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Plats

Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Onsdagen den 8 oktober 2008, kl 08.30- 15.50.

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2-3

Ärendelista

Sid 4-5

Utsedd att justera

Lars Rosén

Paragrafer

218 - 239

Underskrifter
Sekreterare

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

Maud Rudquist

Ordförande

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

Bo Carlsson

Justerande

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

Lars Rosén
________________________________________________________________________________
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
2008-10-08

Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande

2008-102008-11-

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsen, Sundsgatan 29, Vänersborg

Underskrift
utdragsbestyrkande

Maud Rudquist

..............................................................................
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Närvarolista
Beslutande
Anne Sophie Aronsson (s)
Henrik Josten (m)
Bo Carlsson (c), tjänstgörande ordförande
Joakim Sjöling (s)
Marie Dahlin (s)
del av § 218
Bengt Larson (s)
del av § 218 -239
Lennart Niklasson (s)
Madelaine Karlsson (s)
Kate Giaever (s)
Ann-Britth Fröjd (c)
Anders Forsström (m)
Tor Wendel (m)
del av § 218
Astrid Karlsson-Björkman (m) del av § 218 -239
Lars G Blomgren (fp)
ej del av § 218 och 229
Johan Ekström (fp)
del av § 218 och 229
Orvar Carlsson (kd)
James Bucci (v)
Lars Rosén (fv)

Tjänstgör för
Lars-Göran Ljunggren (s)
Gunnar Lidell (m)

Marie Dahlin (s)
Jenny Brycker (s)

Astrid Karlsson-Björkman (m)

Lars G Blomgren (fp)
Andreas Vänerlöv (kd)

Ersättare
Sven G Johansson (s)
Bengt Larson (s)
del av § 218
Johanna Olsson (s)
Dan Nyberg (s)
del av § 218
Kerstin Andersson-Carlsson (m)
Tor Wendel (m)
del av § 218-229
Johan Ekström (fp)
ej del av § 218 och 229
Lutz Rininsland (v)
Kent O. Nilsson (mp)

Övriga deltagare
Kommunchefen Guy Mahlviker
Kanslichefen Claire Gabrielsson
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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Information § 218
Kansliassistenten Gun-Britt Karlsson
Energipolitiskt sakkunnig S Anders Larsson
Byggnadschefen Charlotte Rosborg
Planarkitekten Jasmina Lilja
Planarkitekten Jan-Irvis Scheynius
Planarkitekten Karin Wolff
VA-chefen Peeter Maripuu
Utredningsingenjören Elisabeth Nejdmo
VD Vattenpalatset Vänerparken Leif Selin
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
Redovisningschefen Camilla Werngren
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Ärenden

Sid

§ 218 Information

6

§ 219 Ordförandeinformation

8

§ 220 Godkännande av program för detaljplaner för Holmängen i Vänersborg
(Dnr KS 2007/558)

9

§ 221 Godkännande av program för detaljplaner för Södra delen av Dalbobergen
(Dnr KS 2006/222)

11

§ 222 Samhällsbyggnadsnämnden med anhållan om ianspråktagande av investeringsmedel för ombyggnad av Nyhaga Kamelen 15, Gyllenheimsgatan 20
(Dnr KS 2008/476)

13

§ 223 Kulturnämnden med anhållan om överförande av budget till barn- och ungdomsnämnden avseende bidrag till SISU (Dnr KS 2008/474)

14

§ 224 Antagande av renhållningstaxa 2009 (Dnr KS 2008/458)

15

§ 225 Antagande av VA-taxa samt nya allmänna bestämmelser för brukande av
allmänna vatten- och avloppsanläggnignar, år 2009 (Dnr KS 2008/459)

16

§ 226 Antagande av nya biblioteksavgifter (Dnr KS 2008/466)

18

§ 227 Delårsrapport och koncernrapport augusti 2008 (Dnr KS 2008/272)

19

§ 228 Samråd om Grönplan för Vänersborgs kommun (Dnr KS 2008/457)

20

§ 229 Samråd om reviderat program för detaljplaner avseende Lilla Vassbotten
och Sanden (Dnr KS 2008/435)

21

§ 230 Fastställande av tidsplan för arbetet med Mål- och resursplan 2010-2012
(Dnr KS 2008/467)

23

§ 231 Antagande av anvisningar för arbetet med uppföljning och prognos 2009
(Dnr KS 2008/469)

24

§ 232 Antagande av anvisningar för boksluts- och årsredovisningsarbetet 2008
(Dnr KS 2008/468)

25
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Ärenden

Sid

§ 233 Samhällsbyggnadsnämnden med anhållan om ianspråktagande av investeringsmedel för nytt serverrum i kommunhuset (Dnr KS 2008/460)

26

§ 234 Vattenpalatset Vänerparken AB med anhållan om investeringsbidrag
(Dnr KS 2008/462)

27

§ 235 Yttrande över revisionsrapporten ”Granskning av hur Vänersborgs
28
kommun införlivar barnperspektivet i sin verksamhet” (Dnr KS 2008/354)
§ 236 Yttrande över remiss om infrastruktur för Vuxnas lärande i Fyrbodal
(Dnr KS 2008/447)

30

§ 237 Delegationsbeslut

32

§ 238 Meddelanden

33

§ 239 Förhandlare Wargöns Bruk (Dnr KS 2008/498)

34
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§ 218

Information
Kansliassistenten Gun-Britt Karlsson
Presenterade sig som Victoria Alméns vikarie med uppgift att bland annat vara
kontaktperson för politikerna i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Energipolitiskt sakkunnig S Anders Larsson
Förhandlare för Wargöns Bruk samt finansiering (Dnr KS 2008/498)
Byggnadschefen Charlotte Rosborg och planarkitekten Jasmina Lilja
Godkännande av program för detaljplaner för Holmängen i Vänersborg
(Dnr KS 2007/558)
Godkännande av program för detaljplaner för Södra delen av Dalbobergen
(Dnr KS 2006/222)
Byggnadschefen Charlotte Rosborg och planarkitekten Jan-Irvis Scheynius
Samråd om reviderat program för detaljplaner avseende Lilla Vassbotten och
Sanden (Dnr KS 2008/435)
Planarkitekten Karin Wolff
Samråd om Grönplan för Vänersborgs kommun (Dnr KS 2008/457)
VA-chefen Peeter Maripuu och utredningsingenjören Elisabeth Nejdmo
Antagande av VA-taxa samt nya allmänna bestämmelser för brukande av allmänna
vatten- och avloppsanläggningar, år 2009 (Dnr KS 2008/459)
VD Vattenpalatset Vänerparken Leif Selin
Vattenpalatset Vänerparken AB med anhållan om investeringsbidrag
(Dnr KS 2008/462)
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
Månadsrapport januari – september 2008 (Dnr KS 2008/272)
Fastställande av tidsplan för arbetet med Mål- och resursplan 2010-2012
(Dnr KS 2008/467)
Antagande av anvisningar för arbetet med uppföljning och prognos 2009
(Dnr KS 2008/469)
Antagande av anvisningar för boksluts- och årsredovisningsarbetet 2008
(Dnr KS 2008/468)
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Forts § 218

-

-

Samhällsbyggnadsnämnden med anhållan om ianspråktagande av investeringsmedel avseende ombyggnad av Nyhaga, Kamelen 15, Gyllenheimsgatan
(Dnr KS 2008/476)
Budget avseende bidrag till SISU för 2008 Dnr 2008/474

Redovisningschefen Camilla Werngren
Delårsrapport och koncernrapport augusti 2008 (Dnr KS 2008/272)
Kommunchefen Guy Mahlviker
Redovisades kommunchefens rapport

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen
_______
Jäv
Noteras att Lars G Blomgren (fp) inte deltog i den del av informationen som avser
samråd om reviderat program för detaljplaner avseende Lilla Vassbotten och Sanden
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§ 219

Ordförandeinformation
23 september Soluppgång Väst i Falköping
25 september träff angående Tronebergsvatten, Åttersrud
26 september lägesrapport avseende branden på läktaren vid bandybanan i Vänersborg
29 september invigning av nya lokaler för Friskis och Svettis
29 september ledningsgruppen för lokal samling
29 september sammanträde med direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
30 september - 2 oktober kurs angående landsbygdsutveckling/leader
3 oktober avtackning av gymnasieförvaltningens chef Siw Andersson
7 oktober sammanträde med Vänersborg & Co
7 oktober möte med kulturnämndens och samhällsbyggnadsnämndens presidium
angående användningen av Huvudnässkolans område när skolan läggs ner.
Redovisades delegationsbeslut avseende tillfälligt medgivande till kontantuttag på
kommunens kontokort.
Vänersborgs och Melleruds kommuner har överlämnat en gemensam skrivelse till
Arbetsmarknadsdepartementet om åtgärder vid Wargöns och Håfreströms Bruk.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen
_______
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Dnr 2007/558

Godkännande av program för detaljplaner för Holmängen i
Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Planområdet ligger centrumnära, cirka 1,5 kilometer öster om torget. I sydväst gränsar
området till järnvägen (Älvsborgsbanan) och i öst till Vänerns utlopp till Göta älv.
Genom området går Östra vägen som är den östra infartsvägen till centrum.
Vänersborgs kommun äger all obebyggd mark inom planorådet.
Området föreslås för exploatering. Den föreslagna bebyggelsen är en del av stadens
utbyggnad på tidigare jordbruksmark. Mellan Östra vägen och Älvsborgsbanan planeras
marken för verksamheter. Mellan Östra vägen och strandområden planeras marken för
bostadsbebyggelse. Blandade boendeformer eftersträvas: villatomter, hyres- och
bostadsrätter i 2 till 8 våningar.
Kommunstyrelsen beslutade 2007-11-07, § 263, att uppdra åt byggnadsförvaltningen att
ta fram ett förslag till program för detaljplaner för Holmängen.
Kommunstyrelsen beslutade 2008-03-26, § 96, att samråda om ett förslag till program.
Förslaget har varit ute på samråd enligt 5 kap 20 § plan- och bygglagen från och med
2008-03-28 till och med 2008-04-25.
Byggnadsförvaltningen redovisar i skrivelse 2008-09-17 att inkomna synpunkter har
sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse.
Kompletterande underlagsmaterial har tagits fram. Förslaget till program har bearbetats.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Byggnadschefen Charlotte Rosborg och planarkitekten Jasmina Lilja informerade
kommunstyrelsen.
Kate Giaever (s), Ann Sophie Aronsson (s) och James Bucci (v) anhöll om att få en
protokollsanteckning fogad till protokollet, vilket ordföranden medgav. Se bilaga 1.
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Dnr 2007/558

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att
- godkänna program för detaljplan för Holmängen
- program utgör ett underlag för kommande planering av området och nya detaljplaner
- ta bort markreservat för ”Järnvägsleden” öster om Regementsgatan
_____________
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Dnr 2006/222

Godkännande av program för detaljplan för Södra delen av
Dalbobergen och Katrinedal norra
Ärendebeskrivning
Planområdet utgör en del av ett stort sammanhängande och tätortsnära skogsområde vid
Vänernsstrand.
Området ligger något avskilt från övrig bebyggelse med infartsvägen till riksväg 45 som
barriär mot söder. Riksväg 45 gränsar området tillväster. Planområdet delas in i område
A som ligger närmast Vänern och Dalbobron, område B som ligger söder om Frändeforsvägen samt område C som ligger mellan Frändeforsvägen, väg 2050 och E45.
Vänersborgs kommun äger marken inom hela planområdet förutom en bostadsfastighet.
Syftet med planprogrammet är att utreda om och hur området kan bebyggas med
bostäder samt hur miljö- och rekreationsvärden kan bevaras.
Kommunstyrelsen beslutade 2006-06-07, § 168, att uppdra åt byggnadsförvaltningen att
ta fram ett förslag till program för detaljplan för södra delen av Dalbobergen.
Kommunstyrelsen beslutade 2006-12-06, § 294, att samråda om ett förslag till program.
Förslaget har varit ute på samråd enligt 5 kap 20 § plan- och bygglagen från och med
2007-01-16 till och med 2007-03-15. Därefter har programmet bearbetats och utökats
med området Katrinedal norra. Kommunstyrelsen beslutade 2007-12-12, § 305, att
samråda om reviderat program. Reviderat förslag har varit ute på nytt samråd enligt
5 kap 20 § plan- och bygglagen från och med 2008-01-02 till och med 2008-02-11.
Byggnadsförvaltningen redovisar i skrivelse 2008-09-17 att inkomna synpunkter har
sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse. Planförslaget har reviderats
marginellt.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Byggnadschefen Charlotte Rosborg och planarkitekten Jasmina Lilja informerade
kommunstyrelsen.
Lars G Blomgren (fp) yrkade att område A skulle strykas samt att kommunen skulle
avvakta med område B. Område C tillstyrktes. I yrkandet instämde Lars Rosén (fv).
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Forts § 221

Dnr 2006/222

James Bucci (v) yrkade avslag till område A och B samt tillstyrkte område C.
Lennart Niklasson (s) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag.
Anne Sophie Aronsson yrkade avslag till område B.
Sedan överläggningarna avslutats föreslog ordföranden följande propositionsordning
som godkändes av kommunstyrelsen. Arbetsutskottets förslag utsågs till huvudförslag.
Härefter skulle de olika yrkandena ställas under proposition.
Ordföranden ställde Lars G Blomgrens (fp) och Lars Roséns (fv) ovan redovisade
yrkande under proposition och fann att kommunstyrelsen avslagit detsamma.
Därefter ställde ordföranden James Buccis (v) ovan redovisade yrkande under
proposition och fann att kommunstyrelsen avslagit detsamma.
Sedan ställde ordföranden Anne Sophie Aronssons (s) ovan redovisade yrkande under
proposition och fann att kommunstyrelsen avslagit detsamma.
Slutligen ställde ordföranden arbetsutskottets förslag under proposition och fann att
kommunstyrelsen bifallit detta.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att
- godkänna program för detaljplaner för södra delen av Dalbobergen och Katrinedal
norra
- programmet utgör ett underlag för kommande planering av området och nya
detaljplaner
________
Reservation

Anne Sophie Aronsson (s) och Lars Rosén (fv) reserverade sig mot beslutet
Lars G Blomgren (fp) reserverade sig mot beslutet i enlighet med bilaga 2
James Bucci (v) reserverade sig mot beslutet i enlighet med bilaga 3
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Dnr 2008/476

Samhällsbyggnadsnämnden med anhållan om ianspråktagande
av investeringsmedel avseende ombyggnad av Nyhaga,
Kamelen 15, Gyllenheimsgatan
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2008-09-11, § 112, anhållit om att få
ta i anspråk 7 Mkr av investeringsmedel för ombyggnad av Nyhaga, Kamelen 15,
Gyllenheimsgatan 20.
Fastighetsenheten har i skrivelse 2008-08-15 redovisat att ombyggnationen av Kamelen
15 till utökat boende och kontor har, trots omfattande förenklingar, blivit dyrare än
preliminära kostnadsuppskattningar. AV skrivelsen framgår att för att kunna genomföra
planerade åtgärder behövs ytterligare 7 Mkr, till totalt 30 Mkr.
Ekonomikontoret har i skrivelse 2008-09-22 redovisat sig inte ha något att erinra mot
samhällsbyggnadsnämndens förslag och konstaterar att finansiering kan ske genom
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 utökar samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget med 7 Mkr
under 2009, avseende ombyggnad av Nyhaga. Finansiering kan ske genom utökad
upplåning.
_____________
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Dnr 2008/474

Kulturnämnden med anhållan om överförande av budget till
barn- och ungdomsnämnden avseende bidrag till SISU för 2008
Ärendebeskrivning
I kulturnämndens budget finns avsatta medel för kommunbidrag till SISU.
Kulturnämnden har vid sammanträde 2008-09-08, § 64, beslutat begära att få överföra
budget för kommunbidrag till SISU från den egna nämnden till barn- och ungdomsnämnden/Arena Fritid. Bidraget uppgår till 223 000 kr för år 2008.
Barn- och ungdomsförvaltningen har yttrat sig i tjänsteutlåtande daterat 2008-08-21.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2008-09-23 föreslagit att från kulturnämnden till
barn- och ungdomsnämnden, anslagsbindningsnivå Arena och Fritid skulle för 2008
överföras 223 000 kr och i budget 2009 skulle 227 000 kronor överföras.
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 att överföra budget, avseende bidrag till SISU, från
kulturnämnden till barn- och ungdomsnämnden, anslagsbindningsnivå Arena och Fritid.
I budget för 2008 överförs 223 000 kronor och i budget 2009 överförs 227 000 kronor.
_____________
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Dnr 2008/458

Antagande av renhållningstaxa år 2009
Ärendebeskrivning
Renhållningsverket har i skrivelse 2008-09-02 redovisat att de kostnader som finns idag
kommer att minska inför 2009. Av skrivelsen framgår också att de ändrade tippavgifterna för olika avfallsslag samt minskade avskrivningskostnader täcker ökade
lönekostnader samt inflation.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2008-09-11, § 106, föreslagit att i
enlighet med renhållningsverkets ovan nämnda skrivelse, kommunfullmäktige skulle
godkänna oförändrade avgifter för år 2009.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar om oförändrad renhållningstaxa för 2009
_____________
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Dnr 2008/459

Antagande av VA-taxa samt nya allmänna bestämmelser för
brukande av allmänna vatten- och avloppsanläggningar, år 2009
Ärendebeskrivning
Lagen om allmänna vattentjänster, LAV07, trädde i kraft 2007-01-01. Senast 2009-0101 skall kommunen ha anpassat taxa och allmänna bestämmelser för brukande av
Vänersborgs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar, ABVA, till den nya
lagen.
VA-verket har i skrivelse 2008-09-03 redovisat förslag till ny VA-taxa och nya
allmänna bestämmelser för brukande av Vänersborgs kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggningar, ABVA, för år 2009.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2008-09-01, § 107 föreslagit att
kommunfullmäktige skulle godkänna upprättat förslag till VA-taxa samt allmänna
bestämmelser för brukande av allmänna vatten- och avloppsanläggningar avseende år
2009.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade nedanstående två alternativa förslag till beslut.
Alternativ I
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar godkänna förslaget till ny VA-taxa och nya allmänna
bestämmelser för brukande av Vänersborgs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar, ABVA, för år 2009. Taxan träder i kraft 2009-01-01 då tidigare taxa
upphör att gälla.
Alternativ II
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
Anläggningsavgifter § 5: a), b) och d)
Avgiftsökningen för anläggningsavgiften för vanlig villa blir 18.5% istället för den för
av Samhällsbyggnadsnämnden föreslagna 37%.
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Dnr 2008/459

Innebärande att :
a): Serviceavgiften skall vara 25930:-.
b): Förbindelsepunktavgiften skall vara 38631:-.
d): Tomtyteavgiften skall vara 32:- per kvadratmeter.
Moms tillkommer.
Brukningsavgift.
Att brukningsavgiften reduceras med 2 % enl. § 13.1.
VA-chefen Peeter Maripuu och utredningsingenjören Elisabeth Nejdmo informerade
kommunstyrelsen.
Anders Forsström (m) yrkade bifall till ovan redovisade beslutsförslag alternativ II.
Kate Giaever (s) yrkade bifall till ovan redovisade beslutsförslag alternativ I.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden beslutsförslag alternativ I mot
alternativ II och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med beslutsförslag
alternativ I.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar godkänna förslaget till ny VA-taxa och nya allmänna
bestämmelser för brukande av Vänersborgs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar, ABVA, för år 2009. Taxan träder i kraft 2009-01-01 då tidigare taxa
upphör att gälla.
_____________
Reservation

Följande ledamöter reserverade sig mot beslutet: Anders Forsström (m), Lars G
Blomgren (fp), Astrid Karlsson Björkman (m) och Henrik Josten (m).
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Dnr 2008/466

Antagande av nya biblioteksavgifter
Ärendebeskrivning
Ett förslag till nya biblioteksavgifter har upprättats.
Kulturnämnden har vid sammanträde 2008-09-08, § 65, redovisat bakgrunden till de
ändrade biblioteksavgifterna. Av beslutet framgår att nämnden kommer att följa frågan
om biblioteksavgifter i samband med bokslutet.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar godkänna de av kulturnämnden föreslagna biblioteksavgifterna, att gälla från och med 2009-01-01. Tidigare avgifter upphör samtidigt att
gälla.
_____________
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Dnr 2008/272

Delårsrapport och koncernrapport augusti 2008
Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har sammanställt delårsrapport till och med augusti 2007.
Nämndernas prognoser har kompletterats med prognos över skatteintäkter och de
finansiella posterna.
Kommunstyrelsen beslutade 2005-10-26, § 227, att en koncernrapport för de bolag som
ingår i koncernen, skulle redovisas till kommunfullmäktige. Handlingen skulle innehålla
resultaträkning och balansräkning med den aktuella ställningen vid augusti månads
utgång samt en prognos för det beräknade årsutfallet. En jämförelse skulle också göras
med motsvarande period föregående år.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Redovisningschefen Camilla Werngren informerade kommunstyrelsen.
Anders Forsström (m) yrkade att beslutet som avser kommunstyrelsens beslut för egen
del, skulle ha följande lydelse: Kommunstyrelsen uppdrar åt nämnderna att vidta
åtgärder så att nettokostnadsutvecklingen hålls nere.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden arbetsutskottets förslag, vad avser
förslag till kommunfullmäktige, under proposition och fann att kommunstyrelsen bifallit
detta.
Härefter ställde ordföranden arbetsutskottets förslag vad gäller kommunstyrelsens
beslut för egen del, mot Anders Forsströms (m) yrkande och fann att kommunstyrelsen
bifallit Anders Forsströms (m) yrkande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer delårsrapport och koncernrapport augusti 2008.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt nämnderna att vidta åtgärder så att nettokostnadsutvecklingen hålls nere.
_____________
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Dnr 2008/475

Samråd om Grönplan för Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
I den nu gällande översiktsplanen för Vänersborgs kommun anges att målet för den
framtida utvecklingen av Vänersborg med omgivning är att utbyggnad av infrastruktur
och bostäder utförs på ett sådant sätt att det bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle
med god tillgång till närnatur. En grönplan för den tätortsnära naturen är ett viktigt
underlag i planeringen för att nå det målet.
Grönplanen redovisar den gröna miljöns ekologiska, sociala och kulturella värden. Den
ger kunskaper om tätorternas grönstruktur och lyfter fram de gröna områdenas egenvärden.
Grönplanen har arbetats fram av byggnadsförvaltningen samt miljö- och hälsoskyddsförvaltningen för att utgöra underlag vid förtätning och nybyggnad i tätorterna och för
att vara underlag för de gröna områdenas skötsel.
Grönplanen kommer efter samråd att överlämnas till kommunfullmäktige för
godkännande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2008-10-01 att remittera
grönplanen för samråd. Arbetsutskottet beslutade vidare att kommunstyrelsen skulle
informeras om grönplanen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Planarkitekten Karin Wolff informerade kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar, med ändring av kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
2008-10-01, att lämna grönplanen för samråd.
_____________
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Dnr 2008/435

Samråd om reviderat program för detaljplaner avseende Lilla
Vassbotten och Sanden i Vänersborgs kommun
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 redovisade
i maj 2006 en översiktlig utredning om den framtida användningen av Lilla Vassbotten
och Sanden.
Kommunstyrelsen beslutade 2006-06-10, § 134, att uppdra åt byggnadsförvaltningen att
upprätta ett program för detaljplaner för Lilla Vassbotten och Sanden.
Kommunstyrelsen beslutade 2007-03-28, § 87, att samråda om programmet enligt 5 kap
20 § plan- och bygglagen. Samrådet genomfördes 2007-04-10 – 200705-31.
NCC Property Development, RL Nordic och HSB Västra Götaland har under våren och
sommaren 2008 tagit fram en skiss för en möjlig framtida användning av den södra
delen av programområdet. Bland annat föreslås att Vassbottenleden flyttas till ett västligare läge och att resecentrum flyttas till området.
Arbetet med programmet har avvaktat diskussioner om ett framtida samarbete mellan
kommunen och de ovan angivna parterna.
Banverket börjar hösten 2008 utreda bland annat lokaliseringen av resecentrum och
läget för en framtida bro över trafikkanalen. Utredningen väntas bli klar 2009.
Samrådet och de fortsatta diskussionerna har på flera punkter ändrat förutsättningarna
för den framtida användningen av programområdet. Med hänvisning härtill föreslår
byggnadsförvaltningen i skrivelse 2008-08-29 att ett reviderat program tas fram och att
kommunstyrelsen beslutar om att samråd skall ske.
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Forts § 229

Dnr 2008/435

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2008-09-01, § 203, att uppdra åt byggnadsförvaltningen att till kommunstyrelsens sammanträde 2008-09-24 revidera programmet på de punkter som redovisats i byggnadsförvaltningens skrivelse 2008-08-29.
Byggnadschefen Charlotte Rosborg och planarkitekten Jan-Irvis Scheynius informerade
kommunstyrelsen vid sammanträde 2008-09-24, § 209.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Byggnadschefen Charlotte Rosborg och planarkitekten Jan-Irvis Scheynius informerade
kommunstyrelsen.
Kate Giaever (s) yrkade följande tillägg till redovisat beslutsförslag: ”samt återta
planuppdraget över den del som gäller Sanden”.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden, arbetsutskottets förslag under
proposition och fann att kommunstyrelsen bifallit detta.
Ordföranden ställde därefter Kate Giaevers (s) tilläggsyrkande under proposition och
fann att kommunstyrelsen bifallit detta.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att samråda om det reviderade programmet enligt 5 kap 20 §
plan- och bygglagen samt återta planuppdraget över den del som gäller Sanden.
_____________
Jäv
Lars G Blomgren (fp) meddelade att han inte deltog i handläggningen eller beslutet i
detta ärende på grund av jäv.
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Dnr 2008/467

Fastställande av tidsplan Mål- och resursplan 2010-2012
Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har arbetat fram förslag till tidsplan för arbetet med budget, mål- och
resursplan 2010-2012.
Ekonomikontoret har i skrivelse 2008-09-26 föreslagit att kommunstyrelsen skulle
fastställa den framtagna tidsplanen.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer av ekonomikontoret upprättad tidsplan för arbetet med
Mål- och resursplan 2010-2012.
_____________

Protokolsutdrag:

Ekonomikontoret som har att informera nämnderna
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Dnr 2008/469

Anvisningar för arbetet med uppföljning och prognos 2009
Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har i skrivelse 2008-09-17 redovisat förslag till anvisningar för arbetet
med uppföljning och prognos år 2009. Skrivelsen innehåller även tidsplan vad gäller
redovisning av månadsuppföljning och delårsrapporter m m.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar anvisningar för arbetet med uppföljning och prognos år 2009
samt redovisad tidsplan i enlighet med ekonomikontorets förslag 2008-09-17.
_____________

Protokollsutdrag:

Ekonomikontoret som har att informera nämnderna
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Dnr 2008/468

Anvisningar för boksluts- och årsredovisningsarbetet 2008
Ärendebeskrivning
Årsredovisningen delas upp i två dokument. Det ena dokumentet är årsredovisningen
som innehåller kommunens externa bokslut inklusive koncernen med resultat- och
balansräkning. Den innehåller även en kortfattad information om nämndernas
verksamhet. Den andra är nämndernas verksamhetsberättelse som innehåller ytterligare
information on nämndernas arbete under året.
Ekonomikontoret har i skrivelse 2008-09-17 redovisat anvisningar avseende
nämndernas medverkan i den externa årsredovisningen. Anvisningar för nämndernas
verksamhetsberättelse kommer från ekonomikontoret i ett senare skede.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar anvisningar för boksluts- och årsredovisningsarbetet 2008 samt
redovisad tidsplan i enlighet med ekonomikontorets förslag 2008-09-17.
_____________

Protokollsutdrag:

Ekonomikontoret som har att informera nämnderna
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Dnr 2008/460

Samhällsbyggnadsnämnden med anhållan om ianspråktagande
av investeringsmedel för nytt serverrum i kommunhuset
Ärendebeskrivning
Under de senaste åren har antalet IT-system och användare inom kommunen ökat. Detta
ställer krav på mer serverkapacitet och lagringsutrymme. Nuvarande serverrum är hårt
utnyttjat och kylningen fungerar inte på ett energieffektivt sätt. I kommunhuset finns
möjlighet att ställa i ordning ett nytt serverrum och därmed framtidssäkra datadriften i
kommunen.
Fastighetsenheten redovisar i skrivelse 2008-08-12 att en flyttning av serverrum till i
skrivelsen angiven plats, skulle ge bättre driftekonomi samt möjlighet att rymma
ytterligare utrustning. För att genomföra redovisad flytt krävs att 6 Mkr tas i anspråk av
investeringsmedel.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde 2008-09-11, § 111, att, med
hänvisning till fastighetens ovan redovisade skrivelse, anhålla att 6 Mkr av investeringsmedel får tas i anspråk för ombyggnad av nytt serverrum i kommunhuset.
Utvecklingskontoret har i skrivelse 2008-09-24 redovisat fördelar med ett nytt ändamålsenligt serverrum och föreslagit att samhällsbyggnadsnämnden skulle få ta i anspråk
6 Mkr för redovisad ombyggnation i kommunhuset.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom utbyggnadens omfattning vilket medför att
samhällsbyggnadsnämnden tar 6 Mkr i anspråk ur investeringsmedel för byggande av
nytt serverrum i kommunhuset.
_____________
Protokollsutdrag:

Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomikontoret
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Dnr 2008/462

Vattenpalatset Vänerparken AB med anhållan om investeringsbidrag
Ärendebeskrivning
Vattenpalatset Vänerparken AB har i skrivelse 2008-09-15 anhållit om ett
investeringsbidrag om 800 000 kronor. Överläggningar har genomförts mellan
kommunstyrelsens presidium och företrädare för bolaget.
Ekonomikontoret redovisar i skrivelse 2008-09-22 att i och med att bolaget under 2008
återbetalat motsvarande summa avseende outnyttjat förlusttäckningsbidrag avseende
2007, kan finansiering ske inom ramen för kommunstyrelsens ordinarie budget för
verksamheten.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Verkställande direktören Leif Selin informerade kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen anslår 800 000 kronor i investeringsbidrag till Vattenpalatset
Vänerparken AB. Finansiering kan ske inom ramen för fastlagd budget för 2008.
_____________

Protokollsutdrag:

Vattenpalatset Vänerparken AB
Ekonomikontoret
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Dnr 2008/354

Yttrande över revisionsrapporten ”Granskning av hur
Vänersborgs kommun införlivar barnperspektivet i sin
verksamhet
Ärendebeskrivning
Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har av revisionen i Vänersborgs
kommun fått i uppdrag att granska hur kommunen införlivar barnperspektivet i sin
verksamhet mot bakgrund av FN:s konvention om barnets rättigheter.
Revisionsrapporten som är daterad maj 2008 har överlämnats till kommunen för
kännedom och åtgärd i enlighet med de av kommunfullmäktige antagna rutinerna för
rapportering.
Nedanstående har yttrat sig över granskningsrapporten och yttrandena kommer att,
tillsammans med kommunstyrelsens beslut, överlämnas till revisionen.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2008-08-25 § 78
Kulturnämndens presidium
2008-08-25 § 63
Barn- och ungdomsnämnden
2008-09-04 delegationsbeslut
Gymnasienämnden
2008-08-26 § 55
Byggnadsnämnden
2008-08-26 § 124
Samhällsbyggnadsnämnden
2008-09-11 § 109
Socialnämnden
2008-08-27 § 146
Kommunstyrelseförvaltningen
2008-09-26 Kommunchefens yttrande
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Under överläggningarna yrkade Lennart Niklasson (s) följande tillägg till redovisat
beslutsförslag: Kommunstyrelsens uppfattning är att konventioner ej skall finnas med i
kommunens reglementen utan hänvisas till vision, mål och verksamhetsplaner. I
yrkandet instämde Anders Forsström (m) och Astrid Karlsson Björkman (m).
James Bucci (v) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden arbetsutskottets förslag under
proposition och fann att kommunstyrelsen bifallit detta.
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Dnr 2008/354

Härefter ställd ordföranden Lennart Niklassons (s) tilläggsyrkande under proposition
och fann att kommunstyrelsen bifallit detta.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar inkomna yttranden och översänder desamma som svar till
kommunens revisorer.
Kommunstyrelsens uppfattning är att konventioner ej skall finnas med i kommunens
reglementen utan hänvisas till vision, mål och verksamhetsplaner.
Kommunstyrelsen beslutar vidare att ge kommunchefen i uppdrag att i samband med
budgetarbetet inför 2010 förslå hur revisionens förslag kan inarbetas i måldokument,
ledningssystem, genomförande och uppföljning.
_____________
Reservation
James Bucci (v) reserverade sig mot beslutet
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Dnr 2008/447

Infrastruktur för vuxnas lärande i Fyrbodal
Ärendebeskrivning
Beredningen Utbildning för Fyrbodal gymnasieskola har tagit fram ett förslag till
övergripande avsikter och inriktning avseende vuxnas lärande i Fyrbodal.
Fyrbodals Kommunalförbund har överlämnat förslaget till Vänersborgs kommun för
yttrande.
Gymnasieförvaltningen har i skrivelse daterat 2008-08-22 redovisat förvaltningens
synpunkter på förslaget.
Gymnasienämnden har vid sammanträde 2008-08-26, § 54, antagit förvaltningens
skrivelse daterat 2008-08-22.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Henrik Josten (m) yrkade att i gymnasieförvaltningens yttrande daterat 2008-08-22
skulle sista meningen, i första stycket under rubriken Yttrande, strykas. Meningens
lydelse är: ”Förvaltningen vill dock med komvux begränsade budget förbehålla sig
rätten att säga nej till sådan utbildning som finns i den egna kommunen.” I yrkandet
instämde Astrid Karlsson Björkman (m) och Lars G Blomgren (fp).
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden arbetsutskottets förslag mot
Henrik Jostens (m) m fl yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom gymnasienämndens yttrande med dess hänvisning
till gymnasieförvaltningens skrivelse 2008-08-22, och antar detta som sitt eget att
överlämnas till Fyrbodals Kommunalförbund.
_____________
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Dnr 2008/447

Resevation
Följande ledamöter reserverade sig mot beslutet: Henrik Josten (m), Astrid Karlsson
Björkman (m), Lars G Blomgren (fp) och Anders Forsström (m).

Protokollsutdrag

Fyrbodals Kommunalförbund + Gymnasienämndens beslut och förvaltningens yttrande
Gymnasienämnden
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§ 237

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen godkänner anmälda delegationsbeslut som kommit in för att anmälas
vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 oktober 2008. Se bilaga 4
_______
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§ 238

Meddelanden
Kommunkansliet har ingivit förteckning över skrivelser och meddelanden som inkommit
för anmälan vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 oktober 2008. Se bilaga 5

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger förteckningen till handlingarna.
_______

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 239

Sammanträdesdatum

Sida

2008-10-08

34 (34)

Dnr 2008/498

Förhandlare Wargöns Bruk
Ärendebeskrivning
Holmens styrelse påbörjade 2008-08-13 förhandlingar om nedläggning av verksamheten vid Wargöns Bruk. Avsikten är att helt upphöra med produktionen under
december 2008.
En nedläggning av Wargöns Bruk påverkar också företaget Vargön Alloys genom ett
pågående samutnyttjande av energi.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i skrivelse 2008-10-07 att Lars Gunnar
Lendenius och Claes Hellgren skulle tillsättas som förhandlare för att senast under
andra hälften av november 2008 i första hand finna, utvärdera och förslå en ny ägare till
Wargöns Bruk och i andra hand föreslå alternativa lösningar.
Av skrivelsen framgår att kommunen utgår från att Holmen AB medverkar till att en
summa motsvarande de beräknade nedläggningskostnaderna på 300 miljoner kronor blir
en del av det egna kapitalet i en ny seriös ägares bolag.
Av skrivelsen framgår också att kommunen förutsätter att Vattenfall som eldistributör
och fjärrvärmeleverantör positivt verkar till att industrikombinatet i Vargön kan fortsätta
att drivas vidare.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Energipolitiskt sakkunnige S Anders Larsson informerade kommunstyrelsen.
Anders Forsström (m), AnnBritt Fröjd (c), Madelaine Karlsson (s) och Lars Rosén (fv)
yrkade bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anlita Lars Gunnar Lendenius och Claes Hellgren att
företräda Vänersborgs kommun som förhandlare med bland andra Holmen-koncernen.
Konsultuppdraget om maximalt 300 000 kronor skall belasta kommunstyrelsens
förfogandeanslag.
______________
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S Anders Larsson
Ekonomikontoret
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