid dagens
sammanträde.
Ordföranden ställde härefter proposition på arbetsutskottets förslag och fann att
kommunstyrelsen beslutat bifalla förslaget.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar med hänvisning till miljö- och hälsoskyddsnämndens
beslut 2003-09-10, § 99, att inte uppdra åt planeringsenheten att upprätta ändring
av detaljplanen för fastigheterna Hopperud 1:75, 1:76, 1:77 och 1:78.
_______
Reservation
Anita Karlsson (fv) och Bengt Holmkvist (fv) reserverade sig mot beslutet till
förmån för Anita Karlssons (fv) yrkande.
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Sven-Gunnar Larsson
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Planeringsenheten
Byggnadsnämnden
_______
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Samråd angående förslag till komplettering av nya områden i Natura 2000nätverket (dnr 2003.388)
Regeringen har uppdragit åt Naturvårdsverket och länsstyrelserna att lämna förslag
till ytterligare områden som skall ingå i Natura 2000, EU:s nätverk av områden med
särskilt värdefulla arter och naturtyper. Syftet är att bida till att bevara och skydda
den biologiska mångfalden i ett europeiskt perspektiv. De områden som ingår i
Natura 2000 har valts ut för att de innehåller naturtyper och arter som är listade i
EU:s fågeldirektiv (fågelarter) och EU:s habitatdirektiv (naturtyper och övriga arter).
Länsstyrelsen Västra Götaland har för samråd överlämnat förslag till komplettering
av nya områden för att täcka de brister i det svenska bidraget av områden inom den
boreala naturregionen, som EU-kommissionen konstaterat.
Miljö- och hälsoskyddskontoret och planeringsenheten har i gemensam skrivelse
2003-09-16, redovisat att kompletteringen för Vänersborgs del gäller Trone mosse,
som gränsar mot Uddevalla och Färgelanda kommuner. Trone mosse är en stor
representativ platåmosse i värdefull skogsmyrmiljö och klassas som av riksintresse
för naturvård. Myren har en svagt oceanisk prägel och har ängsull och pors på
mosseplanet. Fågellivet representeras av häckande ljungpipare, storspov, rödbena
och grönbena. Mossen finns upptagen i Naturvårdsverkets Myrskyddsplan för
Sverige där ett urval av landets mest värdefulla myrar redovisas. Miljö- och hälsoskyddskontoret och planeringsenheten redovisar att man inte har något att invända
mot att Trone mosse skyddas som ett Natura 2000-område.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Under överläggningarna yrkade Gunnar Lidell (m) att beslutet skulle ha följande
lydelse: Kommunstyrelsen anser att natur- och miljöintressena är tillgodosedda
genom tidigare kommunala- och riksdagsbeslut. För att inte ytterligare begränsa
nyttjanderätten för markägarna, beslutar kommunstyrelsen att ej tillstyrka Natura2000 förslaget gällande Trone mosse. I yrkandet instämde Anders Forsström (m),
Anita Karlsson (fv) och Bengt Holmkvist (fv).
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på arbetsutskottets förslag mot Gunnar Lidells (m) m fl ovan redovisade yrkande och fann att
kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.
Votering begärdes.
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Följande voteringsproposition godkändes. Den som stöder arbetsutskottets förslag
röstar ja och den som stöder Gunnar Lidells (m) m fl ovan redovisade yrkande,
röstar nej.
Vid voteringen avgavs 9 ja-röster, Lars-Göran Berg (c), Sven G Johansson (s),
Anne Sophie Aronsson (s), Bengt Larson (s), Jenny Karlsson (s), Monika Gustavsson (s), Kjell Nilsson (s), James Bucci (v) och Lars-Göran Ljunggren (s) och 6 nejröster, Lars G Blomgren (fp), Gunnar Lidell (m), Anders
Forsström (m), Orvar Carlsson (kd) och Anita Karlsson (fv) och Bengt
Holmkvist (fv). Kommunstyrelsen hade därmed beslutat bifalla arbetsutskottets
förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att invända mot att Trone mosse skyddas som ett
Natura 2000-område.
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Länsstyrelsen Västra Götaland
Miljö- och hälsoskyddskontoret
Planeringsenheten
_______
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Delårsrapport augusti 2003 (dnr 2003.239)
- Återrapportering avseende nämndernas åtgärder för att nå ekonomisk
balans.
Ekonomistaben har sammanställt delårsrapport till och med augusti 2003.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade om delårsrapporten vid kommunstyrelsens sammanträde 2003-10-01, § 224. Controllern Karin Gustafsson informerade om delårsrapporten vid kommunfullmäktiges sammanträde 2003-10-14, §
96.
I kommunfullmäktiges beslut om Mål- och resursplan för 2003 framgår att ”vid
hantering av befarade eller konstaterade budgetavvikelser är facknämnder och
enheter skyldiga att vidta de åtgärder som erfordras för att styra verksamheten, så
att de ekonomiska ramarna hålls”.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2003-06-04, § 154, presenterades delårsrapport till och med april 2003. Mot bakgrund av stora budgetunderskott i nämnderna
konstaterade kommunstyrelsen det nödvändiga i att nämnderna skyndsamt vidtar
åtgärder för att nedbringa de prognostiserade underskotten. Mot denna bakgrund
uppdrog kommunstyrelsen åt socialnämnden, barn- och ungdomsnämnden samt
gymnasienämnden, att senast 2003-09-26 till ekonomistaben redovisa beslutade
åtgärder för att nå ekonomisk balans. Kommunstyrelsens arbetsutskott gavs i
uppdrag att genom presidieöverläggningar med berörda nämnder följa upp ärendet
samt återrapportera till kommunstyrelsen i anslutning till delårsrapport till och med
augusti 2003. I skrivelse 2003-10-07 lämnar kommunstyrelsens ordförande LarsGöran Ljunggren (s) och kommunstyrelsens förste vice ordförande Lars G Blomgren (fp) en lägesbeskrivning samt förslag till åtgärder.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ekonomichefen informerade om ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde den 1
oktober 2003 samt vid dagens sammanträde.
Under överläggningarna yrkade James Bucci (v): Utifrån tertialrapporten yrkar jag att
kommunfullmäktiges budgetarbete revideras och att kommunalskatten höjs med 50
öre.
Lars G Blomgren (fp) yrkade att den del av beslutet som avser kommunstyrelsens
förslag till kommunfullmäktige skulle ha följande lydelse: Kommunfull-
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mäktige noterar att kommunstyrelsen vidtagit skärpta åtgärder och lägger därmed
informationen med godkännande till handlingarna.
Lars G Blomgren (fp) yrkade vidare att i den del som avser kommunstyrelsens beslut
skulle tredje beslutsstyckets sista mening ges ett tillägg och ha följande lydelse:
Arbetet skall stämmas av med kommunstyrelsens arbetsutskott och redovisas för
kommunstyrelsen senast den 3 december 2003. I yrkandet instämde Anders
Forsström (m) och Anita Karlsson (fv).
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på Lars G
Blomgrens (fp) yrkande vad gällde beslutsförslaget till kommunfullmäktige och fann
att kommunstyrelsen bifallit yrkandet och antagit det som redaktionell ändring av
arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställde därefter proposition på Lars G Blomgrens (fp) m fl yrkande vad
gällde förslaget om kommunstyrelsens beslut och fann att kommunstyrelsen bifallit
yrkandet och antagit det som redaktionell ändring av arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställde härefter proposition på arbetsutskottets reviderade förslag och
James Buccis (v) ovan redovisade yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat
bifalla arbetsutskottets reviderade förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar att kommunstyrelsen vidtagit skärpta åtgärder och lägger
därmed informationen med godkännande till handlingarna.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar för egen del uppmana nämnderna att vidta ytterligare
sparåtgärder för att nå ekonomisk balans. Kommunstyrelsen ställer sig bakom
skrivelsen ”Återrapportering avseende nämndernas åtgärder för att nå ekonomisk
balans” daterad 2003-10-07, och beslutar att översända denna till berörda nämnder.
Kommunstyrelsen ger vidare kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att via
ytterligare presidieöverläggningar följa upp nämndernas besparingsåtgärder inför
kommande bokslut.
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Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att, med stöd av
förvaltningsövergripande ledningsgruppen, ta fram ett program för arbete med att nå
budgetbalans inför den 1 januari 2005. Arbetet skall stämmas av med kommunstyrelsens arbetsutskott och redovisas för kommunstyrelsen senast den 3 december
2003.
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att se över vilka möjligheter
kommunstyrelsen har att inom sitt eget ansvarsområde, förbättra budgetsituationen
inför 2004.
_______
Reservation
James Bucci (v) reserverade sig mot beslutet i enlighet med bilaga 3.
_______
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Koncernrapport augusti 2003 (dnr 2003.461)
Ekonomistaben har kommit in med koncernrapport per augusti 2003.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade om ärendet vid dagens sammanträde.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar erhållen information
_______
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Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen godkänner nedanstående personers och utskotts redovisning av
delegationsbeslut för tiden 2003-10-01-2003-10-21. Besluten finns tillgängliga i
protokoll, vilka förvaras hos kommunkansliet.
kommunstyrelsens ordförande
kommunstyrelsens vice ordförande
kommunstyrelsens arbetsutskott
kommunstyrelsens förhandlingsutskott
kommunchefen
kanslichefen
ekonomichefen
personal- och organisationsstaben
markingenjören
barn- och ungdomschefen, lönesättningar
gymnasiechefen, lönesättning
samhällsbyggnadschefen, lönesättningar
_______
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Meddelanden
Kommunkansliet har ingivit förteckning över skrivelser och meddelanden som
inkommit för anmälan vid kommunstyrelsens sammanträde den 22 oktober 2003.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger förteckningen till handlingarna.
_______
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