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Plats

Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Den 28 mars 2007, kl 08.30 – 15.40

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Joakim Sjöling

Paragrafer

82 - 96

Underskrifter
Sekreterare

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

Maud Rudquist

Ordförande

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

Lars-Göran Ljunggren , ej § 92

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

Gunnar Lidell, § 92

Justerande

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

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

Kommunstyrelsen
2007-03-14

Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande

2007-042007-04-

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsen, Sundsgatan 29, Vänersborg

Underskrift
utdragsbestyrkande

..............................................................................
Maud Rudquist
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Närvarolista
Beslutande

Tjänstgör för

Lars-Göran Ljunggren (s)
Joakim Sjöling (s)
Anne Sophie Aronsson (s)
Sven G Johansson (s)
Madelaine Karlsson (s)
Dan Nyberg (s)
Bo Carlsson (c)
Ann-Britth Fröjd (c)
Gunnar Lidell (m)
Tor Wendel (m)
Astrid Karlsson-Björkman (m)
Lars G Blomgren (fp)
§ 82 - del av § 84
Kent O Nilsson (mp)
del av § 84- 96
Johan Ekström (fp)
James Bucci (v)
Lars Rosén (fv)

Marie Dahlin (s)
Jenny Brycker (s)
Kate Giaever (s)

Anders Forsström (m)

Lars G Blomgren (fp)
Andreas Vänerlöv (kd)

Ersättare
Johanna Olsson (s)
Mats Andersson (c)
Lutz Rininsland (v)
Kent O Nilsson (mp)

§ 82 - del av § 84

Övriga deltagare
Kommunchefen Guy Mahlviker
Kanslichefen Claire Gabrielsson
Kommunsekreteraren Maud Rudquist

Deltagande § 83 bolagsdagen

Hunnebergs Kungajakt- och viltmuseum AB
Ordf Reidar Josefsson (s)
V ordf John-Åke Ericsson (kd)
Vd Pär Cederqvist
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AB Vänersborgsbostäder
Ordf S Anders Larsson (s)
V ordf Bilt Davidsson (m)
Vd Leif Selin
Tillträdande Vd Gunnar Johansson
Fastighets AB Vänersborg
Ordf S Anders Larsson (s)
V ordf Johan Ekström (fp)
Vd Leif Selin
AB Vattenpalatset
Ordf Lennart Niklasson (s)
Vd Leif Selin
Information § 84
Personalekonomen Annette Andeling Malmberg
Folkhälsosamordnaren Anders Fridén
Informationssekreteraren Thomas Fridén
Förvaltningschefen vid barn- och ungdomsförvaltningen Karl-Johan Höjer
Praoeleven Erik Knutsson
Byggnadschefen Charlotte Rosborg
Utredningssekreteraren Lars Rudström
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
Planarkitekten Jan-Irvis Scheynius
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Ärenden

Sid

§ 82

Fråga om rätt att närvara vid kommunstyrelsens sammanträde

5

§ 83

Bolagsdag med redovisning från de helägda kommunala bolagen

6

Dnr 2007.158
§ 84

Information

7

§ 85

Ordförandeinformation

8

§ 86

Årsredovisning 2006 Dnr 2007.56

9

§ 87

Uppdrag att upprätta program för detaljplaner avseende Lilla Vass-

10

botten och Sanden Dnr 2007.163
§ 88

Samrådsremiss detaljplan för Torp mässcenter (del av Hedkärr 1:5

12

och 1:23) Dnr 2007.102
§ 89

Försäljningskostnader avseende TRAAB Dnr 2007.15

13

§ 90

Förlängning av Plusjobb Dnr 2007.508

14

§ 91

Yttrande över införande av ungdomsrabatt vid bussresor för

15

20-25-åringar Dnr 2007.138
§ 92

Bolagsstämma med Dalslands Turist AB Dnr 2007.146

16

§ 93

Årsstämma med Coompanion Kooperativ Uveckling Fyrbodal

17

Dnr 2007.156
§ 94

Anmälan av delegationsbeslut

18

§ 95

Meddelanden

19

§ 96

Lokalutredning för centrala skolor årskurs 7-9

20
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§ 82

Fråga om rätt att närvara vid kommunstyrelsens sammanträde
Kommunstyrelsen tillfrågades om praoeleven Erik Knutsson, Torpaskolan, kunde
medges rätt att närvara vid dagens sammanträde med kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen medger praoeleven Erik Knutsson rätt att närvara vid dagens
sammanträde med kommunstyrelsen
_____
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Dnr 2007.158

Bolagsdag med redovisning från de helägda kommunala bolagen
Ärendebeskrivning
De helägda kommunala bolagen informerar årligen kommunstyrelsen vid en bolagsdag.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
De helägda kommunala bolagen presenterade verksamhet och bokslut vid dagens
sammanträde. Frågan om ansvarsfrihet med mera behandlas vid kommunstyrelsens
sammanträde 2007-05-02.
Hunnebergs Kungajakt- och viltmuseum AB
Ordf Reidar Josefsson (s)
V ordf John-Åke Ericsson (kd)
Vd Pär Cederqvist
AB Vänersborgsbostäder
Ordf S Anders Larsson (s)
V ordf Bilt Davidsson (m)
Vd Leif Selin
Tillträdande Vd Gunnar Johansson
Fastighets AB Vänersborg
Ordf S Anders Larsson (s)
V ordf Johan Ekström (fp)
Vd Leif Selin
AB Vattenpalatset
Ordf Lennart Niklasson (s)
Vd Leif Selin

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen
_______
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§ 84

Information
Utredningssekreteraren Lars Rudström
- Yttrande över införande av ungdomsrabatt vid bussresor för 20-25 åringar
Dnr 2007.138
Byggnadschefen Charlotte Rosborg och planarkitekten Jan-Irvis Scheynius
- Uppdrag att upprätta program för detaljplaner avseende Lilla Vassbotten och
Sanden Dnr 2007.163
Kommunchefen Guy Mahlviker och förvaltningschefen Karl-Johan Höjer
- Lokalutredning för centrala skolor årskurs 7-9
Ekonomichefen Thomas Sannemalm, personalekonomen Annette Andeling
Malmberg och folkhälsosamordnaren Anders Fridén
- Årsredovisning 2006 Dnr 2007.56
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
- Försäljningskostnader avseende TRAAB Dnr 2007.15

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen
_____
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§ 85

Ordförandeinformation
Den 14 mars näringslivsråd
Den 15 mars kommunstyrelsens arbetsutskott
Den 16 mars deltog tillsammans med IFO-chefen Sonja Nyström, som en av 50 inbjudna
kommuner vid seminarium med World Childhood Foundation på Stockholms Slott
Den 17 mars årsstämma och 100-årsjubileum hos Folkets Hus Vänersborg
Den 18 mars invigning av UF-mässan i Vänersborg
Den 19 mars ägarsamråd med Dalslands Kanals framtida bestånd
Den 19 mars sammanträde med Dalslands Kanal
Den 20 mars sammanträde med plangruppen
Den 20 mars företagsbesök i Brålanda
Den 21 mars invigning av multitaskanläggning vid Volvo Aero
Den 22 mars Kommuninvest i Stockholm
Den 23 mars West Sweden i Göteborg
Den 26 mars ägarmöte med Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Den 26 mars arbetsmarknadsnämnd
Den 26 mars överläggningar med fullmäktigepresidiet i Västra Götalandsregionen
Den 26 mars styrelsemöte med Dalslands Turist AB
Den 27 mars företagsbesök i Vänersborg
Den 27 mars Öppet Hus för avgående VD Leif Selin, AB Vänersborgsbostäder
Den 28 mars presskonferens angående lokalutredning för centrala skolor årskurs 7-9
Skrivelse till Försäkringskassan, Stockholm, angående utveckling av försäkringskassan.
Redovisades att Gunnar Lidell (m), Bo Carlsson (c), Marie Dahlin (s) och Andreas
Vänerlöv (kd) kommer att genomgå EU-utbildning för politiker

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen
_____
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Dnr 2007.56

Årsredovisning 2006
Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har upprättat förslag till årsredovisning för år 2006.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade kommunstyrelsen vid sammanträde
2007-03-14, § 70.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Folkhälsosamordnaren Anders Fridén informerade om avsnittet välfärdsredovisning.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm och personalekonomen Annette Andeling
Malmberg fanns tillgängliga för frågor.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar fastställa bokslut och årsredovisning för år 2006.
_____
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Dnr 2007.163

Uppdrag att upprätta program för detaljplaner avseende Lilla
Vassbotten och Sanden
Ärendebeskrivning
Området omfattar ön Lilla Vassbotten och Sanden. Det gränsar i väster till Trafikkanalen
i söder till sjön Vassbotten, i öster till Gamla Hamnkanalen och i norr till Vänersborgsviken. Områdets areal är cirka 325 000 kvadratmeter.
Ön ligger i direkt anslutning till centrala staden. Den är delvis relativt lågexploaterad.
Kommunen ser ön som en viktig framtida exploateringsresurs.
En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från byggnadsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, miljö- och hälsoskyddskontoret samt utvecklingskontoret upprättade i
april 2006 en översiktlig utredning över Lilla Vassbotten och Sanden för att klarlägga
förutsättningarna för att förändra markanvändningen.
Intressenter har till kommunen framfört önskemål om att exploatera delar av området.
De föreslagna förändringarna kräver att nya detaljplaner upprättas.
Kommunstyrelsen beslöt vid sammanträde 2006-05-10, § 134 att uppdra åt byggnadsförvaltningen att upprätta ett program för detaljplaner för Lilla Vassbotten och Sanden.
Löpande avstämningar har gjorts med styrgruppen för planfrågor där presidierna i
kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och byggnadsnämnden ingår samt
respektive förvaltningschef.
Byggnadsförvaltningen redovisar i framtaget program att syftet är att stödja Vänersborgs
stadskärna som kommunens kommersiella och kulturella centrum, att klarlägga förutsättningarna för att öka ytorna för boende, handel, kontor, kultur, upplevelser och annan
centrumverksamhet på Lilla Vassbotten och Sanden samt att vara ett underlag för nya
detaljplaner.
Byggnadsförvaltningen föreslår i skrivelse 2007-03-19 att kommunstyrelsen skulle
besluta att samråda om ovan angivna program enligt 5 kap 20 § plan- och bygglagen.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Byggnadschefen Charlotte Rosborg och planarkitekten Jan-Irvis Scheynius informerade.
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Dnr 2007.163

James Bucci (v) yrkade på återremiss av ärendet i avvaktan på risk- och sårbarhetsutredningen som väntas presentera sitt delbetänkande i slutet av september 2007.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på James Buccis (v)
yrkande om återremiss mot avgörande vid dagens sammanträde och fann att kommunstyrelsen beslutat avgöra ärendet vid dagens sammanträde.
Ordföranden ställde härefter beredningens förslag under proposition och fann att
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med detta.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att samråda om program för detaljplaner för Lilla
Vasssbotten och Sanden enligt 5 kap 20 § plan- och bygglagen.
_____
Reservation
James Bucci (v) reserverade sig mot beslutet enligt bilaga 1
Protokollsutdrag

Byggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Miljö- och hälsoskyddskontoret
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Dnr 2007.102

Samrådsremiss detaljplan för Torp mässcenter (del av Hedkärr 1:5
och 1:23)
Ärendebeskrivning
Programområdet är beläget utmed södra sidan av länsväg 161 och cirka 1 kilometer från
väg E6. Området gränsar i öster mot handelsområdet med etableringen av bland annat
Plantagen och Biltema, i väster mot öppen åkermark samt bebyggelsecentrat tillhörande
jordbrusfastigheten Hedkärr 1:5 och i söder mot jordbruksfastigheten Herrestads-Torsberg 8:1.
Av planprogrammet framgår att Mäss Center Torp AB avser uppföra ett permanent
mässcenter med mässhall, kontor, konferenslokaler samt ca 55 övernattningsrum för
bland annat utställare. Mässhallens byggnadsyta planeras till ca 9 000 kvadratmeter.
Mässhallen förses med en högdel på elva våningar. Det planeras även för biltvätt,
bensinförsäljning samt matställe med fastfood. Det skall också ges plats för försäljning
av närproducerade jordbruksprodukter.
Byggnadsförvaltningen har i skrivelse 2007-02-09 föreslagit att kommunen inte skulle
ha någon erinran mot programmet.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har ingen erinran mot programmet
_____
Protokollsutdrag

Uddevalla kommun
Byggnadsförvaltningen
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Dnr 2007.15

Försäljningskostnader avseende TRAAB
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2007-02-07, § 6, om försäljning av kommunens samtliga
aktier i Trestadsregionens Avfalls AB (TRAAB) till Ragn-Sells AB.
Ekonomikontoret redovisar i skrivelse 2007-03-21 att i den försäljningsprocess som
pågått under 2006 har TRAAB belastats med kostnader uppgående till 2 345 Tkr,
exklusive moms, avseende bolagets försäljning. Eftersom kostnader för försäljning av ett
aktiebolag normalt sett betalas av säljaren, det vill säga ägarna, är dessa kostnader inte
avdragsgilla för bolaget vad gäller mervärdesskatt och vid framräknande av bolagsskatt.
På inrådan av bolagets revisor föreslår ledningen för TRAAB att ägarna svarar för de
försäljningskostnader som uppkommit vid avyttring av bolaget. Dessa medel måste
inbetalas till TRAAB före tillträdesdagen 2007-04-15.
I försäljningsavtal som föreligger sker en avräkning av köpesumman mot bolagets
likvida medel på tillträdesdagen, vilket gör att denna inbetalning tillgodoräknas
kommunerna då köpesumman skall fastställas.
Vänersborgs andel av försäljningskostnaderna uppgår till 706 Tkr, vilket motsvarar 30,1 %.
Ekonomikontoret har, efter samråd med övriga ägarkommuner, tillstyrkt ovan redovisat
förslag.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att finansiera Vänersborgs andel av försäljningskostnaderna
avseende avyttrande av TRAAB med 706 Tkr. Finansiering ser via kommunstyrelsens
förfogandeanslag, för senare avräkning mot försäljningsintäkten.
_____
Protokollsutdrag

Trestadsregionens Avfalls AB
Ekonomikontoret
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Dnr 2007.508

Förlängning av Plusjobb
Ärendebeskrivning
De merkostnadsersättningar på 100 respektive 150 kronor per arbetsdag som arbetsgivaren tidigare fått för en anställd i plusjobb avskaffades den 14 mars 2007. Att
fortsätta med plusjobben året ut medför en merkostnad på 2,6 Mkr. Att förlänga dem till
och med september 2007 kostar 1,4 Mk och till och med juni 2007 kostar 0,9 Mkr.
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i skrivelse 2007-03-21 att många förändringar
har skett när det gäller stödet till arbetslösa och de ekonomiska förutsättningarna för
Arbetsmarknadsenheten (AME) förändras kraftigt. En översyn av AME:s roll och
funktion görs för närvarande men säkert är att det inte finns utrymme inom AME:s
budget att hantera en fortsättning av plusjobben.
Det är rimligt att ge dem som i dag har plusjobb tid på sig att ställa om och försöka hitta
andra vägar till försörjning. En intention var ju att en deltagare i plusjobb skall kunna
övergå till en osubventionerad anställning efter plusjobbet. En förlängning ökar denna
möjlighet.
Ytterligare förlängning efter september månads utgång medför att plusjobbarna kommer
att omfattas av Lagen om anställningsskydd (ändring 1 juli 2007) och får rätt till
återanställning.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsen beslutar
att förlänga plusjobben till och med september månads utgång 2007
att kostnaden 1,4 Mkr, belastar kommunstyrelsens förfogandeanslag och
att uppdra till gymnasienämnden att anpassa verksamheten inom AME till de
ekonomiska villkor som uppstått på grund av förändringarna i regelverket för arbetslösa,
samt
att projektet Utvecklingstjänster ska fullföljas enligt tidigare beslut.
_____
Protokollsutdrag

Samtliga förvaltningar
Ekonomikontoret
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Dnr 2007.138

Yttrande över införande av ungdomsrabatt vid bussresor för 20-25åringar
Ärendebeskrivning
Västtrafik har i skrivelse 2007-03-01 redovisat förslag att ungdomar i åldern
20-25 år skulle erbjudas rabatt på 25 % för lokala områdesladdningar. Svenska
Lokaltrafikföreningen har sett denna målgrupp som intressant för framtida kollektivt
resande. Dessa resenärer har inte tidigare varit föremål för prislättnader i samband med
kollektivt resande.
Västra Götalandsregionen och Göteborgs kommun har från 2007 infört rabatt för aktuell
målgrupp.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2007-03-14 redovisat förslaget från
Västtrafik AB om införande av ungdomsrabatt i samband med tidtabellsskiftet i juni
2007. Av skrivelsen framgår att kommunen har förståelse för önskemålen om enhetliga
rabatter inom länet. Emellertid måste en kalkyl över kostnaderna tas fram samt att om
rabatterna skulle genomföras, bör detta ske tidigast vid årsskiftet 2007-2008 eftersom
oplanerade kostnader bör undvikas under pågående budgetår.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Utredningssekreteraren Lars Rudström informerade.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2007-03-14
och antar detta som sitt eget.
_____
Protokollsutdrag

Västtrafik AB
Lars Rudström
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Dnr 2007.146

Bolagsstämma med Dalslands Turist AB
Ärendebeskrivning
Dalslands Turist AB har kallat till bolagsstämma 2007-04-19
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden Lars-Göran Ljunggren (s) anmälde jäv och överlämnade ordförandeskapet
under denna paragraf till kommunstyrelsens förste vice ordförande Gunnar Lidell (m).
Tjänstgörande ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger ombudet Bo Carlsson (s) med ersättaren Gunnar Lidell (m) i
uppdrag att, under förutsättning av att undertecknad årsredovisning och revisionsberättelse föreligger samt att revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet,
- rösta för fastställelse av resultat och balansräkning
- rösta för dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
- rösta för ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören enligt
revisorernas förslag
- rösta för att skäliga arvoden utgår till styrelsen och revisorerna
- rösta för godkännande av föreslagen ny bolagsordning för bolaget
- rösta för att, riktat till Åmåls kommun som ny delägare, bolaget tecknar en
nyemission av 500 aktier om 1000 kronor vardera
Årsredovisningen skall delges kommunfullmäktige
_____
Jäv
Lars-Göran Ljunggren (s) anmälde att han inte deltog i handläggningen eller beslutet i
ärendet på grund av jäv.
Protokollsutdrag

Dalslands Turist AB
Bo Carlsson + handlingar
Gunnar Lidell + handlingar
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Dnr 2007.156

Årsstämma med Coompanion Kooperativ Utveckling Fyrbodal
Ärendebeskrivning
Coompanion Kooperativ Utveckling Fyrbodal har kallat till årsstämma 2007-04-02.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen utser kommunstyrelseledamoten Joakim Sjöling (s) till kommunens
ombud vid årsstämma med Coompanion Kooperativ Utveckling Fyrbodal.
Till ersättare för ombudet utses kommunfullmäktiges förste vice ordförande Astrid
Karlsson Björkman (m)
Kommunstyrelsen uppdrar åt ombudet att rösta för
- fastställande av balansräkning och resultat enligt lämnat förslag
- ansvarsfrihet för styrelsen
- disposition av föreningens resultat enligt styrelsens förslag
- val av styrelseledamöter enligt valberedningens förslag innebärande att
kommunfullmäktiges ordförande Dan Nyberg (s) ingår i styrelsen.
- val av revisorer enligt valberedningens förslag
- val av valberedning enligt framlagt förslag
Årsredovisningen skall delges kommunfullmäktige.
_____
Protokolsutdrag

Coompanion Kooperativ Utveckling Fyrbodal
Joakim Sjöling + handlingar
Astrid Karlsson Björkman + handlingar
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§ 94

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen godkänner nedanstående personers och utskotts redovisning av
delegationsbeslut för tiden 2007-03-14 -- 2007-03-27. Besluten finns tillgängliga i
protokoll, vilka förvaras hos kommunkansliet.
kommunstyrelsens ordförande
kommunstyrelsens vice ordförande
kommunstyrelsens arbetsutskott
kommunstyrelsens förhandlingsutskott
kommunchefen
kanslichefen
ekonomichefen
personalkontoret
kommunjuristen
markingenjören
barn- och ungdomschefen, lönesättningar
gymnasiechefen, lönesättning
samhällsbyggnadschefen, lönesättningar
socialnämnden
_______
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§ 95

Meddelanden
Kommunkansliet har ingivit förteckning över skrivelser och meddelanden som inkommit
för anmälan vid kommunstyrelsens sammanträde den 28 mars 2007.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger förteckningen till handlingarna.
_______
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§ 96

Lokalutredning för centrala skolor årskurs 7-9
Ärendebeskrivning
I Vision Vänersborg slås fast att kommunen ska ha ett rikt utbildningsutbud, samt att
kvalitetsarbetet i grundskolan leder till goda resultat. För att nå dit krävs funktionella och
attraktiva lokaler som är anpassade till dagens sätt att undervisa.
Två av kommunens 7-9-skolor, Huvudnässkolan och Torpaskolan, är i stort behov av
renovering. Samtidigt sjunker elevantalet inom grundskolan kraftigt de kommande åren. I
Vänersborg beräknas överskottet i lokalyta bli 10000 kvadratmeter. Det motsvarar mer än
hela Huvudnäs (9000 kvadratmeter).
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Kommunchefen Guy Mahlviker presenterade ett förslag med två nya treparallelliga 7-9skolor på Torpaområdet. Målsättningen är att skolorna ska stå klara inför höstterminen
2009. Förslaget innebär en investeringskostnad om 120,6 Mkr.
Ordföranden informerade om att ett extra kommunstyrelsesammanträde kommer att
kallas till den 13 april kl 1330.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
_____
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