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Plats

Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Onsdagen den 12 mars 2008, kl 08.30-15.10

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2-3

Ärendelista

Sid 4

Utsedd att justera

Kate Giaever

Paragrafer

74- 84

Underskrifter
Sekreterare

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

Maud Rudquist

Ordförande

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

Lars-Göran Ljunggren

Justerande

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

Kate Giaever
________________________________________________________________________________
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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Närvarolista
Beslutande
Lars-Göran Ljunggren (s)
Gunnar Lidell (m)
Kersin Andersson Carlsson (m)
Bo Carlsson (c)
Mats Andersson (c)
Joakim Sjöling (s)
Marie Dahlin (s)
Bengt Larsson (s)
AnneSophie Aronsson (s)
Madelaine Karlsson (s)
Kate Giaever (s)
Ann-Britth Fröjd (c)
Anders Forsström (m)
Astrid Karlsson-Björkman (m)
Tor Wendel (m)
Lars G Blomgren (fp)
Andreas Vänerlöv (kd)
Orvar Carlsson (kd)
James Bucci (v)
Lutz Rininsland (v)
Kent O. Nilsson (mp)
Ersättare
Mats Andersson (c)
Sven G Johansson (s)
Bengt Larsson (s)
Johanna Olsson (s)
Dan Nyberg (s)
Kerstin Andersson Carlsson (m)
Tor Wendel (m)
Johan Ekström (fp)
Orvar Carlsson (kd)
Lutz Rininsland (v)

Tjänstgör för
del av § 74
del av § 74-84
del av § 74
del av § 74-84
del av § 74
del av § 74-84

§ 74
§ 75-84
del av § 74
del av § 74-84
del av § 74
del av § 74-84

Gunnar Lidell (m)
Bo Carlsson (c)

Marie Dahlin (s)
Jenny Brycker (s)

Astrid Karlsson-Björkman (m)

Andreas Vänerlöv (kd)
James Bucci (v)
Lars Rosén (fv)

del av § 74
del av § 74

del av § 74
§ 74
del av § 74
del av § 74

Information § 74
Borgmästaren Mike Tjirare
Tf kommunchefen CEO Amantha Meyer
Företagaren Thelma van Ryhn
Projektdeltagaren Philip Njhitandulwa
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Cirkelledaren Rebekka Christiaan
Läraren Mubasen Gurirab
Läraren Eseiel Gurirab
Eleven Clarence Za Gjinda
Eleven Antonietteh Shitima
Utvecklingssekreteraren S Anders Larsson
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
Redovisningschefen Camilla Werngren
Övriga deltagare
Kommunchefen Guy Mahlviker
Kanslichefen Claire Gabrielsson
Personalchefen Ewa Öqvist
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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Ärenden

Sid

1. Information

5

2. Ordförandeinformation

6

3. Medlemskap i föreningen Sambruk (Dnr 2008/98 KS)

7

4. Avtal avseende fastigheten Tärnan, Solängen (Dnr 2008/12 kS)

8

5. Överenskommelse angående överlåtelse av fastigheten Tärnan 1, Solängen
(Dnr 2008/74 KS)

9

6. Höjd borgensram för AB Vänersborgsbostäder (Dnr 2008/145 KS)

10

7. Uppdrag att upprätta detaljplan för Mariedal Östra (Dnr 2008/126 KS)

11

8. Samråd om program för detaljplan avseende Häljestorp m m (Dnr 2007/424 KS) 12
9. Kallelse till årsmöte med Stiftelsen Bergagården (Dnr 2008/140 KS)

13

10. Delegationsbeslut

14

11. Meddelanden

15
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§ 74
Information
Information om projekt inom partnerskapssamarbetet Vänersborgs kommun och
kommunen Omaruru i Namibia
Borgmästaren Mike Tjirare
Tf kommunchefen Amantha Meyer
Företagaren Thelma van Ryhn
Projektdeltagaren Philip Njhitandulwa
Cirkelledaren Rebekka Christiaan
Läraren Mubasen Gurirab
Läraren Esei”el Gurirab
Eleven Clarence Za Gjinda
Eleven Antonietteh Shitima
Utvecklingssekreteraren S Anders Larsson
Avrapporterades arbetet med Arena Vänersborg Dnr 2006.551
Ekonomichefen Thomas Sannemalm och redovisningschefen Camilla Werngren
Årsredovisning 2007 Dnr 2008/53
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
Månadsrapport januari-februari 2008/163
Preliminär bokslutsrapport december 2007
Kommunchefen Guy Mahlviker
Rapport över aktiviteter
Kommunstyrelsens förste vice ordförande Gunnar Lidell
Den 3 mars lokala brottsförebyggande rådet
Den 4 mars seminarium om invallnings- oh dikningsföretag runt Vänern
Den 6 mars leader-workshop i Västra Tunhems bygdegård
Den 11 mars företagsbesök vid LRF-konsult

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
_______
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§ 75

Ordförandeinformation
Den 28 februari Fyrbodals arbetsutskott
Den 28 februari informationsträff med nya ägarna till Vargön Alloys
Den 29 februari Fastighets AB
Den 1 mars uppvaktning av Blåsuts BK, efter samråd med kommunstyrelsens presidium
överlämnande av 25 000 kr
Den 3 mars SERN-möte
Den 3 mars möte med förskolläraren Nicoletta Bedeschi – besökare inom
SERNnätverket
Den 4 mars seminarium om invallnings- och dikningsföretag runt Vänern
Den 5 mars samarbetskommittén Trollhättan Vänersborg
Den 5 mars Peter Johansson, museet, angående Namibisk utställning att visas i
Vänersborg
Den 5 mars utseende av ”Årets företagare”
Den 5 mars Dalslands Turist AB
Den 5 mars Dalslands Kanal AB
Den 5 mars Områdesträff
Den 6 mars Kommunal sektion 6
Den 6 mars möte med Stig Bertilsson, IFK Vänersborg
Den 6 mars intervju för Väst Nytt angående Arena Vänersborg
Den 8 mars invigning av Erikshjälpens nya secondhandbutik
Den 9 mars på Landvetter flygplats välkomna delegationen från Omaruru
Den 10 mars kommunvälkomnande för delegationen från Omaruru
Den 10 mars Fastighets AB
Den 11 mars företagsbesök
Efter samråd med kommunstyrelsens presidium överlämnat 100 000 kr till IFK
Vänersborg
Redovisades till tidningen ttela lämnade uppgifter om resekostnader för kommunpolitiker under år 2007

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
_______
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Dnr 2008/98

Medlemskap i Föreningen Sambruk
Ärendebeskrivning
Föreningen Sambruk är en intresseförening med syfte att skapa förutsättningar för en
effektivare utveckling av e-tjänster. Föreningen skall bidra till att skapa tjänster för
e-förvaltning och e-service till en för varje medlemskommun lägre kostnad.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2008-02-18 redovisat syftet m m med
Föreningen Sambruk samt kostnad och finansiering för kommunen.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar ställa sig bakom att Vänersborgs kommun har ett
medlemskap i föreningen Sambruk med IT-chefen som kontaktperson. Finansiering
sker inom IT-avdelningens befintliga budget.
_____________
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Dnr 2008/124

Avtal avseende fastigheten Tärnan 1, Solängen
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden har 2008-02-21, § 26, tillskrivit kommunfullmäktige med
förslag om att sälja Solängens äldreboende, med fastighetsbeteckningen Tärnan 1 till
AB Vänerborgsbostäder. Enligt upprättat förslag till avtal uppgår köpeskillingen till
81 930 000 kronor.
Ekonomikontoret har i skrivelse 2008-02-29 tillstyrkt samhällsbyggnadsnämndens
förslag.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Anders Forsström (m) yrkade att i texten byts ordet ”köpeavtal” till ”avtal”.
Ordföranden ställde yrkandet under proposition och fann att kommunstyrelsen godkänt
den redaktionella ändringen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat avtal avseende fastigheten Tärnan 1
med en köpeskilling uppgående till 81 930 000 kronor, i enlighet med
samhällsbyggnadsnämndens förslag.
_____________
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Dnr 2008/74

Överenskommelse angående överlåtelse av fastigheten Tärnan
1, Solängen
Ärendebeskrivning
Fastigheten Tärnan 1 inrymmer äldreboendet Solängen. Sedan ombyggnationen av
äldreboendet Solängen avslutats avser kommunen att avyttra fastigheten Tärnan 1 till
AB Vänersborgsbostäder som i sin tur hyr ut Solängen till socialförvaltningen.
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i skrivelse 2008-03-05 att i normalfallet skriver
AB Vänersborgsbostäder av en fastighet under den tid som hyresavtalet varar, vilket i
detta fall är 10 år. En överenskommelse om återköp om hyresavtalet inte förlängs, medför att avskrivningstiden kan förlängas till 50 år. Detta innebär en lägre kostnad för
socialförvaltningen med ca 6,5 mkr om året.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner redovisad överenskommelse samt uppdrar åt kommunchefen att underteckna densamma.
_____________
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Dnr 2008/145

Höjd borgensram för AB Vänersborgsbostäder
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 1996-11-26, § 98, tilldela AB
Vänerborgsbostäder en generell borgensram om 780 000 000 kronor, vilket vid den
tidpunkten motsvarande den aktuella låneskulden som kommunen gått i borgen för.
Syftet med beslutet var att förenkla låneadministrationen i bolaget genom att kunna
hänvisa till ett enda borgensbeslut i kontakter med kreditgivare.
Ekonomikontoret har i skrivelse 2008-02-29 redovisat att borgensåtagandet idag uppgår
till 719 000 000 kronor.
AB Vänersborgsbostäder planerar att av Vänersborgs kommun köpa fastigheten Tärnan
1, Solängens äldreboende, varför den generella borgensramen behöver utökas.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar tilldela AB Vänersborgsbostäder en generell borgensram
som vid var tidpunkt inte får överstiga 810 000 000 kronor.
_____________
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Dnr 2008/126

Uppdrag att upprätta detaljplan för Mariedal Östra
Ärendebeskrivning
Planområdet ligger på Huvudnäsöns södra del, cirka 5 km söder om Vänersborgs
centrum. Planområdet gränsar till den befintliga bebyggelsen i Mariedal utmed
Restadvägen, Tomtevägen och Odenvägen. Planområdet är cirka 8 ha och ägs av
kommunen. Syftet med planområdet är att det skall bebyggas med friliggande villor.
Byggnadsförvaltningen har i skrivelse 2008-02-29 föreslagit att byggnadsförvaltningen
skulle få i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för Mariedal Östra.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt byggnadsförvaltningen att ta fram ett förslag till
detaljplan för Mariedal Östra med syfte att området skall bebyggas med friliggande
villor.
_____________

Protokollsutdrag:

Byggnadsförvaltningen
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Dnr 2007/424

Samråd om program för detaljplan avseende Häljestorp m m
Ärendebeskrivning

Planområdet, som är cirka 125 ha, gränsar i norr till väg 44 och lokalvägen för väg 44, i
öster till reservatet för en framtida väg E45 och i sydöst till gränsen mot Trollhättans
kommun. Den västra gränsen följer i huvudsak gränsen för fastigheterna Ässet 2:1 och
Ässet 2:3.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2007-11-28, § 280, att uppdra åt
byggnadsförvaltningen att ta fram ett förslag till program för detaljplan avseende
Häljestorp m m.
Häljestorps avfallsanläggning ligger idag utanför detaljplan. Syftet med programmet är
att klarlägga förutsättningarna för att upprätta en detaljplan för den befintliga anläggningen och för mark väster om anläggningen. Avsikten är att anläggningen skall kunna
växa mot väster. Markanvändningen skall vara industri och upplag. Dessutom skall
detaljplanen innehålla mark för skyddsområden kring anläggningen och mark för
kraftledningar och vägreservat.
Byggnadsförvaltningen har 2008-02-21 redovisat förslag till program med anhållan att
kommunstyrelsen skulle besluta om samråd.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att enligt 5 kap 20 § plan- och bygglagen samråda om
program för detaljplan avseende Häljestorp m m.
_____________
Protokollsuterag:

Byggnadsförvaltningen
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Dnr 2008/140

Kallelse till årsmöte med Stiftelsen Bergagården
Ärendebeskrivning
Stiftelsen Bergagården har kallat till årsmöte 2008-03-31.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens andre vice ordförande Bo Carlsson (c)
till kommunens ombud vid årsmöte med Stiftelsen Bergagården.
2. Till ersättare för ombudet utses kommunstyrelseledamoten Lars G Blomgren (fp)
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt ombudet att, under förutsättning av att undertecknad
årsredovisning och revisionsberättelse föreligger samt att revisorerna tillstyrkt
ansvarsfrihet
- rösta för fastställelse av resultaträkning och balansräkning enligt styrelsens förslag
- rösta för disposition av bolagets resultat enligt styrelsens förslag
- rösta för ansvarsfrihet för styrelsen enligt revisorernas förslag.
_____________

Protokollsutdrag:

Stiftelsen Bergagården
Bo Carlsson
Lars G Blomgren
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§ 83

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen godkänner nedanstående personers och utskotts redovisning av
delegationsbeslut för tiden 2008-02-27—2008-03-11. 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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§ 84

Meddelanden
Kommunkansliet har ingivit förteckning över skrivelser och meddelanden som inkommit
för anmälan vid kommunstyrelsens sammanträde den 12 mars 2008

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger förteckningen till handlingarna.
_______
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