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Plats

Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Onsdagen den 27 maj 2009, kl 08.30-13.25.

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 3

Ärendelista

Sid 4-5

Utsedd att justera

Ann-Britth Fröjd

Paragrafer

135-159

Underskrifter
Sekreterare

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

Maud Rudquist

Ordförande

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

Lars-Göran Ljunggren, ej § 140

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

Anne Sophie Aronsson § 140

Justerande

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

Ann-Britth Fröjd
________________________________________________________________________________
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
2009-05-27

Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande

2009-06-02
2009-06-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsen, Sundsgatan 29, Vänersborg

Underskrift
utdragsbestyrkande
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Maud Rudquist
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Närvarolista
Beslutande
Lars-Göran Ljunggren (S)
Bengt Larson (S)
Gunnar Lidell (M)
Kerstin Andersson Carlsson (M)
Bo Carlsson (C)
Mats Andersson (C)
Sven G Johansson (S)
Marie Dahlin (S)
Bengt Larson (S)
Anne Sophie Aronsson (S)
Madelaine Karlsson (S)
Kate Giaever (S)
Ann-Britth Fröjd (C)
Anders Forsström (M)
Astrid Karlsson-Björkman (M)
Henrik Josten (M)
Johan Ekström (FP)
Kerstin Andersson Carlsson (M)
Andreas Vänerlöv (KD)
James Bucci (V)
Lutz Rininsland (V)
Lars Rosén (FV)
Ersättare
Henrik Josten (M)
Mats Andersson (C)
Bengt Larson (S)
Johanna Olsson (S)
Dan Nyberg (S)
Marianne Karlsson (C)
Kerstin Andersson Carlsson (M)
Tor Wendel (M)
Orvar Carlsson (KD)
Lutz Rininsland (V)
Kent O. Nilsson (MP)

Tjänstgör för
ej § 140
§ 140
ej § 140
§ 140
ej § 140-141
§ 140-141

Lars-Göran Ljunggren (S)
Gunnar Lidell (M)
Bo Carlsson (C)
Joakim Sjöling (S)

ej § 141
§ 141
ordf § 140

Marie Dahlin (S)
Jenny Brycker (S)

§ 135-136
§ 137-159
ej § 141
§ 141

Astrid Karlsson-Björkman (M)
Lars G Blomgren (FP)
Johan Ekström (FP)

§ 135-136
§ 137-159

James Bucci (V)

§ 135-136
ej § 140-141
ej § 140-141

§ 135-136
ej § 140-141
§ 135-136
§ 135-136
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Information § 135
Socialchefen Sture Johansson
Budgetekonomen Ewa Lundqvist
Redovisningschefen Camilla Werngren
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
Övriga deltagare
Kommunchefen Guy Mahlviker
Kanslichefen Claire Gabrielsson
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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Ärenden
Information

Sid

Ordförandeinformation
Ärenden som beslutas av kommunfullmäktige
Information om Mål- och Resursplan 2010-2012 (Dnr KS 2009/11)
Förslag till ny taxa för färdtjänst i Vänersborg (Dnr KS 2009/223)
Anhållan om utökad investeringsbudget avseende investering i särskilt
boende , Niklasberg 1. (Dnr KS 2009/233)
Fråga om ansvarsfrihet för Fyrbodals kommunalförbund 2008
(Dnr KS 2009/203)
Fråga om ansvarsfrihet för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
- NÄRF avseende verksamhetsåret 2008 (Dnr KS 2009/254)
Svar på motion om stimulering av vindkraftverk i Vänersborgs kommun
(Dnr KS 2007/363)
Svar på motion om valfrihetssystem inom äldreomsorg om personer med
funktionsnedsättning (Dnr KS 2008/325)
Svar på motion om säkrare trafiksituation vid studentavslutning
(Dnr KS 2008/350)
Svar på motion om möjlighet att kombinera fritidsintresse och grundskola
(Dnr KS 2009/80)
Anhållan om namnbyte från miljö- och hälsoskyddsnämnden till miljönämnden (Dnr KS 2009/252)
Information om delårsrapport april 2009 (Dnr KS 2009/7)
Ärenden som beslutas av kommunstyrelsen
Yrkande angående justering av kommunmoms avseende försäljning av
fastigheten Tärnan 1 (Solängens äldreboende) (Dnr KS 2009/271)
Internationalisering - medfinansiering av internationella projekt
(Dnr KS 2009/141)
Donationsstiftelsernas årsredovisningar för 2008 (Dnr KS 2009/241)
De små donationsstiftelsernas sammanställning för 2008
(Dnr KS 2009/242)
Förbundsavgift till Fyrbodals kommunalförbund för år 2010
(Dnr KS 2009/197)
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Förslag till verksamhetsutveckling med IT-stöd för kommunerna i Västra
Götaland (Dnr KS 2009/198)
Yttrande över revisionsrapport angående granskning av kommunens arbete
med intern kontroll (Dnr KS 2009/148)
Yttrande över revisionsrapport om granskning av årsredovisning 2008
(Dnr KS 2009/149)
Yttrande över samråd om Översiktsplan för Uddevalla kommun
(Dnr KS 2009/137)
Yttrande över delbetänkandet Grundlagsskydd för digital bio och andra
yttrandefrihetsrättsliga frågor (SOU 2009:14) (Dnr KS 2009/153)
Delegationsbeslut
Meddelanden
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§ 135

Information
Socialchefen Sture Johansson
Förslag till ny taxa för färdtjänst i Vänersborg (Dnr KS 2009/223)
Ekonomichefen Thomas Sannemalm och budgetekonomen Ewa Lundqvist
Mål- och Resursplan 2010-2012 (Dnr KS 2009/11)
Redovisningschefen Camilla Werngren
- Delårsrapport april 2009 (Dnr KS 2009/7)
- Uppföljning av besparingsåtgärder till och med april 2009
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
- Anhållan om utökad investeringsbudget avseende investering i särskilt
boende, Niklasberg 1. (Dnr KS 2009/233)
- Yttrande över revisionsrapport angående granskning av kommunens arbete
med intern kontroll (Dnr KS 2009/148)
- Yttrande över revisionsrapport om granskning av årsredovisning 2008
(Dnr KS 2009/149)
- Nämndernas budgetförslag 2010
Kanslichefen Claire Gabrielsson
- Yrkande angående justering av kommunmoms avseende försäljning av
fastigheten Tärnan 1 (Solängens äldreboende) (Dnr KS 2009/271)
- Yttrande över delbetänkandet Grundlagsskydd för digital bio och andra
yttrandefrihetsrättsliga frågor (SOU 2009:14) (Dnr KS 2009/153)
- Bildande av nätbolag – Biogas Brålanda samt antagande av aktieägaravtal och
bolagsordning (Dnr KS 2009/34)
Kommunchefen Guy Mahlviker
- Förslag till verksamhetsutveckling med IT-stöd för kommunerna i Västra
Götaland (Dnr KS 2009/198)
- Kommunchefens rapport med bl a information om ny verksamhet i Vargön,
Högskolecentrum, Biogas Brålanda, lönesamtal
Kommunstyrelsens förste vice ordförande Gunnar Lidell (M)
Den 22 april internationella politikergruppen (IPG)
Den 27 april sammanträde med ridhus-gruppen
Den 4 maj möte om vindenergi, Riverside
Den 5 maj Styrgruppen för planfrågor
Den 7 maj vandring med brottsförebyggande rådet (BRÅ)
Den 7 maj direktionsmöte med Fyrbodals Kommunalförbund
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Forts § 135
Den 8 maj deltagande vid Anita Karlssons (FV) begravning
Den 11 maj internt möte om vindbruk på Kroppefjäll
Den 15 maj årsmöte med Luft i Väst i Uddevalla
Den 22 maj möte med Färgelanda och Melleruds kommuner om vindbruk Kroppefjäll

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar notera informationen
_________
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§ 136

Ordförandeinformation
Den 24 april sammanträde med Laxfond Vänern
Den 26 april invigning av kvinnligt företagande i Säffle och Dalsland
Den 27 april infrastrukturberedning inom Fyrbodal
Den 27 april avtackning av Pär Cederqvist
Den 28 april överläggningar med företrädare för Västra Götalandsregionen angående
kulturfrågor
Den 29 april hälsopolitiska rådets arbetsutskott
Den 29 april möte inför näringslivsrådets sammanträde
Den 4 maj hälsopolitiska rådet
Den 5 maj beredningsgruppen för regional utveckling, Göteborg
Den 6 maj möte angående konferens och hotell beläggning
Den 6 maj informationsträff med Per-Åke Warg angående Högskolecentrum
Den 6 maj styrelsemöte med Fastighets AB
Den 6 maj näringslivsråd
Den 7 maj Vattenfall 100 år, energi- och klimatseminarium på Innovatum, Trollhättan
Den 8 maj möte med gränskommittén
Den 11 maj deltog vid demokratiberedningens seminarium
Den 11 maj områdesträff med näringslivet
Den 13 maj företagsbesök
Den 13 maj samtal mellan kommunstyrelsens presidium och personal- och
förhandlingsutskottet angående eventuell övertalighet av personal inom kommunen
Den 14 maj samtal med Lärarförbundet
Den 14 maj tidningen ttela angående läsarfrågor
Den 14 maj Fyrbodals arbetsutskott
Den 14 maj Fyrbodals arbetsutskotts beslutsgrupp
Den 14 maj förberedelser inför nationaldagsfirande
Den 15 maj konferens i Göteborg angående framtidsfrågor
Den 15 maj sammanträde inom tvåstadssamarbetet
Den 18 maj överläggningar mellan arbetsutskotten i Melleruds och Vänersborgs
kommuner angående biogas
Den 18 maj årsstämma med Visit Trollhättan/Vänersborg
Den 19 maj årsstämma med West Sweden
Den 20 maj samtal med Göran Ahlin, Vänersborgs Söners Gille angående eventuellt
uppmärksammande av idrottaren Arne Andersson med exemepelvis uppkallande av gata
Den 20 maj överläggningar med framtidsgruppen på Holmen Paper, Vargön
Den 25 maj årsstämma med Fyrstads Flygplats AB
Den 26 maj årsstämma med Vassbotten AB
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Forts § 136

Den 27 maj inom det internationella samarbetet SERN - möte med barnsköterska från
Italien
Budgetöverläggningar har förts med samtliga nämnder.
Arbetslöshetssiffror för kommunen, länet och riket.
Vänersborgs kommun har beslutat att bidra till upprustning av Dalslands kanal med
maximalt 30 000 kronor per år under perioden 2010-2014, under förutsättning att övriga
intressenter bidrar med sin del enligt fördelningsnyckel.
I anslutning till kommunstyrelsens sammanträde kommer kommunstyrelsens ledamöter
och ersättare att få information och studiebesök vid Arena Vänersborg.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar notera informationen
_________
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Dnr 2009/11

Information om Mål och resursplan 2010-2012
Ärendebeskrivning
Förslag till Mål- och resursplan 2010-2012 har upprättats.
Ärendet har fortlöpande beretts av budgetberedningen som utgörs av ledamöterna i
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade kommunstyrelsens arbetsutskott vid
sammanträde 2009-05-19, § 112.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ekonomichefen Thomas Sannemalm och budgetekonomen Ewa Lundqvist informerade
kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar notera informationen
_________
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Dnr 2009/223

Antagande av ny taxa för färdtjänst i Vänersborg
Ärendebeskrivning
Kostnaderna för färdtjänst och riksfärdtjänst administreras och finansieras av socialnämnden. De senaste två åren har kostnaderna ökat vilket beror främst på ökat antal
resor, ökad reslängd i och med utökat reseområde, relativt generösa servicenivåer samt
lång egenavgift. Åtgärder för att minska kostnaderna har analyserats. Förutsättningarna
för nämndens arbete ändrades radikalt då Västtrafiks styrelse beslöt att från och med
2009-05-18 i grunden ändra taxesättningen för kollektivtrafiken.
Socialförvaltningen har i skrivelse 2009-04-02 redovisat bland annat underlag till förslag om ny taxa.
Socialnämnden har vid sammanträde 2009-04-16, § 78, föreslagit kommunfullmäktige
att, med ändring av sitt beslut 2006-12-19, § N35, Riktlinjer Färdtjänst och riksfärdtjänst, tillämpa en av nämnden föreslagen taxa vid nyttjande av färdtjänst.
Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Vänersborg har i skrivelser 2009-04-15 och
2009-04-21 framfört synpunkter på föreslagen taxa.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Socialchefen Sture Johansson informerade kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Med ändring av kommunfullmäktiges beslut 2006-12-19, § N35, Riktlinjer Färdtjänst
och riksfärdtjänst beslutar kommunfullmäktige anta nedan redovisad taxa vid nyttjande
av färdtjänst.
Färdtjänsttaxa
Denna taxa tillämpas för personer med färdtjänsttillstånd för resor inom Västra
Götaland.
Avgift tas ut enligt Västtrafiks baspris (för närvarande 38 kr) multiplicerat med 1,15.
Taxan följer samma zonindelning som Västtrafik, det vill säga varje kommun är en zon.
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Dnr 2009/223

Antalet zoner beräknas enligt principen om fågelväg. Zontillägget är 75 % av baspriset
multiplicerat med 1,15. Högsta avgift erläggs för sju zoner eller fler och denna avgift är
baspriset multiplicerat med 5 multiplicerat med 1,15.
Samtliga avgifter avrundas till närmsta hela krontal.
Vid förändring av baspriset förändras avgifter enligt ovan på motsvarande sätt.
Förändringar sker från och med det datum som förändringen gäller i den allmänna
kollektivtrafiken.
Vid resa i annan kommun (utanför Västra Götaland) betalar resenären en egenavgift på
60 kronor per enkelresa. Erläggs ej egenavgift faktureras resenären enligt Vänersborgs
avgiftsregler.
För arbetsresor betalar resenären, efter individuell prövning, en avgift motsvarande
områdesladdning (tidigare månadskort) för kollektivtrafik mellan bostad och
arbetsplats.
Kommunfullmäktige beslutar vidare att ändra servicenivåer för arbetsresor från nivå 2
till 3 och för övriga färdtjänstresor från nivå 4 till 5.
Kommunfullmäktige beslutar slutligen att ändring av färdtjänsttaxa och servicenivåer
ska tillämpas från och med 2009-08-01.
____________
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Dnr 2009/233

Anhållan om utökad investeringsbudget avseende investering i
särskilt boende, Niklasberg 1.
Ärendebeskrivning
Vänersborgs kommun köpte år 2008 av AB Västfastigheter det som idag är Niklasberg 1.
Köpet genomfördes för att ändra användningen från kontor till särskilt boende och
genom tillbyggnad ge plats för totalt 36 lägenheter. Upphandlingen gjordes som en
partneringöverenskommelse och innehåller även optioner på de övriga byggnaderna på
Niklasberg som ägs av AB Vänersborgsbostäder.
Fastighetsenheten har i skrivelse 2009-04-02 yttrat sig i ärendet.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2009-04-16, § 60, föreslagit att
nämnden skulle tillföras ett tilläggsanslag om 30 Mkr i 2009 års investeringsbudget för
om- och tillbyggnad av Niklasberg 1.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2009-05-11 föreslagit att samhällsbyggnadsnämnden skulle tillföras en utökad investeringsbudget med 30 Mkr och att finansieringen
får ske med utökad upplåning.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar tillföra samhällsbyggnadsnämnden en utökad
investeringsbudget med 30 Mkr. Finansiering får ske med utökad upplåning.
_____________
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Dnr 2009/203

Fråga om ansvarsfrihet för Fyrbodals kommunalförbund 2008
Ärendebeskrivning
Fyrbodals Kommunalförbund har överlämnat årsredovisning och revisionsberättelse
avseende verksamhetsåret 2008.
Revisorerna tillstyrker i sin revisionsberättelse 2009-03-10 att årsredovisningen godkänns samt att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008.
Vid behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott anmälde ordföranden Lars-Göran
Ljunggren (S) och ledamoten Gunnar Lidell (M) att de inte deltog i handläggningen eller
beslutet av ärendet på grund av jäv. Med hänvisning härtill konstaterades att
arbetsutskottet inte var beslutför varför beslut inte kunde fattas i detta ärende.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden Lars-Göran Ljunggren (S) anmälde att han inte deltog i handläggningen
eller beslutet i detta ärende på grund av jäv. Med hänvisning härtill utsågs Anne Sophie
Aronsson (S) till ordförande under denna paragraf.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar bevilja förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.
_________
Jäv
Noteras att Lars-Göran Ljunggren (S), Gunnar Lidell (M) och Bo Carlsson (C), anmälde
att de inte deltog i handläggningen eller beslutet i detta ärende.
Tjänstgörande ersättare för dessa ledamöter framgår av deltagarlistan sidan 2.
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Dnr 2009/254

Fråga om ansvarsfrihet för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund - NÄRF avseende verksamhetsåret 2008
Ärendebeskrivning
Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har fastställt bokslut och
årsredovisning för verksamhetsåret 2008, inkluderande resultat- och balansräkning samt
finansieringsanalys.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott. Noteras att Marie Dahln (S) vid
detta sammanträde anmälde att hon inte deltog i handläggningen eller beslutet i ärendet
på grund av jäv.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2008.
_____________
Jäv
Noteras att Bo Carlsson (C), Marie Dalin (S) och Johan Ekström (FP) anmälde att de
inte deltog i handläggningen eller beslutet i detta ärende på grund av jäv.
Tjänstgörande ersättare för dessa ledamöter framgår av deltagarlistan sidan 2.
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Dnr 2007/363

Svar på motion om stimulering av vindkraftverk i Vänersborgs
kommun
Ärendebeskrivning
Tor Wendel (M) och Anders Forsström (M) har mot bakgrund av vad som anförs i
motionen föreslagit vad gäller etablering av vindkraftverk
att kommunstyrelsen bryter ner det nationella målet till ett mål för kommunen
att kommunens konsumentvägledare ges i uppdrag att samordna och informera
kommuninvånare som vill ingå i vindkraftprojekt inom kommunen
att kommunens konsumentvägledare utarbetar och redovisar ett förslag för hur detta
lämpligen utformas.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2007-06-20, § 89, att remittera ärendet
till kommunstyrelsen.
Av kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2009-05-04 framgår att arbete pågår med en
vindbruksplan som beräknas vara klar under 2009. I skrivelsen redovisas också nedbrytningen av Sveriges 16 miljökvalitetsmål till lokala miljömål i den del som avser vindkraft. Slutligen framgår också kommunens arbete med energi- och klimatrådgivning.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att motionen inte ska föranleda åtgärder, utöver den redan
pågående verksamheten som beskrivits i kommunstyrelseförvaltningens yttrande
2009-05-04. Motionen anses därmed besvarad och avslutad.
_____________
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Dnr 2008/325

Svar på motion om valfrihetssystem inom äldreomsorg om
personer med funktionsnedsättning
Ärendebeskrivning
Marie-Louise Bäckman (KD) m fl har, mot bakgrund av vad som anförs i motionen,
föreslagit att kommunfullmäktige skulle besluta att Vänersborgs kommun inför
valfrihetssystem LOV för omvårdnadstjänster enligt socialtjänstlagen, förbereder
införandet så att det kan tillämpas från och med den tid lagen börjar gälla samt
ansöker hos socialstyrelsen om stimulansbidrag i syfte att förbereda och underlätta
införandet av valfrihetssystem LOV.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2008-06-18, § 77, att remittera
motionen till kommunstyrelsen och socialnämnden.
Socialnämnden har vid sammanträde 2009-03-26, § 57, redovisat att nämnden i ansökan
2008-08-27 erhållit 400 000 kronor i utredningsbidrag i enlighet med motionens tredje
att-sats, dock under förutsättning att inget krav på införande av fritt val ställs för bidrag.
Nämnden föreslår att motionen i övrigt, för närvarande, inte bör föranleda vidare åtgärd.
Kommunstyrelseförvaltningen har i yttrande 2009-04-16 redovisat bakgrund och
socialnämndens ställningstagande samt inte funnit skäl att ändra den bedömning som
framkommit.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Under överläggningarna yrkade Anders Forsström (M) att ärendet skulle återremitteras
till kommunstyrelsens arbetsutskott. I yrkandet instämde Bo Carlsson (C).
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden Anders Forsströms (M) m fl
yrkande om återremiss mot att ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde och fann
att kommunstyrelsen beslutat återremittera ärendet.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott.
_____________
Protokollsutdrag:

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Dnr 2008/350

Svar på motion om säkrare trafiksituation vid studentavslutning
Ärendebeskrivning
Kjell Nilsson (S) och Bengt Fröjd (C) har för socialdemokraterna och centerpartiet, mot
bakgrund av vad som anförs i motionen, föreslagit att vid studentavslutning ”kommunen i
samråd med polisen genomför avstängningar av de gator runt Plantaget och torget som
behövs för att få en så säker trafiksituation som möjligt.”
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2009-06-18, § 76, att remittera
motionen till kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och gymnasienämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2009-04-16, § 56, hänvisat till teknikoch trafikenhetens skrivelse daterad, 2009-03-19. Av skrivelsen framgår att som
information till allmänheten skulle informationstavlor sättas upp vid infarterna mot
centrum med hänvisning till alternativa gator.
Gymnasienämnden har vid sammanträde 2008-08-26, § 57, förslagit att motionen skulle
bifallas genom att försöka få till stånd en avstängning av gatorna kring Plantaget och
torget. Nämnden föreslår vidare att avstängningen av dessa gator skulle ske också i
samband med den årliga studentbalen.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Under överläggningarna yrkade ordföranden att ärendet skulle återremitteras till
kommunstyrelsens arbetsutskott. I yrkandet instämde Lutz Rininsland (V) och Gunnar
Lidell (M).
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden sitt eget yrkande om återremiss
mot att ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde och fann att kommunstyrelsen
beslutat återremittera ärendet.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott.
_____________
Protokollsutdrag:

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Dnr 2009/80

Svar på motion om möjlighet att kombinera fritidsintresse och
grundskola
Ärendebeskrivning
Mats Andersson (C) har för Centerns och Socialdemokraternas fullmäktigegrupper, mot
bakgrund av vad som anges i motionen, föreslagit kommunfullmäktige att ”utreda de
klockslag som erbjuds i kommunens lokaler för föreningar med ungdomsaktiviteter
enligt motionens intention (att aktiviteter efter kl 22 på dag före skoldag för ungdomar
under 16 år upphör) och att denna genomlysning sker i samråd med de föreningar som
bedriver ungdomsverksamhet i vår kommun.”
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2009-02-04, § 18, att remittera
motionen till kommunstyrelsen och barn- och ungdomsnämnden.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2009-04-14, § 49, med hänvisning
till sin förvaltnings skrivelse 2009-03-18, beslutat att Arena-Fritid ska rekommendera
varje förening som hyr kommunala anläggningar att beakta motionen och inte låta
ungdomar under 16 år bedriva träning efter kl 22.00 dag före skoldag.
Av beslutet framgår också att en utvärdering av rekommendationen ska göras av ArenaFritid efter säsongen 2009/2010 och vara klar efter april månads utgång 2010.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige ställer sig bakom barn- och ungdomsnämndens beslut att ArenaFritid ska rekommendera varje förening som hyr kommunala anläggningar att beakta
motionen och inte låta ungdomar under 16 år bedriva träning efter kl 22.00 dag före
skoldag.
Kommunfullmäktige noterar att en utvärdering av rekommendationen ska göras av
Arena- Fritid efter säsongen 2009/2010 och vara klar efter april månads utgång 2010.
Med detta anses motionen besvarad och avslutad.
_____________
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Dnr 2009/252

Anhållan om namnbyte från miljö- och hälsoskyddsnämnden till
miljönämnden
Ärendebeskrivning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har vid sammanträde 2009-04-29, § 44, redovisat
bakgrund och föreslår ändring av nämndens och förvaltningens namn till miljönämnden
respektive miljöförvaltningen.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att i dagsläget inte göra någon ändring av nämndens och
förvaltningens namn. Ärendet överlämnas till den arbetsgrupp som ska göra en översyn
av den politiska organisationen inför kommande mandatperiod.
_____________
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Dnr 2009/7

Information om Delårsrapport april 2009
Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har sammanställt delårsrapport till och med april 2009.
Ärendet har fortlöpande beretts av budgetberedningen som utgörs av ledamöterna i
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade kommunstyrelsens arbetsutskotts vid
sammanträde 2009-05-19, § 113.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Redovisningschefen Camilla Werngren informerade kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar notera informationen
_________
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Dnr 2009/271

Yrkande angående justering av kommunmoms avseende
försäljning av fastigheten Tärnan 1 (Solängens äldreboende)
Ärendebeskrivning
Bakgrunden till ärendet är en retroaktiv lagstiftning, ändring av lag om ersättning för
viss mervärdesskatt för kommuner och landsting (SFS 2008:909), som syftar till att
minska möjligheterna till skatteplanering genom momsavdrag i flera led. Lagstiftningen
gäller från och med 2008-05-01. Enligt lagstiftningen ska kommunen göra en anmälan
till Skatteverket om man efter den 1 maj 2008 genomfört sådana fastighetsöverlåtelser
som träffas av ovanstående lagstiftning. Anmälan ska vara skatteverket tillhanda senast
den sista juni året efter att överlåtelsen genomfördes.
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i missiv daterad 2009-05-11 att upprättad
anmälan avser fastigheten Tärnan 1 som överlåtits av Vänersborgs kommun till det
helägda kommunala bostadsbolaget AB Vänersborgsbostäder. Vänersborgs kommun
yrkar i skrivelse 2009-05-11 ställd till Skatteverket i Jönköping, att överlåtelsen av
fastigheten Tärnan 1 från Vänersborgs kommun till AB Vänersborgsbostäder inte ska
medföra en skyldighet att justera ersättning för ingående mervärdesskatt enligt lag om
ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting (SFS 2005:807)
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kanslichefen Claire Gabrielsson informerade kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt ekonomikontoret att i ansökan om ersättning för mervärdesskatt, blankett SKV 5933 ruta 9, i juni månad ange ett justeringsbelopp om 0
(noll) kronor.
Kommunstyrelsen beslutar vidare att anta upprättat förslag till ”Bilaga till SKV 5933,
Ansökan om ersättning för mervärdesskatt”, daterad 2009-05-11, med yrkande att inte
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Dnr 2009/271

träffas av justering av kommunmoms avseende försäljning av fastigheten Tärnan 1,
Solängen äldreboende och översända densamma till Skatteverket i Jönköping. Bilagan
har undertecknats av kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen enligt gällande
reglemente med föreskrifter om styrelsens och nämndernas arbetsformer.
_____________

Protokollsutdrag:

Ekonomikontoret att biläggas handlingar till Skatteverket i Jönköping
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Dnr 2009/141

Internationalisering - medfinansiering av internationella projekt
Ärendebeskrivning
Under våren 2009 har tre projektansökningar kommit in till kommunstyrelseförvaltningen. För att dessa ska vara möjliga att genomföra enligt plan behöver budgeterade
kommungemensamma medel för internationalisering tillföras.
Den politiska arbetsgruppen kring internationalisering har granskat projekten och
föreslår medfinansiering av följande projekt
Gymnasieförvaltningen – byggprojekt Bosnien
Barn- och ungdomsförvaltningen – utbyte av förskolepedagoger
Samhällsbyggnadsförvaltningen – network for innovative local energy efficiency
policies.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2009-05-06 redovisat föreslagna
projekt samt föreslagit att medfinansiering skulle beviljas med 60 400 kronor ur de
budgeterade kommungemensamma medlen för internationalisering i syfte att ta del av
EU finansiering motsvarande 320 436, 81 kronor (Eurovärde 4/5) och extern
finansiering motsvarande 26 400 kronor.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Lutz Rininsland (V) yrkade att beslutstexten skulle ha följande lydelse: Kommunstyrelsen beslutar att bifalla ovan redovisade projekt och att bevilja medlen enligt ansökningarna.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden arbetsutskottets förslag mot Lutz
Rininslands (V) yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets
förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar om medfinansiering av ovan redovisade projekt med 60 400
kronor ur de budgeterade kommungemensamma medlen för internationalisering i syfte
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Dnr 2009/141

att ta del av EU finansiering motsvarande 320 436, 81 kronor (Eurovärde 4/5) och
extern finansiering motsvarande 26 400 kronor.
_____________

Reservation
Lutz Rininsland (V) reserverade sig mot beslutet enligt bilaga 1

Bilaga

Reservation bilaga 1

Protokollsutdrag:

Internationella samordnaren
Ekonomikontoret
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Dnr 2009/241

Donationsstiftelsernas årsredovisningar för 2008
Ärendebeskrivning
Enligt stiftelselagen skall donationsstiftelser som är bokföringsskyldiga göra en
årsredovisning som består av balansräkning, resultaträkning och förvaltningsberättelse.
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i skrivelse 2009-04-27 att kommunstyrelsen är
förvaltare för de tio, i beslutet redovisade, bokföringsskyldiga stiftelserna, för vilka
ekonomikontoret har upprättat årsredovisningar. Till skrivelsen har fogats en bilaga om
hur stiftelsernas samlade kapital utvecklats samt aktuell fördelning på olika tillgångss l a g.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen, i sin egenskap av förvaltare för respektive Johanna Anderssons
Minnesstiftelse, Besparingsstiftelsen, Ellen och Knut Petrés Stiftelse, Doktor och fru
Graméns Donationsstiftelse, Vänersborgs Samstiftelse nr 1, Gymnasieskolans Samstiftelse, August Hedmans Stiftelse, A J Landströms Donationsstiftelse, Sven Stenbecks
Stiftelse och Stiftelsen Vänersborgs Skollovskoloni, godkänner de upprättade årsredovisningarna och överlämnar dem till revisor för granskning.
_____________

Protokollsutdrag:

Ekonomikontoret
Revisor Gunnar Hjalmarsson
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Dnr 2009/242

De små donationsstiftelsernas sammanställning för 2008
Ärendebeskrivning
Vänersborgs kommun förvaltar 9 donationsstiftelser med tillgångar understigande 10
prisbasbelopp (410 000 kr år 2008). Dessa är enligt bokföringslagen enbart skyldiga att
föra räkenskaper. Räkenskaperna ska för varje räkenskapsår avslutas med en sammanställning över årets inkomster och utgifter. Dessutom ska stiftelserna göra en sammanställning över tillgångar och skulder vid räkenskapsårets början och slut.
Ekonomikontoret har i skrivelse 2009-04-27 redovisat stiftelsernas totala tillgångar och
disponibla avkastningar. Av skrivelsen framgår att den disponibla avkastningen är
utdelningsbar under år 2009.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar notera den av ekonomikontoret upprättade sammanställningen för år 2008 avseende de mindre donationsstiftelser som Vänersborgs
kommun förvaltar.
_____________

Protokollsutdrag:

Ekonomikontoret
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Dnr 2009/197

Förbundsavgift till Fyrbodals kommunalförbund för år 2010
Ärendebeskrivning
Direktionen för Fyrbodals Kommunalförbund beslöt på sitt direktionsmöte 2009-03-26,
att rekommendera kommunerna godkänna förslag till ny avgift till förbundet från och
med 2010. Avgiften föreslås vara 26 kronor per invånare. Avgiften baseras på antalet
invånare den 1 november året före verksamhetsåret.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2009-05-11 redovisat att förvaltningen
inte har något att erinra mot direktionens förslag och konstaterar att kostnaden får
inrymmas inom kommunstyrelsens budgetram för 2010.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut med justeringen att i förslaget skulle avgiften
redovisas.
Under överläggningarna yrkade Gunnar Lidell (M) att avgiften till Fyrbodals Kommunalförbund skulle vara oförändrad. I yrkandet instämde Lutz Rininsland (V).
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden arbetsutskottets justerade förslag
mot Gunnar Lidells (M) m fl yrkande om oförändrad avgift och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets justerade beslutsförslag.
Omröstning begärdes.
Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av kommunstyrelsen. Den som stödjer arbetsutskottets reviderade beslutsförslag, röstar ja och den som
stödjer Gunnar Lidells (M) m fl yrkande, röstar nej.
9 ja-röster
Bo Carlsson (C)
Sven G Johansson (S)
Marie Dahlin (S)
Anne Sophie Aronsson (S)
Madelaine Karlsson (S)

6 nej-röster

Kate Giaever (S)
Gunnar Lidell (M)
Ann-Britth Fröjd (C)
Anders Forsström (M)
Lars Rosén (FV)
Henrik Josten (M)
Lars-Göran Ljunggren (S)

Johan Ekström (FP)
Andreas Vänerlöv (KD)
Lutz Rininsland (V)
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Dnr 2009/197

Kommunstyrelsen hade därmed med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat i enlighet med
arbetsutskottets justerade förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner 2010 års avgift, 26 kronor per invånare, och konstaterar
att kostnaden får inrymmas inom kommunstyrelsens budgetram för 2010.
_____________
Reservation
Lutz Rininsland (V) reserverade sig mot beslutet enligt bilaga 2

Bilaga

Reservation bilaga 2

Protokollsutdrag:

Fyrbodals Kommunalförbund
Ekonomikontoret
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Dnr 2009/198

Förslag till verksamhetsutveckling med IT-stöd för kommunerna
i Västra Götaland
Ärendebeskrivning
Göteborgsregionens, Skaraborgs, Sjuhärads och Fyrbodals kommunalförbund har tagit
fram en verksamhetsutveckling med IT-stöd för kommunerna i Västra Götaland.
Avsikten med dokumentet är att tydliggöra det arbete som måste ske inom kommunernas IT-samarbete till stöd för verksamhetsutvecklingen. Dokumentet processas inom
kommunerna och kommunalförbunden samt i VästKoms styrelse för att ligga till grund
för en gemensam satsning hos de 49 kommunerna.
Fyrbodals kommunalförbund har överlämnat strategiskrivelsen till Vänersborgs
kommun med förslag om antagande.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunchefen Guy Mahlviker informerade kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta föreslagen strategiskrivelse om verksamhetsutveckling
med IT-stöd för kommunerna i Västra Götaland.
_____________

Protokollsutdrag:

Fyrbodals kommunalförbund
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Dnr 2009/148

Yttrande över revisionsrapport angående granskning av
kommunens arbete med intern kontroll
Ärendebeskrivning
Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört
en granskning av kommunens arbete med intern kontroll.
Kommunstyrelseförvaltningen har yttrat sig i skrivelse daterad 2009-04-17.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunstyrelseförvaltningens yttrande
2009-04-17 och översänder detsamma som svar till kommunens revisorer.
_____________

Protokollsutdrag:

Revisorerna + ko
ommunstyrelseförvaltningens yttrande
Ekonomikontoret
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Dnr 2009/149

Yttrande över revisionsrapport om granskning av
årsredovisning 2008
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av den revisionsrapport, ”Granskning av
årsredovisning 2008”, som Öhrlings PricewaterhouseCoopers tagit fram på uppdrag av
kommunens revisorer. I granskningsrapporten bedöms att årsredovisningen i all
väsentlighet redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den
ekonomiska ställningen. Vidare konstateras att kommunens ekonomiska situation är
tillfredsställande men att utvecklingen 2008 gått i negativ riktning..
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat tjänsteutlåtande daterat 2009-04-02.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder
detsamma som svar till kommunens revisorer.
_____________

Protokollsutdrag:

Revisorerna + ko
ommunstyrelseförvaltningens yttrande
Ekonomikontoret
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Dnr 2009/137

Yttrande över samråd om Översiktsplan för Uddevalla kommun
Ärendebeskrivning
Uddevalla kommun har upprättat samrådshandlingar avseende Översiktsplan för
Uddevalla kommun. Samrådshandlingarna har överlämnats till Vänersborgs kommun
för yttrande.
Miljö- och hälsoskyddschefen och kommunekologen har för miljö- och
hälsoskyddsnämnden i yttrande 2009-04-28 redovisat att nämnden ser positivt på att
Uddevalla kommun tagit fram en översiktsplan utifrån bland annat ambitionen att
utveckla kommunen på ett hållbart sätt. I övrigt har nämnden inga synpunkter.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2009-04-16, § 67, hänvisat till sin
förvaltnings skrivelse 2009-04-03, med synpunkter på översiktsplanen men i övrigt inte
haft någon erinran mot översiktsplanen.
Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2009-04-06, § 81, redovisat att man inte har
några synpunkter på översiktsplanen.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom ovan redovisade yttranden/beslut daterade
2009-04-28, 2009-04-16 och 2009-04-06 och antar dessa som eget yttrande att
överlämnas som Vänersborgs kommuns yttrande över samråd om Översiktsplan för
Uddevalla kommun
_____________

Protokollsutdrag:

Uddevalla kommun + yttranden 2009-04-28, 2009-04-16 och 2009-04-06
Länsstyrelsen i Västra Götalands län + yttranden 2009-04-28, 2009-04-16 och
2009-04-06
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Dnr 2009/153

Yttrande över delbetänkandet Grundlagsskydd för digital bio
och andra yttrandefrihetsrättsliga frågor (SOU 2009:14)
Ärendebeskrivning
Enligt tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) gäller ett
meddelarskydd och därmed också det som kallas för meddelarfrihet. Meddelarfriheten
innebär bl.a. att det i en viss utsträckning är möjligt att straffritt lämna annars
sekretessbelagda uppgifter till media för publicering. Meddelarskyddet innebär ett dels
ett förbud mot efterforskning om vem som lämnat uppgifter dels ett förbud mot
repressalier mot den som lämnat uppgifterna. Repressalieförbudet är dock inte
straffrättsligt sanktionerat.
Utredningen föreslår bland annat därför ett utökat skydd mot repressalier för
kommunanställda. Övriga delar i utredningen berör inte kommunen i något särskilt
hänseende varför dessa frågor inte berörs i detta yttrande.
Utredningen lyfter tre frågor rörande efterforsknings- och repressalieförbuden i TF och
YGL. Dels frågan om huruvida en överträdelse av efterforskningsförbudet ska vara
straffbart även vid oaktsamhet, dels frågan om överträdelse av förbudet ska vara
brottsligt även i kommunala sammanhang och slutligen vad som ska gälla vid
kommunala bolag. Kommunen instämmer i stort i utredningen förslag i ovanstående
frågor.
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat tjänsteutlåtande daterat 2009-04-16.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kanslichefen Claire Gabrielsson informerade kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar tjänsteutlåtande daterat 2009-04-16 såsom sitt eget och
översända detsamma till Regeringen, Justitiedepartementet.
_____________
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Dnr 2009/153

Protokollsutdrag:

Justitiedepartementet.+ tjänsteutlåtande 2009-04-16
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§ 158

Delegationsbeslut
Kommunstyrelsen noterar den redovisning av delegationsbeslut som kommit in för att
anmälas vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 maj 2009. Se bilaga 3.
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§ 159

Meddelanden
Kommunkansliet har ingivit förteckning över skrivelser och meddelanden som inkommit
för anmälan vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 maj 2009. Se bilaga 4.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger förteckningen till handlingarna.
_______
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