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Plats

Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Onsdagen den 5 november 2008, kl 08.30-11.45.

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 3

Ärendelista

Sid 4

Utsedd att justera

Astrid Karlsson Björkman

Paragrafer

240 - 259

Underskrifter
Sekreterare

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

Maud Rudquist
Ordförande

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

Lars-Göran Ljunggren, ej § 240-241, 246
.............................................................................................

Anne Sophie Aronsson, § 240-241, 246
Justerande

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

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

Kommunstyrelsen
2008-11-05

Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande

2008-11-06
2008-11-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsen, Sundsgatan 29, Vänersborg

Underskrift
utdragsbestyrkande

..............................................................................
Maud Rudquist
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Närvarolista
Beslutande
Lars-Göran Ljunggren (s)
Sven G Johansson (s)
Gunnar Lidell (m)
Tor Wendel (m)
Bo Carlsson (c)
Johanna Olsson (s)
Joakim Sjöling (s)
Bengt Larson (s)
Anne Sophie Aronsson (s)
Madelaine Karlsson (s)
Kate Giaever (s)
Mats Andersson (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)
Johanna Olsson (s)
Dan Nyberg (s)
Tor Wendel (m)
Johan Ekström
Lutz Rininsland (v)
Kent O. Nilsson(mp)

Tjänstgör för
ej § 240-241, 246
§ 240-241, 246
ej § 240-241, 246
§ 240-24, 246
ej § 240-241, 246
§ 240-241, 246

Lars-Göran Ljunggren (s)
Gunnar Lidell (m)
Bo Carlsson (c)
Marie Dahlin (s)
Jenny Brycker (s)

Ann-Britth Fröjd (c)

ej § 246
§ 246

Lars G Blomgren (fp)

ej § 240-241, 246
ej § 240-241, 246
ej § 240-241, 246
ej § 240-241, 246

Information § 242
VD Leif Selin, Fastighets AB Vänersborg
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
Internationella samordnaren Anders Fridén
Psykologen Elisabetta Carlotti
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Övriga deltagare
Kommunchefen Guy Mahlviker
Kanslichefen Claire Gabrielsson
Personalchefen Ewa Öqvist
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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Ärenden

Sid

§240

Fråga om förköp avseende fastigheten Vänersborg Esslingetorp 1:49
(Dnr KS 2008/481)

5

§241

Fråga om förköp av fastigheten Vänersborg Esslingetorp 1:57
(Dnr KS 2008/482)

8

§242

Information

11

§243

Ordförandeinformation

12

§244

Antagande av höjning av avgifter för måltider inom socialnämndens
verksamhetsområde (Dnr KS 2008/495)

14

§245

Svar på motion om uppförande av permanent utomhusestrad i Vargön
(Dnr KS 2007/634)

17

§246

Fastställande av delårsrapport och förvaltningsrevision avseende
Fyrbodals Kommunalförbund (Dnr KS 2008/508)

18

§247

Fråga om tillgång till kommunens diarium hemifrån (Dnr KS 2008/426)

19

§248

Anhållan om medel för att minska väntetiden för rådsökande till
skuldsanering (Dnr KS 2008/499)

20

§249

Anhållan om anslag för aktiviteter inom Fairtrade city (Dnr KS 2008/500)

21

§250

Tilläggsanslag avseende 2008 års löneavtal (Dnr KS 2008/162)

23

§251

Extra pensionsavsättning 2008 (Dnr KS 2008/523)

24

§252

Yttrande över revisionsrapport avseende Delårsrapport 2008-08-31
(Dnr KS 2008/510)

25

§253

Rapport av Kvalitetsnätverk Västkusts "Jämförelseprojekt Informationsgivningen på Internet" (Dnr KS 2008/301)

26

§254

Rapport av Kvalitetsnätverk Västkust avseende "Jämförelseprojektet Äldreomsorg" (Dnr KS 2008/300)

27

§255

Uppföljning av borgensåtagande avseende IFK Vänersborg
(Dnr KS 2008/511)

28

§256

Delegationsbeslut

29

§257 Meddelanden

30

§258

Val av personuppgiftsombud för kommunstyrelsen (Dnr KS 2008/544)

31

§259

Valärende (Dnr KS 2008/534)

32
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Dnr 2008/481

Fråga om förköp av fastigheten Vänersborg Esslingetorp 1:49
Ärendebeskrivning
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2008-08-20, § 176, Dnr 2008/408, behandlades
fråga om förköp av fastigheterna Vänersborg Esslingetorp 1:49 och Vänersborg
Esslingetorp 1:57. Det köpebrev som upprättats mellan Fastighets AB Vänersborg och
Aktiebolaget Grundstenen 119835 unt Hammar Nordic Plugg AB låg till grund för de
siffror som presenterades vid sammanträdet. Kommunstyrelsen beslutade att inte utöva
förköp vad gäller fastigheterna Vänersborg Esslingetorp 1:49 och Vänersborg
Esslingetorp 1:57.
När ansökan om lagfart lämnades in skulle ärendet prövas på köpekontraktet och inte på
det köpebrev som legat till grund för kommunstyrelsens ställningstagande.
Inskrivningsmyndigheten kräver att den handling som ligger till grund för ställningstagande om kommunalt förköp är densamma som ligger till grund för lagfartsansökan.
Med hänvisning till ovanstående har Vänersborgs kommun tillfrågats om kommunen
kommer att utnyttja sin förköpsrätt vad gäller fastigheten Esslingetorp 1:49.
Fastighetsenheten har i yttrande 2008-09-25 föreslagit att kommunstyrelsen skulle
besluta att inte utöva förköpsrätten vid denna fastighetsöverlåtelse.
Noteras att ärendet inte kunnat behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott eftersom
utskottet inte var beslutför vid sammanträde 2008-10-22 med anledning av att LarsGöran Ljunggren (s), Gunnar Lidell (m) och Marie Dahlin (s) anmälde att de inte deltog
i handläggning eller beslut på grund av jäv. Detta medförde att något beslutsförslag inte
kunde föreslås.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Noteras att ordföranden Lars-Göran Ljunggren (s) anmälde jäv och deltog därmed inte i
handläggningen eller beslutet i ärendet. På grund härav utsågs Anne Sophie Aronsson
(s) till ordförande under denna paragraf. Det noteras att Sven G Johansson (s) tjänstgjorde i Lars-Göran Ljunggrens (s) ställe.
Det noteras även att Gunnar Lidell (m) och Bo Carlsson (c) anmälde att de inte deltog i
handläggningen eller beslutet i ärendet på grund av jäv. I deras ställe tjänstgjorde Tor
Wendel (m) för Gunnar Lidell (m) och Johanna Olsson (s) för Bo Carlsson (c).
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Dnr 2008/481

Ordföranden redovisade förslag till beslut innebärande att kommunstyrelsen inte skulle
utöva sin förköpsrätt.
Leif Selin, VD för Fastighets AB Vänersborg, besvarade kommunstyrelsens frågor.
Bengt Larson (s) yrkade bifall till ovan redovisat förslag med instämmande av Lars G
Blomgren (fp), Lars Rosén (fv) och Andreas Vänerlöv (kd).
James Bucci (v) yrkade att kommunstyrelsen skulle utöva sin förköpsrätt.
Kate Giaever (s) yrkade att de kriterier som enligt förköpslagen, 1 §, gäller för
kommunalt förköp, skulle fogas till protokollet.
Sedan överläggningarna avslutats föreslog ordföranden följande propositionsordning
som godkändes av kommunstyrelsen. Först ställs Bengt Larsons (s) m fl yrkande mot
James Buccis (v) yrkande därefter ställs Kate Giaevers (s) tilläggsyrkande under
proposition.
Ordföranden ställde Bengt Larsons (s) m fl ovan redovisade yrkande mot James Buccis
(v) ovan redovisade yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
Bengt Larsons (s) yrkande.
Härefter ställdes Kate Giaevers (s) tilläggsyrkande under proposition och ordföranden
fann att kommunstyrelsen bifallit detta.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte utöva förköp vad gäller fastigheten Esslingetorp 1:49.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_______
Jäv
Lars-Göran Ljunggren (s), Gunnar Lidell (m) och Bo Carlsson (c) anmälde att de inte
deltog i handläggningen eller beslutet av detta ärende på grund av jäv. Även ersättaren
Johan Ekström (fp) anmälde jäv.
Reservation
James Bucci (v) reserverade sig mot beslutet i enlighet med bilaga 1.
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Dnr 2008/481

Bilagor till paragraf 240
Reservation enligt bilaga 1
Kriterier för kommunalt förköp i enlighet med förköpslagen (1967:868), 1 §, bilaga 2

Protokollsutdrag:

Fastighetsenheten
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Dnr 2008/482

Fråga om förköp av fastigheten Vänersborg Esslingetorp 1:57
Ärendebeskrivning
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2008-08-20, § 176, Dnr 2008/408, behandlades
fråga om förköp av fastigheterna Vänersborg Esslingetorp 1:49 och Vänersborg
Esslingetorp 1:57. Det köpebrev som upprättats mellan Fastighets AB Vänersborg och
Aktiebolaget Grundstenen 119835 unt Hammar Nordic Plugg AB låg till grund för de
siffror som presenterades vid sammanträdet. Kommunstyrelsen beslutade att inte utöva
förköp vad gäller fastigheterna Vänersborg Esslingetorp 1:49 och Vänersborg
Esslingetorp 1:57.
När ansökan om lagfart lämnades in skulle ärendet prövas på köpekontraktet och inte på
det köpebrev som legat till grund för kommunstyrelsens ställningstagande.
Inskrivningsmyndigheten kräver att den handling som ligger till grund för ställningstagande om kommunalt förköp är densamma som ligger till grund för lagfartsansökan.
Med hänvisning till ovanstående har Vänersborgs kommun tillfrågats om kommunen
kommer att utnyttja sin förköpsrätt vad gäller fastigheten Esslingetorp 1:57.
Fastighetsenheten har i yttrande 2008-09-25 föreslagit att kommunstyrelsen skulle
besluta att inte utöva förköpsrätten vid denna fastighetsöverlåtelse.
Noteras att ärendet inte kunnat behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott eftersom
utskottet inte var beslutför vid sammanträde 2008-10-22 med anledning av att LarsGöran Ljunggren (s), Gunnar Lidell (m) och Marie Dahlin (s) anmälde att de inte deltog
i handläggning eller beslut på grund av jäv. Detta medförde att något beslutsförslag inte
kunde föreslås.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Noteras att ordföranden Lars-Göran Ljunggren (s) anmälde jäv och deltog därmed inte i
handläggningen eller beslutet i ärendet. På grund härav utsågs Anne Sophie Aronsson
(s) till ordförande under denna paragraf. Det noteras att Sven G Johansson (s) tjänstgjorde i Lars-Göran Ljunggrens (s) ställe.
Det noteras även att Gunnar Lidell (m) och Bo Carlsson (c) anmälde att de inte deltog i
handläggningen eller beslutet i ärendet på grund av jäv. I deras ställe tjänstgjorde Tor
Wendel (m) för Gunnar Lidell (m) och Johanna Olsson (s) för Bo Carlsson (c).
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Dnr 2008/481

Ordföranden redovisade förslag till beslut innebärande att kommunstyrelsen inte skulle
utöva sin förköpsrätt.
Leif Selin, VD för Fastighets AB Vänersborg, besvarade kommunstyrelsens frågor.
Bengt Larson (s) yrkade bifall till ovan redovisat förslag med instämmande av Lars G
Blomgren (fp), Lars Rosén (fv) och Andreas Vänerlöv (kd).
James Bucci (v) yrkade att kommunstyrelsen skulle utöva sin förköpsrätt.
Kate Giaever (s) yrkade att de kriterier som enligt förköpslagen, 1 §, gäller för
kommunalt förköp, skulle fogas till protokollet.
Sedan överläggningarna avslutats föreslog ordföranden följande propositionsordning
som godkändes av kommunstyrelsen. Först ställs Bengt Larsons (s) m fl yrkande mot
James Buccis (v) yrkande därefter ställs Kate Giaevers (s) tilläggsyrkande under
proposition.
Ordföranden ställde Bengt Larsons (s) m fl ovan redovisade yrkande mot James Buccis
(v) ovan redovisade yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
Bengt Larsons (s) yrkande.
Härefter ställdes Kate Giaevers (s) tilläggsyrkande under proposition och ordföranden
fann att kommunstyrelsen bifallit detta.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte utöva förköp vad gäller fastigheten Esslingetorp 1:57.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_______
Jäv
Lars-Göran Ljunggren (s), Gunnar Lidell (m) och Bo Carlsson (c) anmälde att de inte
deltog i handläggningen eller beslutet av detta ärende på grund av jäv. Även ersättaren
Johan Ekström (fp) anmälde jäv.
Reservation
James Bucci (v) reserverade sig mot beslutet i enlighet med bilaga 3.
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Dnr 2008/481

Bilagor till paragraf 241
Reservation enligt bilaga 3
Kriterier för kommunalt förköp i enlighet med förköpslagen (1967:868), 1 §, bilaga 4

Protokollsutdrag:

Fastighetsenheten

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2008-11-05

11 (32)

§242

Information
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
- Uppföljning av borgensåtagande avseende IFK Vänersborg (Dnr KS 2008/511)
Internationella samordnaren Anders Fridén och psykologen Elisabetta Carlotti
Da Vinci-stipendiaten från universitetet i Parma, Italien, presenterades som representant
inom SERN-nätverket.
Kommunstyrelsens förste vice ordförande, Gunnar Lidell
Den 10 oktober hästgårdsetablering i Vargön
Den 20 oktober överläggningar om eventuellt kultur- och turistutbyte med Lich i
Tyskland
Den 22 oktober arbetsgruppen i lokala brottsförebyggande rådet
Den 29 oktober möte med Aktiva Länken
Den 30 oktober fördjupade översiktsplanegruppen angående vindkraft
Den 19 oktober informationsmöte i sessionssalen angående brottsförebyggande arbete
Kommunstyrelsens förste vice ordförande, Bo Carlsson
Det kommunala deltagandet samt ekonomi m m inom projektet biogas Brålanda
Kommunchefen Guy Mahlviker
Redovisades kommunchefens rapport

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen
_______
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§243

Ordförandeinformation
Den 22 september beredningsgruppen för infrastruktur, Uddevalla
Den 22 september Norge Vänerlänken, Mellerud
Den 22 september presidieöverläggning angående branden på bandyläktaren
Den 23 september sammanträde med kommunala gruppen i Stockholm
Den 24 september ordförandedag med Kommunförbundet, Stockholm
Den 25 september Fyrbodals Kommunalförbunds arbetsutskott
Den 25 september träff med Holmen Paper, Vargön
Den 26 september Gränskommittén i Rygge, Norge
Den 27 september – 14 oktober projektresa till Omaruru, Namibia
Den 15 oktober företagsbesök
Den 15 oktober träff med löntagarkonsulter som skall arbeta med Holmen Paper
Den 16 oktober Fyrbodals direktionsmöte
Den 16 oktober möte med av Vänersborgs kommun utsedda konsulter att arbeta med
Holmen Paper
Den 16 oktober områdesträff med företagare
Den 17 oktober regionträff inom hälsopolitiska rådets område
Den 20 oktober sammanträde med Fastighets AB Vänersborg
Den 20 oktober möte med Visit Trollhättan Vänersborg
Den 21 oktober invigning av Vänerparkens förskola
Den 22 oktober Sammanträde med Samarbetskommittén Tvåstad
Den 22 oktober sammanträde med Holmen-gruppen
Den 22 oktober näringslivsråd i Brålanda
Den 23 oktober företags och offentlig förvaltnings kontaktmässa i Fredrikstad
Den 24 oktober möte med polisen i Uddevalla angående ny organisation
Den 27 oktober överläggningar i Färgelanda angående NÄRF
Den 27 oktober hälsa välkommen lärare inom SERN-nätverket
Den 27 oktober Informationsmöte i Håverud angående ”Projekt utveckla turistprodukten
Dalsland”
Den 28 oktober deltagande vid ”Gasdag” i Uddevalla
Den 28 oktober styrgruppen för plan- och byggfrågor
Den 28 oktober hälsopolitiska rådets arbetsutskott
Den 30 oktober möte med Ingemar Ljung och Lars Järpendahl angående utbyggnaden av
Quality Hotell
Den 30 oktober överläggningar angående fördjupad översiktsplan samt vindbruksplan
Den 30 oktober Fyrbodals Kommunalförbunds arbetsutskott samt överläggningar om en
eventuell framtida lågkonjunktur
Den 31 oktober frukostmöte i kommunhuset med företagare
Den 31 oktober deltog vid begravningen för fullmäktigeledamoten Reidar Josefsson
Den 3 november överläggningar med kulturnämnden angående Vänersborgs museum
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Forts §243
Den 3 november nätverk riksväg 44 i Uddevalla
Den 4 november möte med Restad Gård AB
-

infrastrukturprioriteringar i Vänersborg
arbetslöshetssiffror
diskussioner och presidieöverläggningar rörande biogas Brålanda

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen
_______
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Dnr 2008/495

Antagande av höjning av avgifter för måltider inom
socialnämndens verksamhetsområde
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden har presenterat förslag till prissättning för 2008 avseende
kost som levereras till socialförvaltningen. Föreslagen prisökning uppgår till 10 % från
och med 2008-01-01. Socialnämnden får kompensation för höjda lönekostnader inom
samhällsbyggnadsförvaltningen och har erhållit kompensation med ca 800 Tkr under
2008 för höjda löner för måltidspersonal. Föreslagen prishöjning innebär en
kostnadsökning på ca 2 000 Tkr. Mellanskillnaden måste täckas inom socialnämndens
egen verksamhet, om inte höjningen förs ut i konsumentledet i form av höjda
måltidsavgifter för brukare. Socialnämndens ansträngda ekonomi aktualiserar en sådan
lösning.
Socialnämnden beslutade vid sammanträde 2008-09-25 och med hänvisning till sin
förvaltnings skrivelse 2008-09-11, att avsteg från kommunfullmäktiges beslut 2004-1116, § 89, skulle göras och därmed höja måltidsavgifter inom socialnämndens verksamhetsområde med 10 % från och med 2009-01-01. Från och med 2010-01-01 skulle
kostavgiften åter knytas till index enligt tidigare beslut.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Gunnar Lidell (m) yrkade att ärendet skulle återremitteras till socialnämnden för att
klarlägga
1. nuvarande faktisk kostnad per portion och dag inklusive eventuell distributionsavgift.
2. de samordningsvinster som skulle erhållas genom samhällsbyggnadsnämndens
övertagande av all kostproduktion, vart tog de vägen?
Jams Bucci (v) yrkade på avslag till förslaget.
Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden följande propositionsordning
som godkändes av kommunstyrelsen. Först skulle proposition ställas på Gunnar Lidells
(m) yrkande om återremiss mot om ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde.
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Dnr 2008/495

Under förutsättning av att ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde skulle
arbetsutskottets förslag ställas mot James Buccis (v) ovan redovisade yrkande.
Ordföranden ställde Gunnar Lidells (m) yrkande om återremiss mot att ärendet skulle
avgöras vid dagens sammanträde och fann att kommunstyrelsen beslutat att ärendet
skulle avgöras vid dagens sammanträde.
Omröstning begärdes.
Följande omröstningsordning föreslogs av ordföranden och godkändes av kommunstyrelsen. Den som anser att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde, röstar ja och
den som stödjer Gunnar Lidells (m) yrkande, röstar nej.
9 ja-röster

6 nej-röster

Joakim Sjöling (s) Anne Sophie Aronsson (s) Gunnar Lidell (m)
Anders Forsström(m)
Bengt Larson (s) Madelaine Karlsson (s)
Astrid Karlsson Björkman (m) Lars G Blomgren(fp)
Bo Carlsson (c)
Kate Giaever (s)
Andreas Vänerlöv (kd)
Lars Rosén (fv)
Mats Andersson (c) James Bucci (v)
Lars-Göran Ljunggren (s)

Kommunstyrelsen beslutade med 9 ja-röster mot 6 nej-röster att ärendet skulle avgöras
vid dagens sammanträde.
Ordföranden ställde härefter arbetsutskottets förslag mot James Buccis (v) ovan
redovisade yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets
förslag.
Omröstning begärdes.
Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av kommunstyrelsen. Den som stödjer arbetsutskottets ovan redovisade förslag röstar ja och den som
stöjder James Buccis (v) yrkande om avslag, röstar nej.
8 ja-röster
Joakim Sjöling (s)
Bengt Larson (s)
Bo Carlsson (c)
Mats Andersson (c)

Anne Sophie Aronsson (s)
Madelaine Karlsson (s)
Kate Giaever (s)
Lars-Göran Ljunggren (s)

6 Avstår
Gunnar Lidell (m)
Astrid Karlsson Björkman (m)
Andreas Vänerlöv (kd)

Anders Forsström(m)
Lars G Blomgren(fp)
Lars Rosén (fv)

1 nej-röst
James Bucci (v)
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Dnr 2008/495

Kommunstyrelsen beslutade med 8 ja-röster mot 1 nej-röst i enlighet med
arbetsutskottets förslag. 6 ledamöter avstod från att rösta.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar, med avsteg från sitt beslut 2004-11-16, § 89, att höja
måltidsavgifter inom socialnämndens verksamhetsområde med 10 % från och med
2009-01-01.
Kommunfullmäktige noterar att socialnämnden i beslut 2008-09-25, § 167, redovisat att
från och med 2010-01-01 skall kostavgifter åter knytas till index enligt tidigare beslut
_______

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§245

Sammanträdesdatum

Sida

2008-11-05

17 (32)

Dnr 2007/634

Svar på motion angående uppförande av permanent
utomhusestrad i Vargön
Ärendebeskrivning
Joakim Sjöling (s) m fl för socialdemokraterna och centerpartiet har mot bakgrund av
vad som anförs i motionen föreslagit kommunfullmäktige
att uppföra en permanent utomhusestrad i Vargön
att estraden görs klar att tas i bruk våren 2009
att estraden placeras vid Villa Björkås
att Björkåsparken och dammarna rustas upp i samband med att estraden uppförs
att Villa Björkås rustas upp i samband med att estraden uppförs.
Kjell Nilsson(s) presenterade motionen.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2007-11-21, § 14230, att remittera
motionen till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde 2008-09-11, § 121, hänvisa till
sin förvaltnings yttrande 2008-07-17. Av yttrandet framgår att det är möjligt att bygga en
utomhusestrad vid Villa Björkås men att detta är något som får tas upp i
budgetsammanhang. I skrivelsen klargörs också arbetet med rensning av dammar samt
att Villa Björkås disponeras av en privatperson genom ett nyttjanderättsavtal.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens beslut
med hänvisning till den egna förvaltningens yttrande, att det är möjligt att uppföra en
utomhusscen samt rensa dammar m m men att detta skall tas upp i budgetsammanhang.
Motionen anses därmed besvarad och avslutad.
_____________
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Dnr 2008/508

Fastställande av delårsrapport och förvaltningsrevision
avseende Fyrbodals Kommunalförbund
Ärendebeskrivning
Fyrbodals Kommunalförbund har upprättat delårsrapport för 2008-01-01 – 2008-06-30.
Delårsrapporten har antagits av direktionen 2008-09-04. Revisorerna har i revisionsberättelse 2008-09-23 tillstyrkt att delårsrapporten godkänns samt förordat att den
överlämnas till medlemskommunernas kommunfullmäktige.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Noteras att ordföranden Lars-Göran Ljunggren (s) anmälde jäv och deltog därmed inte i
handläggningen eller beslutet i ärendet. På grund härav utsågs Anne Sophie Aronsson
(s) till ordförande under denna paragraf. Det noteras att Sven G Johansson (s) tjänstgjorde i Lars-Göran Ljunggrens (s) ställe.
Det noteras även att Gunnar Lidell (m), Bo Carlsson (c) och Lars G Blomgren (fp)
anmälde att de inte deltog i handläggningen eller beslutet i ärendet på grund av jäv. I
deras ställe tjänstgjorde Tor Wendel (m) för Gunnar Lidell (m), Johanna Olsson (s) för
Bo Carlsson (c) och Johan Ekström (fp) för Lars G Blomgren (fp).
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer redovisad delårsrapport 2008-01-01 – 2008-06-30
avseende Fyrbodals Kommunalförbund.
_____________
Jäv
Lars-Göran Ljunggren (s), Gunnar Lidell (m), Bo Carlsson (c) och Lars G Blomgren (fp)
anmälde att de inte deltog i handläggningen eller beslutet i ärendet på grund av jäv.
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Dnr 2008/426

Fråga om tillgång till kommunens diarium hemifrån
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2007-05-23, § 58, att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att utreda möjligheterna och kostnaderna för att bereda förtroendevalda och
anställda tillgång till kommunens diarium hemifrån. Uppdraget hänförde sig till en
motion ställd av kommunfullmäktigeledamoten Lutz Rininsland (v).
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2008-07-16 redovisat alternativa
lösningar samt kostnaden för dessa. Av skrivelsen framgår att det alternativ som
förordas är åtkomst via VPN-teknik. Detta innebär att man via Internet skapar en säker
anslutning till kommunens nät från en bärbar dator eller en stationär dator i bostaden.
Tillgången till diariet via VPN kommer att testas av it-avdelningen under hösten.
Kostnaden per person beräknas till 1 000 kr per år.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att under ett år, med VPN-teknik, låta kommunstyrelsens
ledamöter och ersättare pröva att ha tillgång till kommunens diarium hemifrån.
Kommunstyrelsen noterar att övriga nämnder själva inom budget beslutar i samma
fråga.
_____________

Protokollsutdrag:

Samtliga nämnder
Ekonomikontoret
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Dnr 2008/499

Anhållan om medel för att minska väntetiden för rådsökande till
skuldsanering
Ärendebeskrivning
Kön till kommunens budget- och skuldrådgivning har blivit allt längre bland annat
beroende på tidigare vakanser. För att minska kön anhöll konsumentutskottet vid
sammanträde 2007-12-14, § 19, om ett extra anslag om 300 tkr för att därmed kunna
anställa ytterligare en budget- och skuldrådgivare på halvtid.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2008-03-26, § 95, att för år 2008 bevilja ett
extra anslag om 200 tkr för att anställa en extra tjänst på halvtid och därmed minska kön.
För år 2009 skulle konsumentutskottet inkomma med nytt äskande eftersom det skulle röra
ett nytt verksamhets- och budgetår.
Konsumentutskottet beslutade vid sammanträde 2008-09-22, § 11, att hos kommunstyrelsen anhålla om ett tillfälligt anslag för 2009 om 100 tkr.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2008-09-26 bland annat redovisat att under
de månader som den extra budget- och skuldrådgivaren har varit i tjänst har kön minskat
till viss del.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar bevilja kommunkansliet, ansvar Konsument (ansvar 214), ett
extra anslag om 100 tkr för 2009 för den deltidsanställning av handläggare som beslutades våren 2008 för att minska kön till budget- och skuldrådgivningen. Finansiering sker
genom kommunstyrelsens förfogandeanslag
_____________

Protokollsutdrag:

Konsumentutskottet
Ekonomikontoret
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Dnr 2008/500

Anhållan om anslag för aktiviteter inom Fairtrade city
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2007-06-20, § 83, som svar på en motion, att uppdra åt
kommunstyrelsen att genomföra ett projekt med syftet att Vänersborgs stad kunde
certifieras som Fairtrade city. Av beslutet framgick också att projektet skulle redovisa hur
det fortsatta arbetet med att utveckla och förbättra skulle bedrivas för att behålla diplomeringen.
Under 2007 och 2008 har informationsträffar och andra aktiviteter genomförts, vilka
krävs för att behålla diplomeringen. Några budgetmedel har dock inte avsatts till
projektet utan cirka 70 tkr har årligen, räknat i 2008 års kostnadsläge, belastat bland
annat konsumentkontorets budget.
Konsumentutskottet beslutade vid sammanträde 2008-09-22, § 9, att hos kommunstyrelsen ansöka om att, från och med år 2008, få ett årligt anslag om 70 tkr för
täckande av aktivitetskostnader för Fairtrade City.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Under överläggningarna yrkade Gunnar Lidell (m) följande tillägg till beslutet:
Konsumentutskottet tar fram en verksamhetsplan och budget gällande ”Fair Trade” för
2009.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på arbetsutskottets
förslag med Gunnar Lidells (m) tilläggsyrkande och fann att kommunstyrelsen bifallit
detta.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att för år 2009 bevilja kommunkansliet, ansvar Konsument,
aktivitet ”Fairtrade City”, ett anslag om 70 tkr. Finansiering sker genom kommunstyrel-
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Dnr 2008/500

sens förfogandeanslag. Kommunstyrelsen beslutar vidare att konsumentutskottet tar
fram en verksamhetsplan och budget gällande ”Fair Trade” för 2009.
Kommunstyrelsen beslutar också att medel för kommande år skall tas upp i
överläggningar kring mål- och resursplanen.
_____________

Protokollsutdrag:

Konsumentutskottet
Ekonomikontoret
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Dnr 2008/162

Tilläggsanslag avseende 2008 års löneavtal
Ärendebeskrivning
Förhandlingar avseende 2008 års löneavtal för vårdförbundet är avslutade. Nämndernas
budgetramar för 2008 är baserade på 2007 års lönekostnadsnivå. Baserat på underlag
från personalkontoret har ekonomikontoret beräknat tillkommande kostnader för nämnderna. Löneökningarna för vårdförbundet belastar nämnderna från och med 2008-06-01
och får därmed helårseffekt från och med 2009. Tilläggsanslagen inkluderar också
budgetkompensation för löneavtalens effekter på vissa köpta tjänster inom socialförvaltningen och plusjobbarna.
Ekonomikontoret redovisar i tjänsteutlåtande 2008-10-20 att de centralt budgeterade
lönekostnadsmedel som fanns avsatta i budget 2008 är samtliga fördelade till nämnderna för att täcka tidigare löneökningar. Kommunstyrelsens förfogandeanslag måste nu
täcka dessa löneökningar.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att nämndernas budgetanslag för 2008 utökas enligt följande
Löneavtal
Nämnd
Tkr under 2008
Socialnämnden
1 158
Barn- och ungdomsnämnden
76
Gymnasienämnden
325
Totalt, nämnderna, Tkr
1 559

Löneavtalets
effekt 2009
1 744
130
53
1 927

Kommunstyrelsen beslutar att finansiering kan ske inom kommunstyrelsens
förfogandeanslag. Ekonomikontoret ges i uppdrag att justera upp nämndernas
budgetramar för 2009 i enlighet med avtalets effekter.
_____________
Protokollsutdrag:

Ekonomikontoret
Socialnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Gymnasienämnden
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Dnr 2008/523

Extra Pensionsavsättning 2008
Ärendebeskrivning
Enligt den kommunala redovisningslagen redovisas kommunens pensionsårstagande
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.
I bokslut 2007 uppgick Vänersborgs sammanlagda pensionsåtagande till 934 Mkr. Av
dessa var endast 94 Mkr avsatta i balansräkningen, varav 30 Mkr avser extra avsättningar utöver blandmodellen.
Ekonomikontoret redogör i skrivelse 2008-10-16 för Vänersborgs pensionspolicy samt
skrivning i mål- och resursplan 2008-2010; ”pensionsåtagande som inte är skuldfört bör
täckas av eget kapital”.
Mot bakgrund av detta mål och vad som anges i kommunens pensionspolicy, har kommunfullmäktige i kommunens Mål- och resursplan 2008-2010 beslutat att avsätta 5 Mkr
till extra pensionsavsättningar årligen.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 5 000 Tkr i en extra pensionsavsättning under
2008. Finansiering sker inom ramen för fastställd budget.
_____________

Protokollsutdrag:

Ekonomikontoret
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Dnr 2008/510

Yttrande över revisionsrapport avseende Delårsrapport
2008-08-31
Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer har i enlighet med kommunallagen och god revisionssed översiktligt granskat Vänersborgs kommuns delårsrapport som avser perioden 2008-01-012008-08-31. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till
granskning av en årsredovisning. Revisorernas uppgift är att bedöma om resultatet i
delårsrapporten är förenligt med de av kommunfullmäktige beslutade målen för ekonomi
och verksamhet som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Bedömning
skall även göras om det är troligt att ett balanserat resultat kommer att uppnås vid årets
slut.
Bedömningar redovisas i revisionsrapport 2008-08-31 samt utlåtande 2008-10-09.
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av revisionsrapporten, Delårsrapport
2008-08-31, som Öhrlings PricewaterhouseCoopers arbetat fram på uppdrag av
kommunens revisorer. Kommunstyrelseförvaltningen har yttrat sig i skrivelse
2008-10-21.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2008-10-21
och översänder detsamma som svar till kommunens revisorer.
_____________

Protokollsutdrag:

Kommunens revisorer + kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2008-10-21
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Dnr 2008/301

Rapport från Kvalitetsnätverk Västkusts jämförelseprojekt Informationsgivningen på Internet
Ärendebeskrivning
Kvalitetsnätverk Västkust, där Vänersborgs kommun ingår, har redovisat en rapport om
informationsgivningen på Internet. Rapporten är daterad 2008-05-15.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2008-05-27 att remittera rapporten till
förvaltningsövergripande ledningsgruppen för yttrande.
Nedanstående förvaltningar har yttrat sig
Miljö- och hälsoskyddskontoret 2008-10-09
Socialförvaltningen 2008-10-07
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2008-08-18
Barn- och ungdomsnämnden 2008-08-20
Kommunstyrelseförvaltningen 2008-10-09
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen
_____________
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Dnr 2008/300

Rapport från Kvalitetsnätverk Västkusts jämförelseprojektet Äldreomsorg
Ärendebeskrivning
Kvalitetsnätverk Västkust, där Vänersborgs kommun ingår, har redovisat en rapport om
äldreomsorg. Rapporten är daterad 2008-05-16.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2008-05-27 att remittera rapporten till
socialnämnden för yttrande.
Socialnämnden har 2008-09-25, § 168, hänvisat till sin förvaltnings tjänsteutlåtande
daterat 2008-09-10 och antagit detta yttrande som sitt eget.
Kommunstyrelseförvaltningen har yttrat sig i tjänstutlåtande 2008-10-09.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens noterar informationen
____________
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Dnr 2008/511

Uppföljning av borgensåtagande avseende IFK Vänersborg
Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2003-09-16, § 89, beslutades om kommunal
borgen med maximalt 1,5 Mkr för IFK Vänersborg. Enligt beslutet skall IFK Vänersborg kvartalsvis avrapportera den ekonomiska situationen till kommunstyrelsen och
ekonomichefen.
I linje med det fattade beslutet har IFK Vänersborg kommit in med årsredovisning för
räkenskapsåret 2007-05-01 - 2008-04-30.
Ekonomikontoret har i skrivelse 2008-10-14 konstaterat att årets resultat uppgår till
+209 270 kr, vilket är en försämring jämfört med föregående år (+308 657 kr). Som
föreningens revisorer påpekar är eget kapital fortfarande negativt, -226 131 kr (-435 401
kr). Den långfristiga skulden, för vilken kommunens borgensansvar gäller, har under
räkenskapsåret minskat från 819 600 kr till 692 100 kr.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens noterar informationen
_____________

Protokollsutdrag

Ekonomikontoret
IFK Vänersborg
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§256

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen godkänner anmälda delegationsbeslut som kommit in för att anmälas
vid kommunstyrelsens sammanträde den 5 november 2008. Se bilaga 5.
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§257

Meddelanden
Kommunkansliet har ingivit förteckning över skrivelser och meddelanden som inkommit
för anmälan vid kommunstyrelsens sammanträde den 5 november 2008. Se bilaga 6.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger förteckningen till handlingarna.
_______
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Dnr 2008/544

Val av personuppgiftsombud för kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Av kommunstyrelsens reglemente, § 6, framgår att kommunstyrelsen är registeransvarig
för de personregister som styrelsen för i sin verksamhet och förfogar över.
Enligt personuppgiftslagen, SFS 1998:204, § 36, framgår att om den
personuppgiftsansvarige utser ett personuppgiftsombud skall detta anmälas till
tillsynsmyndigheten. Även ett entledigande av ett personuppgiftsombud skall anmälas
till tillsynsmyndigheten.
Kommunstyrelsen beslöt vid sammanträde 2007-11-28 utse kommunjuristen Roy
Svensson till nytt personuppgiftsombud för kommunstyrelsen i Vänersborgs kommun.
Då Roy Svensson avslutat sin anställning i Vänersborgs kommun och
kommunjuristtjänsten numera innehas av Andreas Billock bör Andreas Billock utses till
personuppgiftsombud för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen entledigar Roy Svensson från uppdraget som personuppgiftsombud
för kommunstyrelsen, Vänersborgs kommun.
Kommunstyrelsen beslutar på grund av ovanstående att utse kommunjuristen Andreas
Billock till nytt personuppgiftsombud för kommunstyrelsen, Vänersborgs kommun.
Meddelande om förändringen skall delges tillsynsmyndigheten.
_____________

Protokollsutdrag:
Andreas Billock

Roy Svensson
Tillsynsmyndigheten
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Dnr 2008/534

Valärende
Ärendebeskrivning
Gullvi Westergren (v) har avlidit. Hon innehade uppdrag som ersättare i
demokratiberedningen.

Kommunfullmäktiges beslut
På grund av ovanstående beslutar kommunstyrelsen utse Eva Lindgren (v) Karlsbergsvägen 34, 462 60 Vänersborg, till ny ersättare i demokratiberedningen.
_______

Protokollsutdrag:

Eva Lindgren
Lönekontoret
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