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Datum

2001-09-19

Bilaga 1
2

Beslutande
Ledamöter::
Sven-Ingvar Eriksson (m) ordf
Rune Lanestrand (fv) 2:e v ordf

ersatt av Roger Karlsson (fv)

S Anders Larsson (s) 1:e v ordf

ersatt av Monika Gustavsson (s)

Birgit Larsson (fv)
Sven Karlson (fv)
Astrid Karlsson-Björkman (m)

ersatt av Anders Forsström § 207

John-Åke Ericsson (kd)
Bo Carlsson (c)
Lars G Blomgren (fp)
Per Sjödahl (mp)
Anne Sophie Aronsson (s)

ersatt av Gunilla Cederbom (v) §§ 211-215

Lars-Göran Ljunggren (s)
Marie Dahlin (s)

ersatt av Kjell Nilsson (s)

Stina Persson (s)

ersatt av Sven G Johansson (s)

Lutz Rininsland (v)

Bilaga 2
3
Närvarande ersättare
Anders Forsström (m)

§§ 208-215

Gunilla Cederbom (v)

§§ 207-210

Övriga deltagande
Kanslichefen Pär Cederqvist
Gymnasiechefen Karl-Johan Höjer
Sekreteraren Maud Rudquist

§ 207

Ks § 207

Information
-

Gymnasiechefen Karl-Johan Höjer informerade om ansökningar till
Skolverket att starta fristående gymnasieskolor i Trollhättan och Uddevalla
kommuner (dnr 2001.375)
Kanslichefen Pär Cederqvist informerade om organisationsutredning
avseende förtroendemannaorganisationen kommande mandatperiod
(dnr 2001.387)
Kanslichefen Pär Cederqvist informerade om förvärv av aktierna i
Hunnebergs Kungajakt- och viltmuseum (dnr 2001.188)
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Ordförandeinformation
-

Justerande sign

Blad

Den 7 september styrelsemöte med Västtrafik i Borås
Den 8 september deltog Sven-Ingvar Eriksson och S Anders Larsson
vid Restad Gård-dag
Den 10 september sammanträde med näringslivsrådet på Björkås
Den 12 september deltog vid aktieägarmöte med Västtrafik i Skövde
Den 13 september sammanträde med pensionärsrådet
Den 14 september Fyrstads au och regionkommitté i Trollhättan.
Den 15 september deltog vid Vattenpalatset och Vänerparkens
10-årsjubiluem. Här visade också NCC sitt nya bostadsprojekt
Den 17 september sammanträde med Turistbolaget
Den 18 september företagsbesök hos Måltidsproduktion Restad
Redovisades samtal den 19 september med planeringschefen Lars
Bergman, kriminalvårdsstyrelsen, angående fängelset i Vänersborg

Utdragsbestyrkande
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Köp av fastigheten Sörbyn 18:2 i Brålanda (dnr 2001.371)
Fastighetsenheten har i skrivelse daterad 2001-07-31, till samhällsbyggnadsnämnden, anfört att, med anledning av att berörd fastighet skall byggas om för
äldreboende vore det lämpligt att kommunen äger fastigheten. Förslag till avtal
har därför upprättats.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2001-08-20, § 95, godkänt
upprättat förslag till avtal mellan AB Vänersborgsbostäder och Vänersborgs
kommun.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat avtal mellan AB Vänersborgsbostäder och Vänersborgs kommun avseende köp av fastigheten Sörbyn 18:2 i
Brålanda, Vänersborgs kommun.
Att för kommunens räkning underteckna upprättat avtal utses kommunstyrelsens ordförande och kanslichefen. Finansiering skall ske genom minskad
amortering.
_______
Jäv:
Sven Karlson (fv) och Birgit Larsson (fv) har inte deltagit i beslutet på grund
av jäv.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Yttrande till Skolverket över ansökningar om att starta fristående
gymnasieskolor i Trollhättan och Uddevalla kommuner (dnr 2001.375)
Skolverket har berett Vänersborgs kommun tillfälle yttra sig över ansökningar
från Törnskogen Utbildning AB, Portalen Kompetens AB samt Academic
Training Centre i Skövde AB, att starta fristående gymnasieskolor i Trollhättan och Uddevalla kommuner.
Gymnasienämnden har vid sammanträde 2001-08-28, § 55, beslutat föreslå
kommunstyrelsen avstyrka ansökningarna i enlighet med nämndens yttrande.
Ordföranden redovisar av ordföranden upprättat förslag till yttrande med visst
tillägg, daterat 2001-09-19.
Lars-Göran Ljunggren (s) yrkar bifall till gymnasienämndens yttrande.
Sedan överläggningarna avslutats ställer ordföranden proposition på sitt eget
förslag och Lars-Göran Ljunggrens yrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutat bifalla ordförandens förslag. Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som bifaller ordförandens förslag röstar ja och den som bifaller Lars-Göran Ljunggrens yrkande röstar nej.
Vid voteringen avges nio ja-röster; Roger Karlsson (fv), Birgit Larsson (fv),
Sven Karlson (fv), Astrid Karlsson-Björkman (m), John-Åke Ericsson (kd), Bo
Carlsson (c), Lars G Blomgren (fp), Per Sjödahl (mp) samt Sven-Ingvar
Eriksson (m). Sex nej-röster; Monika Gustavsson (s), Anne Sophie Aronsson
(s), Lars-Göran Ljunggren (s), Kjell Nilsson (s), Sven G Johansson (s) samt
Lutz Rininsland (v).
Ordföranden förklarar att kommunstyrelsen därmed beslutat bifalla
ordförandens förslag.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom yttrande daterat 2001-09-19
med redovisat tillägg.
_______
Reservation
Monika Gustavsson (s), Anne Sophie Aronsson (s), Lars-Göran Ljunggren (s),
Kjell Nilsson (s), Sven G Johansson (s) samt Lutz Rininsland (v) reserverar sig
mot beslutet i enlighet med skriftlig reservation som fogas till protokollet.
_______

Prot utdr t

Justerande sign

Skolverket
Trollhättans kommun
Uddevalla kommun
Gymnasienämnden

Utdragsbestyrkande
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Organisationsutredning avseende förtroendemannaorganisationen kommande
mandatperiod (dnr 2001.387)
Inför den nya mandatperioden bör den politiska organisationen ses över.
Utgångspunkten är dock att undvika stora förändringar. Kommunstyrelsens
ordförande och kanslichefen har i skrivelse daterad 2001-09-11 redovisat ett
antal områden som kan ligga till grund för denna översyn.
Beredningen, som föreslås parlamentariskt sammansatt, bör presentera förslag
till kommunstyrelsens presidium senast vid årsskiftet. Beroende av beredningens resultat skall förslagen remitteras till nämnderna innan kommunstyrelse och eventuellt fullmäktige behandlar ärendet.
Arbetet skall kontinuerligt rapporteras i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom av kommunstyrelsens ordförande SvenIngvar Eriksson och kanslichefen Pär Cederqvist undertecknat förslag daterat
2001-09-11 ”Översyn av organisationen m m” och utser följande medlemmar
till beredningen: Anders Forsström (m), Orvar Carlsson (kd), Anne Sophie
Aronsson (s), Lars-Göran Ljunggren (s) samt Rune Lanestrand (fv), den
sistnämnde tillika ordförande
Den politiska beredningen biträds i sitt arbete av kanslichefen och personaloch organisationschefen
_______

Prot utdr t

Justerande sign

Valda medlemmar i beredningsgruppen
Pär Cederqvist
Sten Selander
_______

Utdragsbestyrkande
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Kallelse från Kooperativt Resurscentrum till extra stämma 2001-10-02
(dnr 2001.388)
Kooperativt Resurscentrum ek för, har kallat till extra stämma 2001-10-02.
Flera utvecklingscentra i landet har ”Kooperativ Utveckling” i sitt namn, vilket
ger en gemensam profil och möjlighet att synas inom större geografiska
områden.
För att stärka och utveckla profilen har styrelsen för Kooperativt Resurscentrum har beslutat föreslå namnändring till Kooperativ Utveckling –
FyrBoDal.
För namnbyte krävs ändring i stadgarna vid två på varandra följande stämmor.
Vänersborgs kommuns representant i Kooperativt Resurscentrum ek för, är
kommunstyrelseledamoten Lars G Blomgren (fp).
Kommunstyrelsens beslut
1.

Kommunstyrelsen utser kommunstyrelseledamoten Lars G Blomgren (fp)
till kommunens ombud vid extra stämma för Kooperativt Resruscentrum
ek för
2.
Till ersättare för ombudet utses kommunfullmäktiges förste vice ordförande Lars-Göran Ljunggren
3.
Kommunstyrelsen uppdrar åt ombudet att rösta för ändring av stadgarna
för Kooperativt ResursCentrum innebärande namnändring till Kooperativ Utveckling- FyrBoDal
_______
Prot utdr t

Justerande sign

Kooperativt Resurscentrum ek för
Lars G Blomgren + handlingar
Lars-Göran Ljunggren + handlingar
_______

Utdragsbestyrkande
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Begäran från socialnämnden om 6,0 Mkr i tilläggsanslag i budget 2001
(dnr 2001.392)
Socialnämnden har vid sammanträde 2001-08-30, § 97, beslutat anhålla hos
kommunfullmäktige om tilläggsanslag för budgetåret 2001 med 6,0 Mkr.
Ekonomistaben har i skrivelse daterad 2001-09-14 meddelat att, mot bakgrund
av de överläggningar som varit mellan kommunstyrelsens och socialnämndens
presidier, föreslå att socialnämndens budgetanslag för år 2001 utökas med 6,0
Mkr. Finansiering skulle ske via ökade skatteintäkter.
Ordföranden föreslår att socialnämnden skall erhålla tilläggsanslag i enlighet
med ekonomistabens förslag.
Lars-Göran Ljunggren (s) yrkar att socialnämnden, vård och omsorg, måtte
erhålla 12 Mkr i tilläggsanslag för år 2001 och att hänsyn till detta tas vid 2002
års budget. Finansiering skulle ske via ökade skatteintäkter.
Sedan överläggningarna avslutats ställer ordföranden proposition på sitt eget
förslag och Lars-Göran Ljunggrens yrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutat bifalla ordförandens förslag. Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som bifaller ordförandens förslag röstar ja och den som bifaller Lars-Göran Ljunggrens yrkande röstar nej.
Vid voteringen avges nio ja-röster; Roger Karlsson (fv), Birgit Larsson (fv),
Sven Karlson (fv), Astrid Karlsson-Björkman (m), John-Åke Ericsson (kd), Bo
Carlsson (c), Lars G Blomgren (fp), Per Sjödahl (mp) samt Sven-Ingvar
Eriksson (m). Sex nej-röster; Monika Gustavsson (s), Lars-Göran Ljunggren
(s), Kjell Nilsson (s), Sven G Johansson (s) Lutz Rininsland (v) samt Gunilla
Cederbom (v).
Ordföranden förklarar att kommunstyrelsen därmed beslutat bifalla
ordförandens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige ställer sig bakom skrivelse, daterad 2001-09-14 från
ekonomistaben, och beslutar att socialnämndens budgetanslag för 2001 utökas
med 6,0 Mkr. Finansiering sker via ökade skatteintäkter.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen godkänner nedanstående personers och utskotts redovisning
av delegationsbeslut för tiden 2001-09-05 – 2001-09-18.
Besluten finns tillgängliga i protokoll, vilka förvaras hos kommunkansliet.
kommunstyrelsens ordförande
kommunstyrelsens vice ordförande
kommunstyrelsens personal- och förhandlingsutskott
kommunstyrelsens beredningsutskott
kanslichefen
ekonomichefen
personalsekreteraren
personal- och organisationschefen
exploateringsingenjören
barn- och ungdomschefen, lönesättningar
gymnasiechefen, lönesättning
samhällsbyggnadschefen, lönesättningar
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Meddelanden
Kommunkansliet har ingivit förteckning över skrivelser och meddelanden som
inkommit för anmälan vid kommunstyrelsens sammanträde den 19 september
2001.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger förteckningen till handlingarna.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Tillhör kommunstyrelsen 2001-09-19, § 210

Dnr 2001.375

Skolverket
Enheten för prov och
godkännande av fristående skolor
106 20 Stockholm
Yttrande ang fristående gymnasieskolor inom Vänersborgs kommuns närområde.
Vänersborgs kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan om att starta fristående gymnasieskolor
i Trollhättan och Uddevalla.
Kommunstyrelsen har tagit del av gymnasienämndens yttrande. Med det som grund gör kommunstyrelsen
följande reflektioner.
Alternativ och konkurrens är inom andra områden, såväl offentligt som privat, ett säkert sätt att uppnå
bättre kvalitet i skilda verksamheter. Vi är övertygade om att så gäller också inom gymnasieskolan.
Inom vårt område, Fyrstadsområdet (kommunerna Lysekil, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg) har
påbörjats ett samarbete som i sin förlängning kan leda till kraftsamling på olika program i de olika
kommunerna samt kanske också en gemensam intagning, Dessa frågor blir än mer aktuella mot bakgrund
av det kraftigt ökade antalet elever i gymnasieskolan.
Något eller några fristående gymnasier skulle på ett positivt sätt öka valmöjligheten för såväl elever som
lärare. Dessutom skulle ytterligare gymnasier minska trycket på områdets befintliga gymnasier inför den
betydande elevanhopning som förestår under de närmaste 5-10 åren.
Vi har inte granskat eller undersökt de aktuella huvudmännen huruvida dessa är kompetenta aktörer. Vi
utgår ifrån att detta är Skolverkets kompetensområde så också att undervisningen bedrives enligt gällande
skollag och förordning om fristående skolor.
Med hänvisning till det anförda ställer sig Vänersborgs kommun positiv till ansökningarna från
Törnskogen Utbildning AB, Portalen Kompetens AB och Academic training centre i Skövde AB, att starta
fristående gymnasieskolor.
Vänersborg 2001 09 19
Kommunstyrelsen
Sven-Ingvar Eriksson
ordförande
Bilaga
Gymnasienämndens yttrande 2001-08-28, § 55

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet

Tillhör kommunstyrelsen 2001-09-19, § 210

2001-09-19
RESERVATION
Till kommunstyrelsens ärende nr.4.
Angående ”Yttrande till Skolverket över ansökan om att starta fristående gymnasieskolor i Trollhättan och
Uddevalla kommuner. (dnr 2001.375)
Vänersborgs kommun har beretts tillfälle att yttra sig till Skolverket över ansökan om att starta
fristående gymnasieskolor i Trollhättans och Uddevalla kommuner.
Gymnasienämnden i Vänersborg kommun har överlämnat ett förslag till yttrande till
kommunstyrelsen som avger kommunens ställningsstagande i frågan.
Gymnasienämnden var inte enig i sitt ställningstagande. Ledamöterna för Socialdemokrater och
Vänsterpartiet förklarade att vi fullt ut accepterade gymnasieförvaltningens skrivelse.
Förvaltningens skrivelse besvarar Skolverkets frågeställningar som återfinns i Skolverkets riktlinjer
”att yttra sig till Skolverket om fristående skolor” (Dnr 2000:1528).
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkade kommunstyrelsens ordförande att man skulle fatta
beslut i enlighet med hans förslag.
Vi invänder mot att i en sådan viktig fråga ett förslag läggs ”på bordet” som helt går emot det
förarbete som varit i gymnasienämnden. Kommunstyrelsens ledamöter brukar vilja förankra sina
ställningstaganden inom sina respektive partier. Detta sker under förutsättningen att underlaget för
ett beslut är känt. Det nya beslutsförslaget vill dessutom inte svara på de frågeställningar som
Skolverket vill ha svar på.
För att finna en lösning som borde ha kunnat ena kommunen i ett gemensamt svar, föreslog vi att
kommunstyrelsen skulle anta det förslag som majoriteten i gymnasienämnden beslutat, som
besvarar sakfrågorna utan att lägga några ideologiska synpunkter. Detta förslag accepterades inte
av den borgliga majoriteten i kommunstyrelsen. Man körde helt enkelt över sina respektive
partikamrater i gymnasienämnden.
Vi reserverar oss mot att kommunstyrelsens majoritet totalt underkänner en specialnämnds
synpunkter samt lämnar ett förslag som inte berör sakfrågan utan enbart är ett ideologiskt inlägg i
friskolors vara eller inte vara. Enligt vårt sätt att se ankommer det inte på Vänersborgs kommun att
i ett remissyttrande till ett statligt verk avge ideologiska ställningstagande.
För Socialdemokraterna

För Vänsterparitet

Lars-Göran Ljunggren

Lutz Rininsland

MEDDELANDELISTA
2001-0830--2001-09-10
Reg.dat

Handl.innehåll
Ärendemening
Handläggare

Från/Till
Notering
Objekt/Projekt

Löpnr
Dianr

2001-08-31

Cirkulär 2001:93Vad kostar
verksamheten i Din kommun? Bokslut
2000

Svenska kommunförbundet
KS 2001-09-19

2001.999

2001-09-03

Information om projekt 2001.

Västra Götalandsregionen
KS 2001-09-19

2001.1013

2001-09-05

Cirkulär 2001:102Pensionsnämndens
beslut angående förändring av
pensionsbehållning enligt PFA 98.

Svenska kommunförbundet
KS 2001-09-19

2001.1021

2001-09-05

Cirkulär 2001:100Vård och omsorg och Svenska kommunförbundet
KS 2001-09-19
socialt stöd i kommunal regi.

2001.1022

2001-09-07

Vänerhamn handbok 2001 - 2002.

Vänerhamn
KS 2001-09-19

2001.1033

2001-09-10

Flyttning av milstolpe inom
fastigheterna Bredtvet 1:16 och
Bredtvet 1:10, Brålanda socken,
Vänersborgs kommun.

Länsstyrelsen Västra Götaland
KS 2001-09-19

2001.1042

