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Närvarolista
Beslutande
Lars-Göran Ljunggren (s)
Gunnar Lidell (m)
Mats Andersson (c)
Bo Carlsson (c)
Joakim Sjöling (s)
Marie Dahlin (s)
Anne Sophie Aronsson (s)
Madelaine Karlsson (s)
Kate Giaever (s)
Marianne Karlsson (c)
Anders Forsström (m)
Astrid Karlsson-Björkman (m)
Lars G Blomgren (fp)
Johan Ekström (fp)
Andreas Vänerlöv (kd)
James Bucci (v)
Lars Rosén (fv)
Ersättare
Sven G Johansson (s)
Bengt Larson (s)
Lennart Niklasson (s)
Johanna Olsson (s)
Dan Nyberg (s)
Mats Andersson (c)
Kerstin Andersson Karlsson (m)
Tor Wendel (m)
Johan Ekström (fp)
Orvar Carlsson (kd)
Lutz Rininsland (v)
Kent O. Nilsson (mp)

Tjänstgör för

del av § 1
§ 2-30

Bo Carlsson (c)

Jenny Brycker (s)

Ann-Britth Fröjd (c)

§1
§ 2-30

Lars G Blomgren (fp)

del av § 1-30

del av § 1-30
del av § 1-30
del av § 1-30

Information § 1
Revisorn Stefan Tengberg, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers
Planarkitekten Karin Wolff
Utvecklingsledaren Ronny Irekvist
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Fysiska planeraren Maj-Britt Andrén Alm
Planarkitekten Jan-Irvis Scheynius
Ekonomichefen Thomas Sannemalm

Övriga deltagare
Kommunchefen Guy Mahlviker
Kanslichefen Claire Gabrielsson
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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Ärenden

Sid

§1

Information

6

§2

Ordförandeinformation

8

§3

Byggnadsnämnden med ansökan om utökning av investeringsbudget 2008 för
digitalisering av bygglovarkivet (Dnr 2007/700 KS)

9

§4

Antagande av detaljplan för Botered Norra (Dnr 2006/474 KS)

10

§5

Antagande av livsmedelspolicy i Vänersborgs kommun (Dnr 2007/529 KS)

11

§6

Justerad budget 2008 av förändrat personalomkostnadspålägg (Dnr 2008/17
KS)

12

§7

Revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt
(Dnr 2007/684 KS)

13

§8

Revisionsrapport - Granskning av omvärldsbevakning och omvärldsanalys
(Dnr 2007/683 KS)

14

§9

Revisionsrapport - Analys kostnads- och kvalitetsjämförelse med kommuner
som har samma struktur (Dnr 2007/686 KS)

15

§10

Revisionsrapport – Analys av budgetansvarig personal (Dnr 2007/687 KS)

16

§11

Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll på Birger Sjöbergs-gymnasiet
inom gymnasienämnden (Dnr 2007/685 KS)

17

§12

Internkontroll inom kommunstyrelsens förvaltning 2007 (Dnr 2007/213 KS)

18

§13

Socialnämnden med anhållan om omdisponering av budget 2008
(Dnr 2008/7 KS)

19

§14

Gymnasienämnden med anhållan om överföring av medel från lokalrationalisering för Komvux (Dnr 2007/365 KS)

20

§15

Uppdrag att upprätta detaljplan för Torpa 2:18 m m och del av Torpa 1:2 i
Vänersborgs kommun (Dnr 2007/693 KS)

21

§16

Yttrande över utställd detaljplan Katrinedal Södra (Dnr 2007/64 KS)

23

§17

Yttrande över utställd detaljplan delområde 1 av Restad Gård (Dnr 2008/8 KS)

24

§18

Yttrande över samråd om detaljplan för del av kv Vallmon i Vänersborgs
kommun (Dnr 2008/6 KS)

25

§19

Utbyggnad av brandstation i Brålanda (Dnr 2007/666 KS)

26

§20

Angående uppsägning av avtal med TRAAB Trestadsregionens avfalls AB
avseende avfallstjänster (Dnr 2007/674 KS)

27
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§21

Rapport från kvalitetsnätverk Västkust "Informationsgivningen till
medborgaren" (Dnr 2007/351 KS)

29

§22

Stöd för projektet "Vatten och samhälle" samt medverkan i styrgruppen
(Dnr 2007/659 KS)

30

§23

Yttrande över ”Riktlinjer för utbyggnad av vindkraftverk” för Uddevalla
kommun (Dnr 2007/658 KS)

31

§24

Yttrande över samråd om energiplan 2008 för Trollhättans kommun
(Dnr 2007/620 KS)

32

§25

Riktlinjer för genomförande av SERN:s strategi (Dnr 2007/676 KS)

33

§26

Delegationsbeslut

34

§27

Meddelanden

35

§28

Bildande av Leaderområde för Dalsland och Årjäng Dnr 2007/576

36

§29

Extra pensionsavsättning 2007 Dnr 2008/24

38

§30

Medel till reparation av sopbil skänkt av Vänersborgs kommun till
partnerskapsorten Omaruru, Namibia Dnr 2008/25

39
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§1

Information
Revisorn Stefan Tengberg, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers
- Revisionsrapport – Analys kostnads- och kvalitetsjämförelse med kommuner som har
samma struktur Dnr 2007/686
- Revisionsrapport – Analys avseende budgetansvarig personal Dnr 2007/687
Planarkitekten Karin Wolff
- Yttrande over “Vindkraft i Översiktsplan” för Uddevalla kommun Dnr 2007/658
- Yttrande över utställd detaljplan för delområde 1 av Restad Gård Dnr 2008/8
Utvecklingsledaren Ronny Irekvist
- Rapport från kvalitetsnätverk Västkust ”Informationsgivningen till medborgaren”
Dnr 2007/351
GIS-samordnaren Maj-Britt Andrén Alm
- Antagande av detaljplan för Botered Norra Dnr 2006/474
- Yttrande över samråd om detaljplan för del av kvarteret Vallmon Dnr 2008/6
Planarkitekten Jan-Irvis Schynius
- Uppdrag att upprätta detaljplan för Torpa 2:18 m m och del av Torpa 1:2
Dnr 2007/693
- Yttrande över utställd detaljplan för Katrinedal Södra Dnr 2007/64
Kanslichefen Claire Gabrielsson
- Angående uppsägning av avtal med TRAAB, Trestadsregionens Avfalls AB
avseende avfallstjänster Dnr 2007/674
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
- Justerad budget 2008 av förändrat personalomkostnadspålägg Dnr 2008/17
- Internkontroll inom kommunstyrelsens förvaltning 2007 Dnr 2007/213
- Socialnämnden med anhållan om omdisponering av budget 2008 Dnr 2008/7
- Gymnasienämnden med anhållan om överföring av medel från lokalrationalisering för
Komvux Dnr 2007/365
- Extra pensionsavsättning 2007 Dnr 2008/24
Kommunchefen Guy Mahlviker
- Stöd för projektet ”Vatten och samhälle” samt medverkan i styrgruppen
Dnr 2007/659
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Forts § 1
Kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren
- Bildande av Leaderområde för Dalsland och Årjäng Dnr 2007/576
- Medel till reparation av sopbil skänkt av Vänersborgs kommun till partnerskapsorten
Omaruru, Namibia Dnr 2008/25
Personal- och förhandlingsutskottets ordförande Bengt Larson (s)
Den årliga uppräkningen av politikerarvodena har beslutats till 3.25 %.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen
______
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§2

Ordförandeinformation
Beslut med godkännande från SALA IDA av två projekt i partnerskapet Omaruru/
Vänersborg; musik och information om HIV/AIDS.
Informell politisk grupp har bildats bestående av politiker som fått EU-utbildning.
Ordförande i gruppen är Gunnar Lidell (m). Syftet med gruppen är att öka gruppens
kunskaper och även olika organisationer där den politiska gruppens medlemmar deltar.
Den 13 december information vid Skaraborgs Flygflottilj
Den 13 december Infrastrukturberedningens sammanträde i Uddevalla
Den 17 december sammanträde med Samarbetskommittén för Tvåstad
Den 17 december Allians för tillväxt Trollhättan-Vänersborg
Den 17 december styrelsemöte med Film i Väst
Den 17 december premiär på filmen Arn
Den 18 december beredningsgruppen för regional utveckling
Den 19 december extra kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsesammanträde
Den 19 december överläggningar angående kvarteret Rektangeln, Trestad Center
Den 19 december sammanträde med kommunfullmäktige
Den 20 december sammanträde med Fyrbodals arbetsutskott
Den 31 december deltog vid Nyårsfirande i Vänersborg. Kommunfullmäktiges första vice
ordförande Astrid Karlsson Björkman (m) höll nyårstalet
2008
Den 8 januari invigning av belysning utmed vägen till Brättegården
Den 8 januari sammanträde med den politiska EU-gruppen
Den 9 januari kommunstyrelsens arbetsutskott
Den 9 januari deltog vid Kommuninvests information i Vänersborg
Den 9 januari Leaderinformation på Nuntorps Naturbruksgymnasium
Den 10 januari Leaderinformation i Håverud
Den 11 januari konferens i Göteborg om ”Det goda livet”
Den 12 januari förhandsvisning av Solängen
Den 14 januari presidiemöte angående Bergagården och Vänerhamn
Den 14 januari styrgrupp för planfrågor
Den 15 januari möte med Vänersborg & Co

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen
_______
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Dnr 2007/700

Byggnadsnämnden med ansökan om utökning av investeringsbudget 2008 för digitalisering av bygglovarkivet
Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har tidigare beviljats investeringsmedel om totalt 1,2 miljoner kronor
för digitalisering av bygglovarkivet. Vid upphandling har konstaterats att avsatta medel
inte kommer att räcka för den mängd handlingar som arkivet omfattar.
Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2007-12-13, § 212, anhållit om att få utökad
investeringsbudget under 2008 med 600 tkr för digitalisering av bygglovarkivet.
Ekonomikontoret konstaterar i skrivelse 2008-01-08 bland annat att den utökade
investeringsutgiften borde kunna inrymmas inom ramen för 2007 års kvarstående
investeringsutrymme för byggnadsnämnden. Detta under förutsättning att kommunfullmäktige, mot bakgrund av fastställd årsredovisning för 2007, beslutar överföra dessa
budgetmedel till 2008.
Ekonomikontoret tillstyrker att ett tilläggsanslag utgår, enligt nämndens förslag, för att
byggnadsnämnden skall kunna slutföra upphandlingen inom rimlig tid.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade kommunstyrelsen vid dagens
sammanträde.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar utöka byggnadsnämndens investeringsbudget för 2008 med
600 Tkr, avseende digitalisering av bygglovarkivet. Finansiering kan ske med utökad
upplåning.
_______
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Dnr 2006/474

Antagande av detaljplan för Botered Norra
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2006-12-06, § 297, att uppdra åt byggnadsförvaltningen att ta
fram ett förslag till detaljplan för Botered Norra.
Planområdet ligger i västra Vänersborg mellan järnvägen Norge/Vänerbanan och
Öxneredsvägen, norr om Boteredsvägen och väster om kvarteren vid Sekundantvägen.
Områdets areal är cirka 8 hektar och ägs av kommunen. Syftet med planförslaget är att
området skall bebyggas med friliggande villor och att den befintliga fotbollsplanen och
förskolan skall ingå i planen.
Ett förslag till detaljplan för Botered Norra har varit ute på samråd enligt 5 kap 20 § planoch bygglagen från och med den 19 april till och med den 11 maj 2007.
Planförslaget har varit utställt för granskning enligt 5 kap 23 § plan- och bygglagen från
och med den 5 oktober till och med den 2 november 2007. Inkomna yttranden har
sammanställts och kommenterats i ett utlåtande.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Fysiska planeraren Maj-Britt Andrén Alm informerade kommunstyrelsen vid dagens
sammanträde.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar enligt 5 kap, 29 § plan- och bygglagen, detaljplan för Botered
Norra.
_______
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Dnr 2007/529

Antagande av livsmedelspolicy i Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en Livsmedelspolicy med
tillämpningsanvisningar och mål för Vänersborgs kommuns inköp av livsmedel.
Ekonomikontoret har i skrivelse 2007-10-08 bland annat lämnat utlåtande utifrån vad som
sägs i EU direktiv och Lagen om Offentlig Upphandling.
Samhällsbyggnadsnämnden har fattat beslut i ärendet vid sammanträde 2007-12-14,
§ 201.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Under överläggningarna yrkade Johan Ekström (fp) att i ”Mål för Vänersborgs kommuns
inköp av livsmedel” punkten 2 skulle rubriken lyda enligt följande ”Livsmedel som
uppfyller ILO:s grundläggande konventioner o mänskliga rättigheter i arbetslivet
(Etiska/rättvisemärkt-produkter eller motsvarande som minst säkerställer att dessa ILOkonventioner uppfylls).
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden yrkandet under proposition och fann
att kommunstyrelsens bifallit detsamma.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar Livsmedelspolicy för Vänersborgs kommun

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att justering enligt ovan görs i ”Mål för
Vänersborgs kommuns inköp av livsmedel” punkten 2. Kommunstyrelsen beslutar vidare
anta ”Tillämpningsanvisningar samt Mål för Vänersborgs kommun avseende inköp av
livsmedel” att gälla från den dag, det kommunfullmäktiges protokoll som behandlar
livsmedelspolicyn, vunnit laga kraft. Tidigare regler upphör samtidigt att gälla.
Kommunstyrelsen beslutar också anslå 715 Tkr för år 2008 för inköp av ekologiska
livsmedel. Kostnaden skall belasta kommunstyrelsens förfogandeanslag. Kostnader för
2009 tas upp i samband med överläggningar om mål- och resursplanen.
_______
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Dnr 2008/17

Justerad budget 2008 av förändrat personalomkostnadspålägg
Ärendebeskrivning
I nämndernas beslutade budgetramar för 2008 är det interna personalomkostnadspålägget
preliminärt beräknat till 41,8 procent. Mot bakgrund av sänkta arbetsgivaravgifter
rekommenderar Sveriges kommuner och landsting ett personalomkostnadspålägg som
uppgår till 41,52 procent för 2008. Det är kostnaderna för avtalsförsäkringarna som
minskar. Ett lägre personalomkostnadspålägg innebär lägre kostnader för nämnderna.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2008-01-08 föreslagit justering av budget 2008 av
förändrat personalomkostnadspålägg.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade kommunstyrelsen vid dagens
sammanträde.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Nämndernas budgetanslag för 2007 justeras ned enligt följande:
Kommunstyrelsen
-72 Tkr
Samhällsbyggnadsnämnden
-197 Tkr
Byggnadsnämnden
-25 Tkr
Socialnämnden
-924 Tkr
Barn- och ungdomsnämnden
-756 Tkr
Gymnasienämnden
-252 Tkr
Miljö- och hälsoskyddsnämnden -11 Tkr
Kulturnämnden
-12 Tkr
Överförmyndarnämnden
-3 Tkr
Totalt nämnderna
-2 252 Tkr
Nedjusteringen av nämndernas personalomkostnadspålägg, om totalt 2 252 Tkr, tillförs
kommunstyrelsens förfogandeanslag avseende budget för löneavtal 2008.
_______
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Dnr 2007/684

Revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens
uppsiktsplikt
Ärendebeskrivning
Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av kommunens revisorer upprättat en
revisionsrapport. Rapporten, daterad 2007-11-05, är en uppföljning av en tidigare gjord
revisionsrapport avseende ”Granskning över kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2008-01-07 yttrat sig över rapporten.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2008-01-07
och översänder detsamma som svar till kommunens revisorer.
_______

Protokollsutdrag:

Kommunens revisorer + yttrande 2008-01-07
Öhrlings PricewaterhouseCoopers + yttrande 2008-01-07
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Dnr 2007/683

Revisionsrapport - Granskning av omvärldsbevakning och
omvärldsanalys
Ärendebeskrivning
Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av kommunens revisorer upprättat en
revisionsrapport. Rapporten med titeln ”Utan spaning ingen aning – omvärldsbevakning i
Vänersborgs kommun” är daterad november 2007. I rapporten granskas kommunstyrelsens
och barn- och ungdomsnämndens arbete med omvärldsarbete, det vill säga omvärldsbevakning och omvärldsanalys.
Kommunstyrelseförvaltningen har 2008-01-09 yttrat sig över rapporten.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunchefens yttrande 2008-01-09 och översänder
detsamma som svar till kommunens revisorer
_______

Protokollsutdrag:

Kommunens revisorer + yttrande 2008-01-09
Öhrlings PricewaterhouseCoopers + yttrande 2008-01-09
Barn- och ungdomsnämnden + yttrande 2008-01-09
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Dnr 2007/686

Revisionsrapport - Analys kostnads- och kvalitetsjämförelse med
kommuner som har samma struktur
Ärendebeskrivning
Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av kommunens revisorer upprättat
revisionsrapporten ”Analys avseende kommunens kostnadsnivå samt kvalitetsnivå och om
den är hög eller låg i en jämförelse med liknande kommuner”. Rapporten är daterad
2007-11-05.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2008-01-08 yttrat sig över rapporten.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Revisorn Stefan Tengberg, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers, informerade kommunstyrelsen vid dagens sammanträde.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2008-01-08
och översänder detsamma som svar till kommunens revisorer.
_______

Protokollsutdrag:

Kommunens revisorer + yttrande 2008-01-08
Öhrlings PricewaterhouseCoopers + yttrande 2008-01-08
Samtliga nämnder + yttrande 2008-01-08
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Dnr 2007/687

Revisionsrapport – Analys av budgetansvarig personal
Ärendebeskrivning
Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av kommunens revisorer upprättat
revisionsrapporten ”Analys avseende om de budgetansvariga i verksamheterna har rätt
kunskap och insikt i ekonomi- och verksamhetsstyrningen?” Rapporten är daterad
2007-11-05.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2008-01-07 yttrat sig över rapporten.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Revisorn Stefan Tengberg, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers, informerade kommunstyrelsen vid dagens sammanträde.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2008-01-08
och översänder detsamma som svar till kommunens revisorer.
_______

Protokollsutdrag:

Kommunens revisorer + yttrande 2008-01-08
Öhrlings PricewaterhouseCoopers + yttrande 2008-01-08
Samtliga nämnder + yttrande 2008-01-08
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Dnr 2007/685

Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll på Birger
Sjöberg-gymnasiet inom gymnasienämnden
Ärendebeskrivning
Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av kommunens revisorer upprättat
revisionsrapporten ”Uppföljning av rapport 2002-02-04 gällande rutiner för intern kontroll
på fordonsprogrammet vid Birger Sjöberggymnasiet” Rapporten är daterad
2007-11-06.
Revisionsrapporten som avser gymnasienämnden skall endast anmälas i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
_______
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Dnr 2007/213

Internkontroll inom kommunstyrelsens förvaltning 2007
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen antog 2007-05-02, § 123, plan för granskning av den ekonomiska
interna kontrollen 2007 enligt reglementet för intern kontroll. Granskning av den
elektroniska fakturahanteringen har utförts enligt planen.
Ekonomikontoret har i skrivelse 2007-12-12 redovisat att den genomförda granskningen
visar sammanfattningsvis att den elektroniska fakturahanteringen fungerar väl i relation
till de kontrollmål som ställts upp i planen. Kvalitén på de underlag, som i vissa fall
behöver bifogas grundverifikationen för att denna skall utgöra ett korrekt bokföringsunderlag, kan förbättras. Åtgärder kommer att vidtas i form av förnyad information till
besluts- och mottagningsattestanter. I skrivelsen redovisas vidare granskningsarbetet dels
med den elektroniska fakturahanteringen dels med kommunens fordon, mobiltelefoner
och kontokort.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade kommunstyrelsen vid dagens
sammanträde.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten om internkontrollarbetet 2007 inom
kommunstyrelsens förvaltning och överlämnar rapporten till revisionen för kännedom
_______

Protokollsutdrag:

Kommunens revisorer + skrivelse 2007-12-12
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Dnr 2008/7

Socialnämnden med anhållan om omdisponering av budget 2008
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har vid sammanträde 2007-12-20, § 238, föreslagit omfördelning av
budgetmedel mellan anslagsbindningsnivåerna. Socialnämnden har beslutat föra över
budgetmedel från vård och omsorg till omsorg om funktionshindrade för
bemanningsenheten samt boendestödet. Budget för hindikappkonsulenten omfördelas från
omsorg om funktionshindrade till nämnd/socialförvaltningen.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2008-01-07 redovisat vad justeringen av
anslagsbindningsnivåerna innebär.
Anslagsbindningsnivå

Justering
Mkr
Nämnd och administration
+450
Vård och omsorg
-4 431
Individ- och familjeomsorg
0
Omsorg om funktionshindrade +3 981
TOTALT
0

Summa
Mkr
18 355
323 883
86 780
161 428
590 446

Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade kommunstyrelsen vid dagens
sammanträde.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen medger omfördelning av budgetmedel för 2007 mellan
anslagsbindningsnivåerna enligt socialnämndens förslag 2007-12-20, § 238.
_______

Protokollsutdrag:

Socialnämnden
Ekonomikontoret
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Dnr 2007/365

Gymnasienämnden med anhållan om överföring av medel från
lokalrationalisering för Komvux
Ärendebeskrivning
Gymnasienämnden har vid sammanträde 2007-11-20, § 97, anhållit att ”få överföra de
medel för lokaleffektiviseringen som uppstår då komvux flyttar till Vänerparken, för att
kunna bygga om lokalerna för de studieförberedande programmen, motsvarande en
hyreshöjning på 1,5 Mkr”
Ekonomikontoret har i skrivelse 2007-12-04, redovisat bakgrund och som slutsats bedömt
det som svårt att redan nu föregripa budgetprocessen och kommunfullmäktiges
budgetbeslut inför 2009-2011
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade kommunstyrelsen vid dagens
sammanträde.
James Bucci (v) yrkade bifall till ”gymnasienämndens hemställan om att få överföra de
medel för lokaleffektiviseringen som uppstår då Komvux flyttar till Vänerparken, för att
kunna bygga om lokalerna för de studieförberedande programmen, motsvarande en
hyreshöjning på ca 1,5 miljoner kr.”
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden arbetsutskottets förslag mot James
Buccis (v) yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbesutskottets
förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen bedömer att frågan får hanteras i samband med arbetet med Mål- och
resursplan 2009-2011.
_______
Reservation
James Bucci (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.
Protokollsutdrag:

Gymnasienämnden
Ekonomikontoret
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Dnr 2007/693

Uppdrag att upprätta detaljplan för Torpa 2:18 m m och del av
Torpa 1:2 i Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Planområdet för Torpa 2:18 m m ligger sydöst om korsningen mellan Gropbrovägen och
Poppelvägen. Från norr ansluter Kastanjevägen till korsningen. Områdets östra gräns följer
en gång- och cykelväg som går i en tunnel under Gropbrovägen. I söder gränsar området
till kvarteret Linjalen.
Planområdet för del av Torpa 1:2 ligger i det nordöstra hörnet av ett park- och
idrottsområde som ligger söder om flerbostadshusen vid Poppelvägen och Bokgatan.
Netto Marknad Sverige AB har framställt önskemål om ändring av detaljplanen för Torpa
2:18 för att där uppföra en cirka 1 000 kvadratmeter stor butik.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Planarkitekten Jan-Irvis Scheynius informerade kommunstyrelsen vid dagens
sammanträde.
Madelaine Karlsson (s) yrkade avslag till arbetsutskottets förslag.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden arbetsutskottets förslag mot
Madelaine Karlsson (s) yrkade och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt byggnadsförvaltningen att ta fram förslag till detaljplan för
Torpa 2:18 m m med syftet att marken skall användas för handel, parkering, garage och
allmän plats.
Kommunstyrelsen beslutar vidare uppdra åt byggnadsförvaltningen att ta fram förslag till
detaljplan för del av Torpa 1:2 med syftet att marken skall användas för parkering.
Kommunstyrelsen uppdrar åt byggnadsförvaltningen att träffa planavtal med Netto
Marknad Sverige AB.
_______
Reservation
Madelaine Karlsson (s) reserverade sig mot beslutet
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Dnr 2007/693

Protokollsutdrag:

Byggnadsförvaltningen
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Dnr 2007/64

Yttrande över utställd 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.
Planförslaget är utställt för granskning enligt 5 kap 23 § plan- och bygglagen från och med
den 20 december 2007 till och med den 31 januari 2008.
Kommunstyrelseförvaltningen har i yttrande 2007-12-27 tillstyrkt den utställda
detaljplanen.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Planarkitekten Jan-Irvis Scheynius informerade kommunstyrelsen vid dagens
sammanträde.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tillstyrker upprättat förslag till detaljplan för Katrinedal Södra,
Vänersborgs kommun.
_______

Protokollsutdrag:

Byggnadsnämnden
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Dnr 2008/8

Yttrande över utställd detaljplan delområde 1 av Restad Gård
Ärendebeskrivning
Planområdet ligger i den södra delen av Huvudnäsön, cirka 5 kilometer sydost om
Vänersborgs centrum. Området ägs till största delen av Västra Götalands Läns Landsting.
Syftet med planen är att de befintliga husen i området skall kunna kompletteras med
tomter för småhus, radhus och flerbostadshus. Det ska ske med hänsyn till områdets
miljövärden.
Planförslaget är utställt för granskning enligt 5 kap 23 § plan- och bygglagen från och med
den 3 januari till och med den 31 januari 2008.
Kommunstyrelseförvaltningen har i yttrande 2008-01-09 tillstyrkt den utställda
detaljplanen.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Planarkitekten Karin Wolff informerade kommunstyrelsen vid dagens sammanträde.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har ingen erinran mot upprättat förslag till detaljplan för delområde 1 av
Restad Gård, Vänersborgs kommun.
_______

Protokollsutdrag:

Byggndsnämnden
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Dnr 2008/6

Yttrande över samråd om detaljplan för del av kv Vallmon i
Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Planområdet ligger centralt i Vänersborg, i stadens västra del utmed Hamngatan vid Gamla
Hamnkanalen. Marken används idag som allmän parkeringsplats.
Syftet med planförslaget är att marken skall kunna bebyggas med flerbostadshus och
parkering.
Förslaget är utställt för samråd enligt 5 kap 20 § plan- och bygglagen under tiden den 3
januari till den 1 februari 2008.
Kommunstyrelseförvaltningen har i yttrande 2008-01-09 tillstyrkt föreslagen detaljplan.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Fysiska planeraren Maj-Britt Andrén Alm informerade kommunstyrelsen vid dagens
sammanträde.
James Bucci (v) yrkade följande tillägg till redovisad beslutsformulerin: ”Kommunstyrelsen vill se konkreta förslag till hur de 70 parkeringsplatser som försvinner skall
ersättas.”
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden arbetsutskottets förslag mot James
Buccis (v) yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets
förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har ingen erinran mot upprättat förslag till detaljplan för del av kvarteret
Vallmon, Vänersborgs kommun.
_______
Reservation
James Bucci (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.

Protokollsutdrag:

Byggnadsnämnden
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Dnr 2007/666

Utbyggnad av brandstation i Brålanda
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen hyr brandstationen i Brålanda av kommunfastigheter för räddningstjänstens verksamhet. En förfrågan har kommit in från räddningstjänsten om ombygg-nad
för att göra lokalerna mer ändamålsenliga. Utrymme för larmkläder och utrymme för
fysisk träning saknas i nuvarande lokaler.
Kommunfastigheter föreslår en tillbyggnad om 110 kvadratmeter fördelade på två plan.
Ekonomikontoret har i tjänsteyttrande 2007-12-14 redovisat att kommunfastigheter
kostnadsberäknat investeringen till 1 625 Tkr och en hyreshöjning med 146 Tkr.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom ombyggnaden av brandstationen i Brålanda enligt
förslaget. Den ökade hyreskostnaden under 2008 kan beräknas till 98 000 kr. Finansiering
sker via kommunstyrelsens förfogandeanslag för 2008. Vidare finansiering behandlas i
budgetarbetet inför 2009.
_____________

Protokollsutdrag:

Kommunfastigheter
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Ekonomikontoret
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Dnr 2007/674

Angående uppsägning av avtal med TRAAB Trestadsregionens
avfalls AB avseende avfallstjänster
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2007-12-19, § 143, att använda klausulen, punkt 11.4, i
avtalet med Ragn-Sells, daterat 2007-04-18, och således säga upp den delen av avtalet som
rör anlitandet av bolaget för hanering av avfall fem år från tillträdesdagen, punkt 11.2.
samt att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att genomföra upphandling av de tjänster
som omfattas av avtalet mellan kommunen och Ragn-Sells, punkt 11.2, daterat 2007-0418.
Beslutet fattades efter att EG-kommissionen, i en formell underrättelse till Sveriges
ständiga representation, gjort gällande att bland andra Vänersborgs kommuns tilldelning av
kontrakt om avfallshantering strider mot artiklarna 11 och 5 i direktiv 92/50/EG samt
artiklarna 28 och 35 i direktiv 2004/18/EG.
Beslut om avtal om avfallshanteringen med TRAAB fattade kommunfullmäktige i
Vänersborgs kommun 2007-02-07, i samband med beslutet att sälja sina aktier i
Trestadsregionens Avfalls AB (TRAAB) till Ragn-Sells AB. Avtalet omfattade fem år från
tillträdesdagen som beslutades.
Fullmäktiges beslut om uppsägning av avtalet vinner laga kraft 2008-01-11.
Under tiden från uppsägning och till dess att upphandling genomförts och nytt avtal om
avfallshantering finns, måste kommunens avfall hanteras. Överläggningar om avfallsanteringen kommer således att behöva företas för att hitta en lösning till dess ett nytt avtal
finns.
Kommunstyrelseförvaltningen har 2008-01-07 yttrat sig i ärendet.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kanslichefen Claire Gabrielsson informerade kommunstyrelsen vid dagens sammanträde.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att förhandla fram
nytt avtal avseende avfallshantering att gälla till dess upphandling om avfallshantering är
genomförd och avtal utifrån upphandlingen träder ikraft.
_______
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Dnr 2007/674

Protokollsutdrag:

Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomikontoret
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Dnr 2007/351

Rapport från kvalitetsnätverk Västkust "Informationsgivningen till
medborgaren"
Ärendebeskrivning
Kvalitetsnätverket Västkust, där Vänersborgs kommun ingår, har redovisat en rapport
daterad 2007-05-25, om kommunernas information.
Samtliga förvaltningschefer har yttrat sig över rapporten.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott
Utvecklingsledaren Ronny Irekvist informerade kommunen vid dagens sammanträde.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens noterar informationen
_____________
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Dnr 2007/659

Stöd för projektet "Vatten och samhälle" samt medverkan i
styrgruppen
Ärendebeskrivning
Högskolecentrum Vänersborg har tagit initiativ till ett omfattande projekt inom området
Hållbar Utveckling med inriktningen Vatten och Samhälle. Syftet är bl a att öka den
tvärvetenskapliga kompetensen hos dem som arbetar med miljöfrågor och samhällsplanering. För detta behövs en utbildning som förenar det naturvetenskapliga och det
samhällsvetenskapliga perspektivet. Utbildningen föreslås i projektet utvecklas på
gymnasienivå och skall få en röd tråd till nya program inom högskole-/universitetsnivå.
Utbildningen skall på sikt finnas både som grundutbildning och som fort- och vidareutbildning för yrkesverksamma. Målet är att en sådan utbildning skall leda till att samhällsplaneringen får tydligare fokus på långsiktigt hållbar utveckling.
Utvecklingskontoret har i skrivelse 2007-12-19 redovisat projektet. I skrivelsen bedöms
detta vara av strategiskt högt värde för Vänersborg, såväl beträffande kommunens
engagemang inom området Hållbar Utveckling som att området också omfattas av
kommunens vision.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunchefen Guy Mahlviker informerade kommunstyrelsen vid dagens sammanträde.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge sitt stöd till Högskolecentrum Vänersborg för dess
initiativ och till fortsatt arbete med projektet Hållbar Utveckling med inriktning Vatten
och Samhälle. Kommunstyrelsen beslutar vidare att kommunen aktivt medverkar i arbetet
genom deltagande i styrgruppen samt att kommunchefen utses till kommunens
representant i denna styrgrupp.
_____________

Protokollsutdrag:

Högskolecentrum Vänersborg
Kommunchefen Guy Mahlviker
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Dnr 2007/658

Yttrande över ”Riktlinjer för utbyggnad av vindkraftverk” för
Uddevalla kommun
Ärendebeskrivning
Uddevalla kommun har upprättat ”Riktlinjer för utbyggnad av vindkraftverk – Tillägg till
översiktsplanen för Uddevalla kommun”. Planen som är utställd har överlämnats till
Vänersborgs kommun för yttrande.
Den utställda planen har även från länsstyrelsen överlämnats till Vänersborgs kommun för
yttrande.
Byggnadsförvaltningen har 2008-01-04 yttrat sig i ärendet.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Planarkitekten Karin Wolff informerade kommunstyrelsen vid dagens sammanträde.

Kommunstyrelsens beslut
Vänersborgs kommun har inget att invända mot översiktsplanen avseende riktlinjer för
utbyggnad av vindkraft i Uddevalla kommun men förutsätter ett fördjupat samråd gällande
R2-området i öster nära den gemensamma gränsen.
_______

Protokollsutdrag:

Uddevalla kommun
Byggnadsförvaltningen
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Dnr 2007/620

Yttrande över samråd om ”Energiplan 2008 för Trollhättans
kommun”
Ärendebeskrivning
Trollhättans stad har upprättat ”Energiplan 2008 för Trollhättans kommun”. Den framtagna energiplanen är en revidering av 2003 års energiplan. Planen har för samråd överlämnats till Vänersborgs kommun.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2007-12-14, § 195, föreslagit att
Vänersborgs kommun inte skulle ha någon erinran mot Energiplanen i enlighet med av
samhällsbyggnadsförvaltningen upprättad skrivelse 2007-12-05.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har ingen erinran mot ”Energiplan 2008 för Trollhättans kommun”.
_______

Protokollsutdrag:

Trollhättans stad + samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2007-12-14, § 195, och dess
förvaltnings skrivelse 2007-12-05.
Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr 2007/676

Riktlinjer för genomförande av SERN:s strategi
Ärendebeskrivning
Vänersborgs kommun ingår i nätverket SERN, som är ett nätverk för kommuner i Sverige
och Italien.
SERN:s generalförsamling 2007 antog styrelsens strategiförslag för 2007-2009. De två
övergripande målen som definierades i strategin är hållbar lokal/regional tillväxt samt
hållbar social inklusion. Strategin understryker att styrelsen skall skapa riktlinjer för hur
aktiviteterna kan bidra till ett mervärde för medlemmarna i nätverket. Riktlinjerna skapar
förutsättningar för bättre arbetsmetoder och förtydligar varje aktörs roll i samarbetet.
Därigenom skapas gemensamma metoder för att förenkla projektutveckling och
projektuppföljning.
Förslag till nya ”Riktlinjer för genomförande av SERN:s strategi” har överlämnats till
Vänersborgs kommun för yttrande.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom upprättat förslag till riktlinjer för genomförande av
SERN:s strategi.
_______

Protokollsutdrag:

Västra Götalandsregionen, Regionutvecklingssekretariatet Peter af Wetterstedt
SERN-sekretariatet, Nicola Catellani
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§ 26

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen godkänner nedanstående personers och utskotts redovisning av
delegationsbeslut för tiden 2007-12-12- 2008-01-15. Besluten finns tillgängliga i protokoll,
vilka förvaras hos kommunkansliet.
kommunstyrelsens ordförande
kommunstyrelsens förste vice ordförande
kommunstyrelsens andre vice ordförande
kommunfullmäktiges ordförande
kommunfullmäktiges förste vice ordförande
kommunfullmäktiges andre vice ordförande
kommunstyrelsens arbetsutskott
kommunstyrelsens personal- och förhandlingsutskott
kommunchefen
kanslichefen
ekonomichefen
personalchefen
lönechefen
kommunjuristen
upphandlingschefen
förvaltningschefernas lönesättning
_______
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§ 27

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

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger förteckningen till handlingarna.
_______
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Dnr 2007/576

Ansökan om bildande av ett Leaderområde i Dalsland och Årjäng
2007-2013
Ärendebeskrivning
Kommunerna i Dalsland samt Årjäng tillhör en del av svensk landsbygd som har stor
potential men är också i behov av utveckling.
Ansökan har upprättats om att bilda ett Leaderområde i Dalsland och Årjäng för tiden
2007-2013. Målsättningen med arbetet är ökad sysselsättning och en hållbar utveckling i
hela området genom arbete med Leadermetoden. De områden som anses särskilt viktiga
att satsa på är livskvalitet, infrastruktur, besöksnäringen samt entreprenörskap.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2007-12-19, § 153, ingå i Leaderområdet
Dalsland och Årjäng 2007-2013. Av beslutet framgår finansiering m m.
Kommunfullmäktige beslutade vidare att, för det fall inte samtliga aktuella parter skulle
säga ja till att delta i projektet, uppdra åt kommunstyrelsen att vidta nödvändiga ändringar
utifrån då gällande förutsättningar.
Kommunfullmäktige i Färgelanda kommun har vid sammanträde 2007-12-19, § 163,
beslutat att inte ingå i föreslaget Leaderområde.
Med anledning av de ändrade förutsättningarna har projektledningen reviderat upprättad
ansökan om att bilda ett Leaderområde för Dalsland och Årjäng.
Färgelanda kommuns beslut innebär ingen förändring för Vänersborgs kommun.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (s) informerade kommunstyrelsen
vid dagens sammanträde.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar, med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2007-12-19,
§ 153, att godkänna föreslagna ändringar.
_______
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Dnr 2007/576

Protokollsutdrag:

Melleruds kommun
Dals Eds kommun
Bengtsfors kommun
Åmåls kommun
Årjängs kommun
Sara Roland, Hushållninssällskapet
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Dnr 2008/25

Medel till reparation av sopbil skänkt av Vänersborgs kommun till
partnerskapsorten Omaruru, Namibia
Ärendebeskrivning
Vänersborgs kommun har som gåva överlämnat en sopbil till partnerskapsorten Omaruru i
Namibia.
Vid besiktning på plats i samband med Vänersborgs kommun projektbesök i Omaruru,
oktober 2007, kunde konstateras att sopbilen var ställd på verkstad för reparation av slitage
som uppkommit i Sverige. I en av Central Garage i Omaruru upprättad redovisning av
reparationsbehov har ett kostnadsförslag om 12.226,11 Namibiska dollar lämnats. Noteras
att 1 namibisk dollar motsvarar 1 svensk krona.
Eftersom slitaget uppkommit i Sverige torde det vara rimligt att Vänersborgs kommun står
för ovan angivna reparationskostnader.
Kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (s) informerade kommunstyrelsen
vid dagens sammanträde.
Noteras att James Bucci (v) anmälde att han inte deltog i beslutet i detta ärende.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att med 13.000 SEK täcka kostnaderna för reparation av det
slitage som uppkommit i Sverige, på tidigare skänkt sopbil.
_______

Protokollsutdrag:

Ekonomikontoret
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Dnr 2007/24

Extra pensionsavsättning 2007
Ärendebeskrivning
Enligt den kommunala redovisningslagen redovisas kommunens pensionsårtagande enligt
den så kallade blandmodellen. Detta innebär i korthet att intjänade pensioner före 1998
inte redovisas som en skuld i kommunens balansräkning, utan enbart som en upplysningspost under ansvarsförbindelser. Eftersom pensionsåtagande som intjänats före 1998 inte är
bokförda som en skuld, kommer de att belasta kommunens resultat i takt med att de betalas
ut.
Kommunstyrelsen beslutade 2007-09-05, § 200, att kostnadsföra och avsätta 14,5 Mkr som
en extra pensionsavsättning under 2007.
Ekonomikontoret redovisar i skrivelse 2008 01-14 att i bokslut 2006 uppgick Vänersborgs
sammanlagda pensionsåtagande till 785 Mkr. Av dessa var endast 2 Mkr, avsatta i balansräkningen. Resterande 733 Mkr redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen.
Av ovan nämnda skrivelse framgår även vad som sägs i Vänersborgs pensionspolicy samt
Mål- och resursplan 2008-2010 om kommunens finansiella mål vad gäller pensionsåtagande.

Ekonomikontoret föreslår, mot bakgrund av att kommunens bokslut beräknas bli starkt
positivt, att en ytterligare pensionsavsättning på 15,5 Mkr kostnadsförs i 2007 års bokslut.
Tillsammans med tidigare beslutad avsättning uppgår då de extra pensionsavsättningarna
till 30 Mkr i bokslut 2007.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade kommunstyrelsen vid dagen
sammanträde.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avsätta ytterligare 15.500 Tkr som en extra pensionsavsättning under 2007. Finansiering kan ske inom ramen för det budgetöverskott som finns
under kommunens finansförvaltning.
_______
Protokollsutdrag:

Ekonomikontoret
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