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Plats

Rum Tenggrenstorp, Quality Hotell, Vänersborg

Tid

Onsdagen den 3 december 2008, kl 08.30-16.35.

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 3

Ärendelista

Sid 4-5

Utsedd att justera

Lars G Blomgren

Paragrafer

260-288

Underskrifter
Sekreterare

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

Maud Rudquist

Ordförande

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

Lars-Göran Ljunggren

Justerande

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

Lars G Blomgren

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

Kommunstyrelsen
2008-12-03

Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande

2008-12-04
2008-12-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsen, Sundsgatan 29, Vänersborg

Underskrift
utdragsbestyrkande

Maud Rudquist
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Beslutande
Lars-Göran Ljunggren (s)
Gunnar Lidell (m)
ej del av § 260 samt § 276
Johan Ekström (fp)
del av § 260
Orvar Carlsson (kd)
§ 276
Bo Carlsson (c)
Joakim Sjöling (s)
Marie Dahlin (s)
Lennart Niklasson (s)
Madelaine Karlsson (s)
Dan Nyberg (s)
Mats Andersson (c)
Kerstin Andersson Carlsson (m)
Tor Wendel
Lars G Blomgren (fp)
Andréas Vänerlöv (kd)
James Bucci (v) gick kl 1500 del av § 260
Lutz Rininsland (v)
del av § 260-288
Lars Rosén (fv)

Tjänstgör för

Kommunstyrelsen

Närvarolista

Ersättare
Anne Sophie Aronsson (s)
Sven G Johansson (s)
Bengt Larsson (s)
Johanna Olsson (s)
Johan Ekström (fp)
Orvar Carlsson (kd)
Lutz Rininsland (v)
Kent O. Nilsson (mp)

Gunnar Lidell (m)
Gunnar Lidell (m)

Jenny Brycker (s)
Kate Giaever (s)
Ann-Britth Fröjd (c)
Anders Forsström (m)
Astrid Karlsson-Björkman (m)

James Bucci (v)

ej del av § 260
ej § 276

Information § 260
Samhällsplaneraren vid Rådhuset Arkitekter AB Per-Allan Olsson
Byggnadschefen Charlotte Rosborg
Planarkitekten Jan-Irvis Scheynius
Utvecklingssekreteraren S Anders Larsson
Internationelle samordnaren Anders Fridén
Budgetekonomen Ewa Lundqvist
Säkerhetssamordnaren Kristina Hedman
Hotelldirektören vid Quality Hotel, Ingemar Ljung
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Övriga deltagare
Kommunchefen Guy Mahlviker
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
Kanslichefen Claire Gabrielsson
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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Ärenden

Sid

§260

Information
- Avstämning av arbetet med Arena Vänersborg (Dnr KS 2006/551)

6

§261

Ordförandeinformation

8

§262

Antagande av internationell policy för Vänersborgs kommun
(Dnr KS 2008/549)

10

§263 Antagande av kravpolicy för Vänersborgs kommun (Dnr KS 2008/554)

11

§264

Antagande av Risk och sårbarhetsanalys 2008 (Dnr KS 2008/392)

12

§265

Antagande av reviderade riktlinjer för kommunens representation och
uppvaktningar (Dnr KS 2008/509)

14

§266

Upphävande av Riktlinjer för ärenderegistrering och elektronisk post i
Vänersborgs kommun (Dnr KS 2008/525)

15

§267

Överföring till kommunstyrelsen av driftbudget för löneadministration inom
socialnämnden (Dnr KS 2008/551)

16

§268

Ansvarsfråga för geografiska informationssystemet GIS (Dnr KS 2008/572)

17

§269

Överföring av budgetmedel mellan nämnder avseende geografiska
informationssystemet GIS (Dnr KD2008/573)

18

§270

Svar på motion om ökad information till kommunens ungdomar om hiv
(Dnr KS 2008/265)

19

§271

Antagande av Verksamhetsplan för kommunens energi- och
klimatrådgivning för 2009 (Dnr KS 2008/568)

21

§272

Upphävande av "Regler vid hemlån av kommunens inventarier/utrustning"
(Dnr KS 2008/526)

22

§273

Fastställande av kommunstyrelsens verksamhetsplan och detaljbudget 2009
(Dnr KS 2008/546)

23

§274

Samhällsbyggnadsnämnden med omfördelning av budgetmedel mellan
anslagsbindningsnivåer 2009 (Dnr KS 2008/557)

24

§275

Gymnasienämnden med anhållan om medel till hemvaktmästare 2008 och
2009 (Dnr KS 2008/529)

25

§276

Tilläggsanslag för nedskrivning av Huvudnässkolans bokförda värde
(Dnr KS 2008/555)

27
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§277

Färdtjänst i Vänersborgs kommun (Dnr KS 2008/550)

29

§278

Kommunalt bolag för distribution av biogas (Dnr KS 2008/582)

30

§279

Vattenpalatset Vänerparken AB med anhållan om preliminärt
förlusttäckningsbidrag för 2009 (Dnr KS 2008/571)

31

§280 Antagande av infrastrukturprioriteringar inom Vänersborgs kommun
(Dnr KS 2008/428)

32

§281

Yttrande över utställd detaljplan för Torpa 2:18 m m, handel vid
Poppelvägen (Dnr KS 2008/561)

33

§282

Samråd om vindbruksplan (Dnr KS 2007/270)

35

§283

Yttrande över revisionsrapport angående redovisning av mervärdesskatt i
kommunens verksamhet (Dnr KS 2008/478)

36

§284

Beslut om införande av nytt beslut- och ledningsstöd vid Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund - NÄRF (Dnr KS 2008/444)

37

§285

Delegationsbeslut

38

§286 Meddelanden

39

§287

Valärende (Dnr 2008/605, 607)

40

§288

Avslutning

41
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§ 260

Information
Samhällsplaneraren vid Rådhuset Arkitekter AB, Per-Allan Olsson
byggnadschefen Charlotte Rosborg och planarkitekten Jan-Irvis Scheynius
- Vindbruksplan Dnr KS 2007/270)
Planarkitekten Jan-Irvis Scheynius
- Yttrande över utställd detaljplan för Torpa 2:18 m m, handel vid Poppelvägen
(Dnr KS 2008/561)
Utvecklingssekreteraren S Anders Larsson
- Avstämning av arbetet med Arena Vänersborg (Dnr KS 2006/551) Meddelades att
Arena Vänersborg kommer att invigas den 24-25 september 2009
Internationelle samordnaren Anders Fridén
- Antagande av internationell policy för Vänersborgs kommun (Dnr KS 2008/549)
Budgetekonomen Ewa Lundqvist
- Fastställande av kommunstyrelsens verksamhetsplan och detaljbudget 2009
(Dnr KS 2008/546)
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
- Yttrande över revisionsrapport angående redovisning av mervärdesskatt i
kommunens verksamhet (Dnr KS 2008/478)
- Antagande av kravpolicy för Vänersborgs kommun (Dnr KS 2008/554)
- Vattenpalatset Vänerparken AB med anhållan om preliminärt förlusttäckningsbidrag
för 2009 (Dnr KS 2008/571)
- Kommunalt bolag för distribution av biogas (Dnr KS 2008/582)
- Tilläggsanslag för nedskrivning av Huvudnässkolans bokförda värde
(Dnr KS 2008/555)
Kommunchefen Guy Mahlviker
- Redovisades kommunchefens rapport
Säkerhetssamordnaren Kristina Hedman och kanslichefen Claire Gabrielsson
- Antagande av Risk och sårbarhetsanalys 2008 (Dnr KS 2008/392)
- Införande av uppgift som ”tjänsteman i beredskap” (TIB) i Vänersborgs kommun
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Forts § 260

Kanslichefen Claire Gabrielsson
- Antagande av reviderade riktlinjer för kommunens representation och uppvaktningar
(Dnr KS 2008/509)
- Upphävande av Riktlinjer för ärenderegistrering och elektronisk post i Vänersborgs
kommun (Dnr KS 2008/525)
- Antagande av Verksamhetsplan för kommunens energi- och klimatrådgivning för
2009 (Dnr KS 2008/568)
- Upphävande av Regler vid hemlån av kommunens inventarier/utrustning
(Dnr KS 2008/526)
Hotelldirektören vid Quality Hotel, Ingemar Ljung
- Informerade om hotellets verksamhet och pågående utbyggnad
Kommunstyrelsens förste vice ordförande Gunnar Lidell (m)
Den 5 november sammanträde med internationella politikergruppen
Den 10 november möte med konsult för belysningsteknik
Den 11 november öppet möte i kommunens sessionssal med lokala brottsförebyggande
rådet
Den 15november deltog i premiären av bondeoperan silosång på Nuntorp
Den 20 november deltog vid pedagogikdagarna på sportcentrum
Den 24 november avstämningsmöte inför kommunens deltagande i julmarknaden i
Lich.
Den 26 november besök vid SunTech med företrädare för Trollhättans stad
Den 1 december överläggningar med skolinspektionen
Kommunstyrelsens andre vice ordförande Bo Carlsson (c)
Konferens om att göra Göta Älv till ett vattenskyddsområde vilket påtagligt kommer att
påverka Vänersborgs kommun.
Noteras att Gunnar Lidell (m) och James Bucci (v), på grund av jäv, inte deltog i den del
av informationen som avser ”Tilläggsanslag för nedskrivning av Huvudnässkolans
bokförda värde” (Dnr KS 2008/555)

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen
_______
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§ 261

Ordförandeinformation
Den 5 november sammanträde med landshövding Lars Bäckström, generaldirektören för
arbetsförmedlingen, Angeles Bermudez Svankvist samt arbetsmarknadsområdeschefen
Göran Persson
Den 6-7 november studiebesök med Fyrstads flygplats AB, vid flygplatsen Stod i Norge
Den 9 november deltog vid utdelning av ”Polstjärnepriset” i Göteborg
Den 10 november sammanträde med Hunnebergs Kungajakt- och viltmuseum AB
Den 12 november information till pensionärer i missionskyrkan
Den 12 november sammanträde angående arbetsmiljöfrågor
Den 12 november informationsträff med Vattenfall
Den 13 november beredningsgruppen för infrastruktur
Den 13 november deltagande i pensionärsrådet
Den 13 november områdesträff med företagare
Den 14 november återrapportering från av kommunen utsedda konsulter som arbetar för
att motverka effekterna av nedläggningen av Holmen Paper
Den 16 november deltog vid premiären av bondeoperan Silosång, Nuntorp
Den 17 november hälsopolitiska rådet
Den 17 november överläggningar med parter vad gäller utbyggnaden av Sanden samt
bolagsstämma
Den 17 november överläggningar angående biogas Brålanda
Den 17 november näringslivsråd
Den 18 november möte med revisorn Håkan Olsson
Den 18 november styrgruppen för plan- och byggfrågor
Den 18 november sammanträde med Trollhättans stad och Uddevalla kommun angående
gemensamma frågor
Den 19 november Film i Väst
Den 20 november möte med Gert-Inge Andersson, Trollhättans stad och Lars Winter,
Holmen Paper
Den 20 november Fyrbodals direktionsmöte
Den 20 november Framtidsforum i Trollhättan
Den 20 november sammanträde med Lars Winter, Holmen Paper, Tore Helmersson, VD
Innovatum, och näringslivssekreteraren Christer Zetterberg
Den 21 november ägarforum med Västtrafik
Den 21 november förberedelser inför sammanträde med landshövding Lars Bäckström
Den 24 november datautbildning ”smartboard”
Den 24 november avslutningsseminarium ”Lokal samling”
Den 25 november beredningsgruppen för regional utveckling, Göteborg
Den 25 november ”medaljmiddag”
Den 26 november överläggningar med Benny Ruus, VD Dalslands Kanal AB
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Forts § 261
Den 26 november överläggningar med Vänerhamn AB, angående hamnutbyggnad
Den 26 november besök tillsammans med Lars Winter, Holmen Paper hos landshövding
Lars Bäckström angående Holmen Paper
Den 27 november Fyrbodals arbetsutskott
Den 27 november ”medaljmiddag”
Den 28 november möte med ”framtidsgrupp Wargön” som bland annat består av
deltagare från Holmen Paper och Vargön Alloys
Den 28 november möte inför sammanträde med visit Trollhättan/Vänersborg
Den 1 december presidieöverläggningar med socialnämnden och Vänersborgsbostäder
angående tillgänglighet
Den 1 december seminarium om Sveriges vindkraftmål
Den 1 december överläggningar med skolinspektionen
Extra sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott äger rum 2008-12-17,
kl 1600-1700 i rum 128, kommunhuset.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen
_______
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Dnr 2008/549

Antagande av internationell policy för Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Under hösten 2008 har ett förslag till internationell policy för Vänersborgs kommun
utarbetats. Policydokumentet syftar till att tydliggöra ett politiskt ställningstagande för
verksamheternas internationalisering och dess inriktning.
Policyn kommer att följas av en internationell strategi för Vänersborgs kommun.
Strategin syftar till att beskriva organisering och genomförandet av intentionerna i
policyn.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2008-11-05 redovisat att till den
internationella policyn och strategin kommer förvaltningsspecifika resultat och
aktivitetsplaner att utformas.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Internationelle samordnaren Anders Fridén informerade kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar framtagen internationell policy för Vänersborgs kommun
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att inför nästkommande
mandatperiod föreslå eventuella revideringar av policyn.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Kommunstyrelsen beslutar att ge samtliga förvaltningar i uppdrag att utse representant
för utarbetande av en internationell strategi för Vänersborgs kommun.
_____________
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Dnr 2008/554

Antagande av kravpolicy för Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
I mål- och resursplan för 2008-2010 finns ett förväntat resultat att en kravpolicy skall
fastställas av kommunfullmäktige. Syftet med policyn är att fastställa ramar för
kravverksamheten i vänersborgs kommun.
Ekonomikontoret har i skrivelse 2008-11-06 redovisat att förslag till kravpolicy har
upprättats daterad 2008-11-06.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar kravpolicy för Vänersborgs kommun.
_____________
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Dnr 2008/392

Antagande av Risk- och sårbarhetsanalys 2008
Ärendebeskrivning
Risk- och sårbarhetsanalysen är en process som bland annat syftar till att öka medvetandet och stärka kunskaperna hos kommunens beslutsfattare och verksamhetsansvariga
om vilka hot och risker som finns i kommunen. Vidare ger det ett underlag för planering
och genomförande av åtgärder som minskar risker och sårbarheter samt ökar robustheten i kommunen.
Kommunkansliet har under hösten 2007 och våren 2008 tillsammans med förvaltningarna och de kommunala bolagen arbetat fram en risk- och sårbarhetsanalys för
Vänersborgs kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2008-08-13, § 40, att remittera risk- och sårbarhetsanalysen för yttrande till samtliga nämnder och kommunala
bolag samt Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Nedanstående har yttrat sig
Byggnadsnämnden
Byggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Gymnasienämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Kulturnämnden
Socialnämnden
Socialförvaltningen
Fastighets AB Vänersborg
Hunnebergs kungajakt- och viltmuseum AB
Vattenpalatset AB
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Länsstyrelsen i Västra Götalands län

2008-11-04, § 168
2008-10-16
2008-11-06, § 144
2008-10-21
2008-10-21, § 80
2008-10-13, § 102
2008-10-13, § 103
2008-11-03, § 79
2008-10-30, § 194
2008-09-18
2008-10-13
2008-10-13
2008-10-14
2008-10-30
2008-10-24

Kommunstyrelseförvaltningen har gjort en sammanställning daterad 2008-11-14 över
inkomna yttranden.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Forts §264

Sammanträdesdatum

Sida

2008-12-03

13 (41)

Dnr 2008/392

Kommunstyrelseförvaltningen har i missiv 2008-11-14 redovisat att enligt Lag
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser
i fredstid och höjd beredskap är kommunen skyldig att vid varje mandatperiod upprätta
en risk- och sår barhetsanalys. Av skrivelsen framgår att kommunfullmäktige föreslås
anta upprättad risk och sårbarhetsanalys.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Säkerhetssamordnaren Kristina Hedman och kanslichefen Claire Gabrielsson
informerade kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta risk- och sårbarhetsanalys 2008.
_____________
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Dnr 2008/509

Antagande av reviderade riktlinjer för kommunens
representation och uppvaktningar
Ärendebeskrivning
På uppdrag av kommunstyrelsens presidium har förslag till revidering av ”Riktlinjer för
kommunens representation och uppvaktningar” arbetats fram.
Ändringen innebär i sak att nya beloppsregler införs men kvar står kravet på att representation skall vara måttfull och att det finns sakliga motiv till att representation skall
företas samt en medvetenhet att användningen av kommunens medel förutsätter omdöme
och aktsamhet. Den tillämpningsanvisning som kommunstyrelsen antog 2004-01-07, § 21,
angående undantag från beloppsbegränsning, har också förts in i riktlinjerna.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2008-10-13 redovisat att riktlinjerna
reviderats så att det vid begravning kan hedras med blomsterarrangemang inte bara med
krans. Dessutom har språklig revidering gjorts.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kanslichefen Claire Gabrielsson informerade kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta reviderade ”Riktlinjer för kommunens representation
och uppvaktningar” att gälla från och med 2009-01-01 samt att tidigare antagna riktlinjer samtidigt upphör att gälla. Kommunfullmäktige noterar att de riktpunkter som
anges under rubriken ”Kostnadsaspekter” är exklusive moms.
Kommunfullmäktige ger personalkontoret i uppdrag att ta fram riktlinjer för intern
representation.
_____________
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Dnr 2008/525

Upphävande av ”Riktlinjer för ärenderegistrering och
elektronisk post i Vänersborgs kommun”
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 1997-02-25, § 14, om ”Riktlinjer för ärenderegistrering
och elektronisk post i Vänersborgs kommun”.
I riktlinjerna är främst lagtext citerad och/eller kommenterad. Vidare är angivet organisation för ärenderegistreringen i praktiken samt slutligen är det särskilt angivet vad
som gäller angående elektronisk post till myndigheten.
Kommunstyrelseförvaltningen har gjort en översyn av riktlinjerna och i tjänsteutlåtande
daterat 2008-10-15 föreslagit att dessa skulle upphävas samt motiverat sitt förslag.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kanslichefen Claire Gabrielsson informerade kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar upphäva gällande ”Riktlinjer för ärenderegistrering och
elektronisk post i Vänersborgs kommun” från och med 2008-12-31.
_____________
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Dnr 2008/551

Överföring till kommunstyrelsen av driftbudget för
löneadministration inom socialnämnden
Ärendebeskrivning
Våren 2007 genomfördes en organisationsöversyn inom socialförvaltningen. Avseende
löneadministrationen resulterade översynen i förslag om att återföra löneassistenterna
till personalkontoret. Socialförvaltningens löneadministrativa arbete skulle då hanteras
på samma sätt som för övriga förvaltningar.
Socialnämnden har vid sammanträde 2008-10-30, § 186, föreslagit kommunstyrelsen
besluta om överföring av driftbudget för löneadministrationen från socialnämnden till
kommunstyrelsen motsvarande 1 321 Tkr. Överföringen skulle ske 2009-01-01 från
socialnämndens anslagsbindningsnivåer vård och omsorg med 736 Tkr och omsorg om
funktionshindrade med 585 Tkr.
Socialförvaltningen har i skrivelse 2008-10-15 givit bakgrund till förändringen samt
redovisat fördelar med förslaget.
Personalkontoret har i skrivelse 2008-11-10 ställt sig positiv till förslaget.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar om överföring av driftbudget för löneadministration från
socialnämnden till kommunstyrelsen motsvarande 1 320 000 kronor. Överföringen ska
ske 2009-01-01 från socialnämndens anslagsbindningsnivå vård och omsorg med
736 000 kr och omsorg om funktionshindrade med 585 000 kr.
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Dnr 2008/572

Ansvarsfråga för geografiska informationssystemet GIS
Ärendebeskrivning
År 2000 beslutade kommunstyrelsen om införande av ett geografiskt
informationssystem (GIS) i kommunens verksamheter. Kommunkansliet gavs i uppdrag
att svara för samordningen. Inriktningsmålet var att GIS efter införandefasen (projekttiden) ska vara ett bra verksamhetsstöd i kommunen. En förvaltningsövergripande
arbetsgrupp tillsattes som har tagit fram en GIS-strategi samt en projektplan. Maj-Britt
Alm utsågs till GIS-samordnare på halvtid.
Under den tid som gått till dags dato har verksamheten bedrivits i projektform och
finansierats av kommunstyrelsen.
Byggnadsförvaltningen har i skrivelse 2008-10-29 redovisat bakgrund och förslag till
beslut.
Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2008-11-04, § 177, redovisat att för GISverksamhetens fortsatta utveckling bör verksamheten inordnas i det ordinarie löpande
arbetet. Det är angeläget att kommunen också tar ställning till vilken nämnd som har
ansvaret för GIS, dess utveckling och finansiering. Av sammanträdet framgår att
byggnadsnämnden ansett det angeläget att kommunen tar ställning till vilken nämnd
som ansvarar för GIS. Ansvaret bör även framgå av nämndens reglementen. Byggnadsnämnden är beredd att också ta ansvar för GIS.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att ansvaret för GIS-verksamheten skall föras över från
kommunstyrelsen till byggnadsnämnden. Med anledning här av, beslutar kommunfullmäktige vidare, att anta föreslaget reviderat regelmente för byggnadsnämnden.
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Dnr 2008/573

Överföring av budgetmedel mellan nämnder avseende
geografiska informationssystemet GIS
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har år2000 beslutat att GIS (geografiskt informationssystem) skulle
införas som ett generellt stöd för kommunens verksamheter.
Byggnadsförvaltningen har sedan dess ansvarat för verksamheten och samordningen
emedan utvecklingskontoret har stått för projektledningen av GIS. De senaste årens
resultat- aktiviteter och ekonomi har hanterats utifrån interna avtal mellan
kommunstyrelsen och byggnadsförvaltningen.
Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2008-11-04, § 178, redovisat att i dagsläget är
kommunstyrelsens uppdrag utfört avseende teknisk lösning och utbildning.
Överläggningar har skett mellan kommunchef, förvaltningschef, projektledning, GISsamordnare och GIS-ingenjör vilket har resulterat i anhållan om att 500 000 kronor
skulle omfördelas från kommunstyrelsens budgetram till byggnadsnämndens budgetram
2009, avseende geografiskt informationssystem, GIS.
Byggnadsförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2008-091-18 redovisat bakgrund och
förslag till beslut.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2008-11-17, tillstyrka förslaget.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar, under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar
att ansvaret för GIS, geografiskt informationssystem, förs över från kommunstyrelsen
till byggnadsnämnden att omfördela 500 000 kronor från kommunstyrelsens budgetram
till byggnadsnämndens budgetram 2009, avseende kostnader för geografiskt informationssystem, GIS.
_______
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Dnr 2008/265

Svar på motion om ökad information till kommunens ungdomar
om HIV
Ärendebeskrivning
Hans Edsbagge (mp) har för miljöpartiet, mot bakgrund av vad som anförs i motionen
föreslagit kommunfullmäktige att
”Vänersborgs kommun startar en informationskampanj om spridningen av och riskerna
med hiv i första hand via kommunens skolor. Detta är angeläget eftersom hiv-smittan
ökar i landet samtidigt som informationen minskat kraftigt.
Vänersborgs kommun ser över behovet av information vad gäller klamydia.”
Hans Edsbagge (mp) presenterade motionen vid kommunfullmäktiges sammanträde
2008-05-14, § 58. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till
kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden samt gymnasienämnden.
Barn- och ungdomsförvaltningen, gymnasieförvaltningen och socialförvaltningen har i
en gemensam skrivelse 2008-10-07, föreslagit sina respektive nämnder att föreslå att en
gemensam målsättning skulle beslutas gällande förebyggande insatser mot alla sexuellt
överförbara sjukdomar. I yttrandet föreslås också att 30 000 kronor skulle avsättas inom
hälsopolitiska rådets ram till barn- och ungdomsnämnden respektive gymnasienämnden.
Dessa medel skulle användas till kondomer som via skolhälsovården skulle erbjudas
elever i grundskole- och gymnasieåldern.
Gymnasienämnden har i yttrande 2008-08-26, § 56, ställt sig positiv till information om
riskerna med HIV. Av gymnasieförvaltningens yttrande 2008-08-11 framgår att förvaltningen redan idag verkar i enlighet med intentionerna i motionen.
Gymnasienämnden har vid sammanträde 208-10-21, § 81, socialnämnden vid
sammanträde 2008-10-30, § 193, och barn- och ungdomsnämnden vid sammanträde
2008-11-17, § 123, beslutat ställa sig bakom sina respektive förvaltningars ovan
redovisade, gemensamma yttrande daterat 2008-10-07.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2008-11-18 redovisat kommunens
informationsarbete samt föreslagit att en kommunal målsättning skulle tas fram gällande
”säker och trygg sexualitet – för ungdomar” som bygger på ett hälsofrämjande synsätt
och även innehåller ett HBT perspektiv.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
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Forts §270
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar föreslå hälsopolitiska rådet att ur sin budget anslå 30 000
kronor till barn- och ungdomsnämnden respektive gymnasienämnden. Medlen skall
användas till kondomer som via skolhälsovården erbjuds elever i grundskole- och
gymnasieåldern. Motionen anses därmed besvarad och avslutad.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen Guy Mahlviker att ta fram en kommunal
målsättning gällande ”säker och trygg sexualitet - för ungdomar " som bygger på ett
hälsofrämjande synsätt och som även innehåller ett HBT perspektiv.
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Dnr 2008/568

Antagande av Verksamhetsplan för kommunens energi- och
klimatrådgivning för 2009
Ärendebeskrivning
För verksamheten ”Energi- och klimatrådgivning” kräver energimyndigheten från och
med 2009 att en årlig verksamhetsplan upprättas och antas av ansvarig myndighet, för
Vänersborgs kommun, kommunstyrelsen.
Kommunstyrelseförvaltningen har i missiv 2008-11-13 redovisat att en sådan
verksamhetsplan har tagits fram för angivet verksamhetsområde.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kanslichefen Claire Gabrielsson informerade kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivning för
år 2009.
_____________

Protokollsutdrag:

Energimyndigheten + verksamhetsplan
Kommunstyrelseförvaltningen
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Dnr 2008/526

Upphävande av Regler vid hemlån av kommunens
inventarier/utrustning
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 1997-01-21, § 6, om ”Regler vid hemlån
av kommunens inventarier/utrustning”. I reglerna står att såsom inventarier/utrustning
räknas datorer, modem, fax, olika typer av maskiner, verktyg m m.
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande 2008-10-09 att generellt
gäller att den utrustning som tas med hem eller till annan plats för fullgörandet av
arbetet normalt inte kan räknas som lån, t ex mobiltelefon, dator etc. Däremot krävs en
överenskommelse mellan chef och medarbetare. Vidare kan sägas att vid hemlån av
övriga inventarier/utrustning ses detta skatterättsligt som en förmån som således skall
förmånsbeskattas. Slutligen bör påpekas att vid hemlån av kommunens egendom för
privat bruk gäller inte kommunens försäkringar.
Således bör hemlån generellt inte medges för annat än arbetets fullgörande. För dessa
hemlån behövs inte ovanstående regler. Istället kan anvisningar utfärdade av
personalkontoret komma att behövas.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Kanslichefen Claire Gabrielsson besvarade frågor från kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att upphäva gällande ”Regler vid hemlån av kommunens
inventarier/utrustning” från och med 2008-12-31.
Kommunstyrelsen beslutar samtidigt att uppdra åt personalkontoret att utfärda
anvisningar om vad som gäller avseende att utrustning avlägsnas från ordinarie
arbetsplats vid fullgörande av arbete från annan plats.
_____________
Protokollsutdrag:

Personalkontoret
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Dnr 2008/546

Fastställande av kommunstyrelsens verksamhetsplan med
detaljbudget 2009
Ärendebeskrivning
I mål- och resursplan 2009-2011 anges kommungemensamma mål och resultat.
Budgeten anges övergripande per anslagsbindningsnivå.
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande 2008-11-06 att, som ett led i
utvecklingen av det gemensamma ledningssystemet, har ekonomikontoret tagit fram en
ett förslag till förväntade resultat och en mer detaljerad budget för kommunstyrelseförvaltningen 2009.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Budgetekonomen Ewa Lundqvist informerade kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa kommunstyrelsens verksamhetsplan med
detaljbudget 2009 enligt upprättat förslag.
_____________

Protokollsutdrag:

Kommunstyrelseförvaltningens kontor och kansli

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§274

Sammanträdesdatum

Sida

2008-12-03

24 (41)

Dnr 2008/557

Samhällsbyggnadsnämnden med anhållan om omfördelning av
budgetmedel mellan anslagsbindningsnivåer 2009
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse 2008-10-01 redovisat att från år 2009
föreslås småbåtshamnen, som idag sorterar under fastighetsenheten, övergå till gatuenheten.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2008-11-06, § 149, med hänvisning
till förvaltningens ovan redovisade skrivelse föreslagit omfördelning av budgetmedel på
sätt att fastighetsenhetens budgetram minskas med 65 Tkr samt att motsvarande höjning
görs av gatuenhetens budgetram.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2008-11-10 redovisat att kontoret inte har något
att erinra mot förslaget.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar medge att samhällsbyggnadsnämnden omfördelar 65 000 kr
från anslagsbindningsnivån fastighetsenheten till anslagsbindningsnivån gator och vägar
i budget 2009.
_____________

Protokollsutdrag:

Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr 2008/529

Gymnasienämnden med anhållan om medel till hemvaktmästare
2008 och 2009
Ärendebeskrivning
Verksamheten Hemvaktmästarna har sedan mitten av 2006 bedrivits i arbetsmarknadsenhetens regi. Hemvaktmästarnas uppdrag har varit att hjälpa pensionärer med exempelvis fönsterputsning, gräsklippning m m.
Verksamheten har bedrivits inom ramen för åtgärden Plusjobb. Denna åtgärd har
successivt fasats ut under 2008 och kommer helt att upphöra i slutet av året. Följden blir
att hemvaktmästarna under senaste delen av året utgörs av personer som finns anställda
inom åtgärden Nystartsjobb. Denna anställningsform innebär ökade kostnader.
Gymnasienämnden har vid sammanträde 2008-10-21, § 78 och 79, beslutat att hos
kommunstyrelsen anhålla om 200 000 kronor för att finansiera verksamheten hemvaktmästare under 2008 samt 500 000 kronor för samma verksamhet år 2009.
Ekonomikontoret har i två skrivelser daterade 2008-10-27 har avseende år 2008 föreslagit att 200 000 kronor skulle föras över från kommunstyrelsens förfogandeanslag.
Vad gäller år 2009 föreslås att 500 000 kronor överförs till gymnasienämnden. Finansieringen skulle ske med 200 000 kronor som kommunstyrelsen avsatt för just denna
verksamheten och resterande 300 000 kronor ur kommunstyrelsens förfogandeanslag.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tillföra gymnasienämnden 200 000 kr från kommunstyrelsens förfogandeanslag för att finansiera verksamheten vaktmästare under 2008.
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Dnr 2008/529

Kommunstyrelsen beslutar vidare att tillföra gymnasienämnden 500 000 kr för att
finansiera verksamheten hemvaktmästare under 2009. Finansieringen sker med 200 000
kr som kommunstyrelsen avsatt för just denna verksamhet och resterande 300 000 kr ur
kommunstyrelsens förfogandeanslag. Eventuell fortsatt finansiering av verksamheten
får beredas i anslutning till arbetet med budget 2010.
_____________

Protokollsutdrag:

Gymnasienämnden

Socialnämnden ???
Ekonomikontoret
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Dnr 2008/555

Tilläggsanslag för nedskrivning av Huvudnässkolans bokförda
värde
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden beslutade vid sammanträde 2008-09-15, § 89, att Huvudnässkolan inte skall användas som skola efter avslutad hösttermin 2008.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2008-11-06, § 148, föreslagit att
kommunstyrelsen skulle besluta om ett tillägg till samhällsbyggnadsnämndens budgetram för år 2008 om 5 231 Tkr avseende nedskrivningskostnader för Huvudnässkolan.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar i skrivelse 2008-10-08 bakgrund till förslaget
om nedskrivningen av bokfört värde av Huvudnässkolan.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2008-11-10 inget att erinra mot samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade kommunstyrelsen.
Under överläggningarna yrkade Lutz Rininsland (v) avslag till arbetsutskottets förslag.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden arbetsutskottets förslag mot Lutz
Rininslands (v) yrkande om avslag och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar bevilja samhällsbyggnadsnämnden 5 231 000 kr i tilläggsanslag i budget 2008 för att finansiera nedskrivningen av Huvudnässkolans bokförda
värde, hus A och B. Finansiering sker ur kommunstyrelsens förfogandeanslag 2008.
_____________
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Jäv
Gunnar Lidell (m) anmälde att han inte deltog i handläggningen eller beslutet i detta
ärende på grund av jäv. James Bucci (v) anmälde att han på grund av jäv inte deltog i
handläggningen i detta ärende.

Reservation
Lutz Rininsland (v) reserverade sig mot beslutet i enlighet med bilaga 1

Protokollsutdrag:

Barn- och ungdomsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomikontoret

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§277

Sammanträdesdatum

Sida

2008-12-03

29 (41)

Dnr 2008/550

Färdtjänst i Vänersborg
Ärendebeskrivning
Kostnader för färdtjänst och riksfärdtjänst administreras och finansieras av
socialnämnden. De två senaste åren har kostnaderna ökat.
Socialförvaltningen har i skrivelse 2008-10-15 redovisat bakgrund, kostnader och
statistik samt orsaker till underskott. Av skrivelsen framgår även förslag till åtgärder.
Socialnämnden har vid sammanträde 2008-10-30, § 189, redovisat att kostnaderna för
färdtjänsten ökat och för år 2008 visar på ett underskott med drygt 2 Mkr. Med hänvisning härtill föreslås att kommunstyrelsen och socialnämnden gemensamt skulle utreda
och ta fram förslag till subventionerat, mer tillgängligt och samordnat resande för äldre.
Förslag skulle också lämnas till förändring av egenavgift och servicenivåer för färdtjänst i syfte att öka nyttjandet av den allmänna kollektivtrafiken och därmed minska
kommunens kostnader för färdtjänst.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande daterat 2008-11-17 redovisat
bakgrund, samt hur andra kommuner hanterat frågan.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar uppmana socialnämnden att ta upp frågan i samband med
budgetarbetet som startar 2009 och berör budget för år 2010-2012.
_____________

Protokollsutdrag:

Socialnämnden
Kommunstyrelseförvaltningen
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Dnr 2008/582

Kommunalt bolag för distribution av biogas
Ärendebeskrivning
Hushållningssällskapet Väst avslutade i maj 2006 förstudien ”Småskalig biogas och
etanol”. Denna studie var grunden för projektet ”Planering av projektsteget för
Brålanda Biogas” och ett första steg i satsningen biogas Brålanda. Arbetet var mycket
konkret inriktat och skedde i nära samarbete med lantbrukare och industrier i
Brålandaområdet. Förstudiens uppgift var att redovisa tekniska och ekonomiska
möjligheter för lokalt baserad småskalig produktion av biogas och etanol. Efter halva
projekttiden visade det sig att det skulle vara möjligt att redan idag etablera en eller flera
biogasanläggningar på Dalboslätten. Studien fördjupades och förlängdes, bland annat
tillkom en marknadsundersökning samt en undersökning av mer kostnadseffektiva
alternativ till de nyckelfärdiga anläggningar som finns på marknaden idag.
I promemoria daterad 2008-11-17 redovisar kommunstyrelseförvaltningen bakgrund,
driftsättning av biogasprojektet, kommunala investeringar i biogasteknik samt förslag
till ett kommunägt nätbolag.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunstyrelseförvaltningens upprättade PM och
uppdrar åt kommunchefen att i samråd med Melleruds kommun ta fram förslag till
bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal samt övriga beslutsunderlag.
_____________

Protokollsutdrag:

Melleruds kommun
Kommunchefen + kommunstyrelseförvaltningens promemoria 2008-11-17
_________________________________________________________________________________________________
│ Justerandes sign
│ Utdragsbestyrkande
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§279

Sammanträdesdatum

Sida

2008-12-03

31 (41)

Dnr 2008/571

Vattenpalatset Vänerparken AB med anhållan om preliminärt
förlusttäckningsbidrag
Ärendebeskrivning
Vattenpalatset Vänerparken AB har i skrivelse 2008-11-17 anhållit om preliminärt
förlusttäckningsbidrag på 7 184 000 kronor för 2009. Av skrivelsen framgår att slutligt
förlusttäckningsbidrag fastställs då bolagsstämman behandlar bolagets årsredovisning
för 2009.
Ekonomikontoret har i skrivelse 2008-11-18 tillstyrkt bolagets förslag.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer preliminärt förlustbidrag för 2009 till 7 184 Tkr.
Finansiering kan ske inom ramen för ekonomikontorets budget för 2009 år.
_____________

Protokollsutdrag:

Vattenpalatset Vänerparken AB
Ekonomikontoret
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Dnr 2008/428

Förslag till infrastrukturprioriteringar
Ärendebeskrivning
En arbetsgrupp har gemensamt tagit fram ett strategiskt dokument som redovisar viktiga
infrastrukturobjekt i kommunen. Arbetsgruppen består av representanter för Vänersborg
& Co, byggnadsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen samt kommunstyrelseförvaltningen.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2008-11-11 redovisat arbetsgruppens prioriteringar samt bland annat föreslagit att kommunstyrelsen skulle ställa sig
bakom förslaget.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom redovisat förslag till infrastrukturprioriteringar.
Kommunstyrelsen beslutar vidare att förslaget skall ligga till grund för kommunikation
med infrastrukturfrågor i Västra Götalandsregionen och uppdrar åt arbetsgruppen för
infrastrukturfrågor att följa och samordna infrastrukturfrågorna.
_____________

Protokollsutdrag:

Vänersborg & Co
Byggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Arbetsgruppen för infrastrukturfrågor
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Dnr 2008/561

Yttrande över detaljplan för Torpa 2:18 m m, handel vid
Poppelvägen i Vänersborg
Ärendebeskrivning
Planområdet ligger sydöst om korsningen mellan Gropbrovägen och Poppelvägen. I
söder gränsar området till kvarteret Linjalen. Planområdet omfattar i huvudsak
fastigheten Torpa 2:18. Marken ägs av kommunen. En del av marken disponeras av
bostadsrättsföreningen Hyveln för markparkering och garage.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en dagligvaruhandel på fastigheten. Netto
Marknad Sverige AB önskar uppföra en cirka 1 200 m2 stor butik på fastigheten med
tillhörande parkeringsytor. Planen möjliggör även en utbyggnad av befintliga garage i
planområdets södra och östra delar.
Byggnadsnämnden har överlämnat utställd detaljplan till kommunstyrelsen för yttrande.
Kommunstyrelseförvaltningen har i yttrande 2008-11-12 föreslagit att kommunstyrelsen
skulle tillstyrka föreslagen detaljplan.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Planarkitekten Jan-Irvis Scheynius informerade kommunstyrelsen.
Ordföranden Lars-Göran Ljunggren (s) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag.
Madelaine Karlsson (s) önskade få en protokollsanteckning fogad till protokollet vilket
medgavs av ordföranden.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka föreslagen detaljplan
_____________
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Dnr 2008/561

Protokollsanteckning
”Jag vill ha en protokollsanteckning på detaljplanen Torpa.
Att man måste titta över hela trafiksäkerheten inne på planområdet/bostads/kvartersgata.
Inte bara säkra gång o cykelvägar, utan även en trafiksäker bilväg för boende och
kunder. Framförallt i korsningen inne på planområdet.
Madelaine Karlsson”

Protokollsutdrag:

Byggnadsnämnden + kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2008-11-12
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Dnr 2007/270

Samråd om vindbruksplan
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2007-05-30, § 158, att ge kommunchefen Guy Mahlviker och byggnadschefen Charlotte Rosborg i uppdrag att upprätta en
fördjupad översiktsplan för vindkraft.
Byggnadsförvaltningen har anlitat konsultföretaget Rådhuset Arkitekter AB, för
uppdraget.
Planen föreslås bli ett tematiskt tillägg till översiktsplan 2006 som gäller för hela
kommunen.
Byggnadsförvaltningen redovisar i skrivelse 2008-11-06 att ett inledande samråd om ett
förslag till vindbruksplan, tillägg till översiktsplan 2006 genomfördes från och med
2008-04-14 till och med 2008-05-12. Samrådsmöten hölls 2008-04-16 i Vänersborgs
kommunhus och 2008-04-21 i Åttersruds bygdegård. Förslaget innehöll planeringsförutsättningar och analys.
Av byggnadsnämndens ovan redovisade skrivelse framgår att förslaget till vindbuksplan
har bearbetats. Till förslaget har fogats riktlinjer för prövning och anläggningar för
vindbruk. Kommunstyrelsen föreslås samråda om vindbruksplanen, tillägg till
översiktsplan 2006, enligt 4 kap 3 § plan- och bygglagen.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Samhällsplaneraren vid Rådhuset Arkitekter AB, Per-Allan Olsson, informerade
kommunstyrelsen. Byggnadschefen Charlotte Rosborg och planarkitekten Jan-Irvis
Scheynius fanns närvarande för att besvara frågor.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att samråda om vindbruksplan, tillägg till översiktsplan
2006, enligt 4 kap 3 § plan- och bygglagen.
_____________
Protokollsutdrag:

Byggnadsförvaltningen
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Dnr 2008/478

Yttrande över revisionsrapport angående redovisning av
mervärdesskatt i kommunens verksamhet
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av den revisionsrapport, ”Granskning av
Mervärdesskatt, Vänersborgs kommun”, som Öhrlings PricewaterhouseCoopers tagit
fram på uppdrag av kommunens revisorer.
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till yttrande daterat 2008-11-01 samt
föreslagit att kommunstyrelsen skulle ställa sig bakom förvaltningens yttrande.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens yttrande 2008-11-01 och överlämnar
detsamma som svar till kommunens revisorer.
_____________

Protokollsutdrag:

Revisionen + Kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2008-11-01
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Dnr 2008/444

Beslut om införande av nytt beslut- och ledningsstöd vid Norra
Älvsborgs Räddningstjänstförbund – NÄRF
Ärendebeskrivning
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) avtal med SOS Alarm AB går ut
2009-12-31.
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) redovisar i skrivelse 2008-08-28 att i
förutsättningarna för utlarmningsverksamheten har SOS Alarm AB meddelat att man
efter denna avtalsperiod inte längre kommer att larma ut med den äldre analoga tekniken.
För NÄRF innebär detta att man måste byta ut äldre utlarmningsteknik till en digital
utrustning. NÄRF är också intresserad av att införa ett nytt arbetssätt med en ny befälsorganisation. Ett inre befäl skulle till exempel tillhandahålla stöd till ägarkommunerna
vid en extraordinär händelse. I skrivelsen redovisas kalkyl över kostnader omfattande
både personalökning inom befälssidan samt tenikförändringen.
Ärendet har beretts vid ordinarie ägarsamråd mellan NÄRF och medlemskommunerna.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2008-11-18 redovisat förslag till
yttrande innebärande att Vänersborgs kommun skulle ställa sig positiv till teknikförändringen och uppmana NÄRF att söka statsbidraget.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till teknikförändringen och uppmanar NÄRF att
söka statsbidraget. Gällande kostnaden för personalökningen uppmanas direktionen att
undersöka vilka andra intressenter som kan ansluta sig. Målet är att kostnaden för
personalutökningen kan täckas av övriga intressenter. Den slutliga finansieringsfrågan
får behandlas i NÄRF:s budget för 2010.
_____________
Protokollsutdrag:

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
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§285

Delegationsbeslut
Kommunstyrelsen godkänner anmälda delegationsbeslut som kommit in för att anmälas
vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 december 2008. Se bilaga 2.
_______
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§286

Meddelanden
Kommunkansliet har ingivit förteckning över skrivelser och meddelanden som inkommit
för anmälan vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 december 2008. Se bilaga 3

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger förteckningen till handlingarna.
_______
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Dnr 2008/605 och 2008/607

Valärende
Ärendebeskrivning
Lars G Blomgren (fp) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Andréas Vänerlöv (kd) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsens
arbetsutskott.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar entlediga Lars G Blomgren (fp) och Andréas Vänerlöv (kd)
från uppdragen som ledamot respektive ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsen beslutar vidare utse Andréas Vänerlöv (kd) till ny ledamot i
kommunstyrelsens arbetsutskott och Lars G Blomgren (fp) till ny ersättare i samma
utskott.
_______

Protokollsutdrag:

Lars G Blomgren
Andréas Vänerlöv
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Lönekontoret
Förtroendemannaregistret
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§288

Avslutning
Ordföranden tackade för det gångna året och önskade alla närvarande och deras familjer
en god jul och ett gott nytt år. Ordföranden uppmanade till att ta vara på den ledighet
som helgerna ger och få nya krafter inför 2009.
Lars Rosén (fv) överlämnade en bok han själv skrivit, till ordföranden Lars-Göran
Ljunggren (s).
Gunnar Lidell (m) önskade ordföranden en riktigt lugn och god helg med lagom mycket
mat och lagom mycket snö.
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