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Plats

Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Onsdagen den 28 maj 2008, kl 08.30 – 14.25.

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 3

Ärendelista

Sid 4-5

Utsedd att justera

Marie Dahlin och Joakim Sjöling

Paragrafer

129 - 153

Underskrifter
Sekreterare

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

Maud Rudquist
Ordförande

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

Lars-Göran Ljunggren ej § 137
.............................................................................................

Anne Sophie Aronsson § 137
Justerande

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

Marie Dahlin ej § 135

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

Joakim Sjöling § 135
_______________________________________________________________________________
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
2008-05-28

Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande

2008-05-30
2008-06-23

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsen, Sundsgatan 29, Vänersborg

Underskrift
utdragsbestyrkande
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Maud Rudquist
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Närvarolista
Beslutande
Tjänstgör för
Lars-Göran Ljunggren (s), ordförande ej § 137
AnneSophie Aronsson (s), tjänstgörande ordf § 137 Lars-Göran Ljunggren (s)
Gunnar Lidell (m)
ej § 137
Orvar Carlsson (kd)
§ 137
Gunnar Lidell (m)
Bo Carlsson (c)
ej § 135 och 137
AnneSophie Aronsson (s)
§ 135
Bo Carlsson (c)
Sven G Johansson (s)
§ 137
Bo Carlsson (c)
Joakim Sjöling (s)
Marie Dahlin (s)
ej § 135
Bengt Larsson (s)
§ 135
Marie Dahlin (s)
Lennart Niklasson (s)
ej § 136
Jenny Brycker (s)
AnneSophie Aronsson (s)
§ 136
Lennart Niklasson (s)
Madelaine Karlsson (s)
Dan Nyberg (s)
Kate Giaever (s)
Mats Andersson (c)
Ann-Britth Fröjd (c)
Anders Forsström (m)
Astrid Karlsson-Björkman (m)
ej § 135
Orvar Carlsson (kd)
§ 135
Astrid Karlsson-Björkman (m)
Lars G Blomgren (fp)
ej § 137
Johan Ekström (fp)
§ 137
Lars G Blomgren (fp)
Andreas Vänerlöv (kd)
James Bucci (v)
§ 129 och 131
Lutz Rininsland (v)
§ 130 132-153
James Bucci (v)
Lars Rosén (fv)
Ersättare
Anne Sophie Aronsson (s)
Sven G Johansson (s)
Bengt Larson (s)
Johan Ekström (fp)
Orvar Carlsson (kd)
Lutz Rininsland (v)
Kent O. Nilsson (mp)

ej § 135-137
ej § 137
ej § 135
ej § 137
ej § 135 och 137
§ 129 och 131
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§ 129 Information
Redovisningschefen Camilla Werngren
Budgetekonomen Ewa Lundqvist
Socialchefen Sture Johansson
Planeringssekreteraren Curt Göran Crantz
Utredaren Per Ekman
Planarkitekten Jan-Irvis Scheynius
Övriga deltagare
Kommunchefen Guy Mahlviker
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
Kanslichefen Claire Gabrielsson
Personalchefen Ewa Öqvist
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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Ärenden

Sid

§ 129

Information

6

§ 130

Ordförandeinformation

7

§ 131

Yttrande över betänkandet ”Lov att välja - Lag om valfrihetssystem”
(SOU 2008:15) (Dnr KS 2008/157)

9

§ 132

Antagande av reviderande tomtköregler för Vänersborgs kommun
(Dnr KS 2008/262)

11

§ 133

Anslag till kommunstyrelsens disposition under kommunfullmäktiges
sommaruppehåll år 2008 (Dnr KS 2008/252)

12

§ 134

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen
för år 2008 (Dnr KS 2008/236)

13

§ 135

Fråga om ansvarsfrihet för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
avseende verksamhetsåret 2007 (Dnr KS 2008/251)

14

§ 136

Fråga om ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud
avseende verksamhetsåret 2007 (Dnr KS 2008/212)

15

§ 137

Fråga om ansvarsfrihet för Fyrbodals kommunalförbund avseende
verksamhetsåret 2007 (Dnr KS 2008/204)

16

§ 138

Information om delårsrapport (Dnr KS 2008/272)

17

§ 139

Information om mål- och resursplan 2009-2011 (Dnr KS 2008/209)

18

§ 140

Donationsstiftelsernas årsredovisningar för 2007 (Dnr KS 2008/238)

19

§ 141

De små donationsstiftelsernas sammanställning för 2007
(Dnr KS 2008/261)

20

§ 142

Yttrande över revisionsrapport om ”Granskning av kommunens arbete
med intern kontroll” (Dnr KS 2008/283)

21

§ 143

Yttrande över revisionsrapport om ”Granskning av årsredovisning
2007” (Dnr KS 2008/284)

22

§ 144

Godkännande av andrahands hyresavtal avseende Regionarkivet
Vänersborg på fastigheten Niklasberg 1 (Dnr KS 2008/268)

23

§ 145

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund med anhållan om ägartillskott
(Dnr KS 2008/254)

24

§ 146

Rapport från demokratiberedningen (Dnr KS 2008/159)

25
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§ 147

Yttrande till Länsrätten över överklagande av kommunfullmäktiges
beslut avseende grundskola i centrala Vänersborg (Dnr KS 2008/215)

26

§ 148

Yttrande över förslag till organisation och finansiering av gemensam
FoU-verksamhet för kommunerna i Fyrbodal (Dnr KS 2008/192)

28

§ 149

Yttrande över Idéskiss om utvecklingen av primärvården i Västra
Götaland (Dnr KS 2008/230)

30

§ 150

Yttrande över departementsskrivelsen ”Ersättningssystem i samverkan hantering av kommuners kostnader i samband med naturkatastrofer m
m” (DS 2007:51) (Dnr KS 2008/167)

31

§ 151

Yttrande över betänkandet ”Yrkeshögskolan. För yrkeskunnande i
förändring” (SOU 2008:29) (Dnr KS 2008/201)

33

§ 152

Delegationsbeslut

35

§ 153

Meddelanden

36
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§ 129

Information
Redovisningschefen Camilla Werngren
Delårsrapport April 2008 (Dnr KS 2008/272)
Ekonomichefen Thomas Sannemalm och budgetekonomen Ewa Lundqvist
Mål och resursplan 2009-2011 (Dnr KS 2008/209)
Socialchefen Sture Johansson
Yttrande över Idéskiss om utvecklingen av primärvården i Västra Götaland
(Dnr KS 2008/230)
Socialchefen Sture Johansson, planeringssekreteraren Curt Göran Crantz och
utredaren Per Ekman
Yttrande över betänkandet ”Lov att välja - Lag om Valfrihetssystem”
(SOU 2008:15) (Dnr KS 2008/157)
Planarkitekten Jan-Irvis Scheynius
Uppdrag att upprätta detaljplan för del av kvarteret Nässlan (Dnr KS 2008/299)
Kommunchefen Guy Mahlviker
Lämnades rapport över genomförda aktiviteter
Kommunstyrelsens förste vice ordförande Gunnar Lidell (m)
Den 25 april ”översvämningsmöte” i Mariestad med kommunerna runt Vänern
Den 5 maj interregmöte i Uddevalla
Den 7 maj årsmöte med Luft i Väst i Hällekis
Den 15 maj träff med företagare och fastighetsägare om Tenggrenstorps industriområde
Den 21 maj styrgruppen för planfrågor
Den 22-23 maj Generalförsamlingen för SERN-nätverket sammanträdde i Norrköping
Den 26 maj dialogmöte i Herrljunga om Älvsborgsbanan
Den 28 maj presskonferens om oppositionens alternativa budgetförslag
Kommunstyrelseledamoten Marie Dahlin (s)
Den 23 maj deltog vid årsstämma med Västtrafik AB

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen
_______
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§ 130

Ordförandeinformation
Den 23 april överläggningar med företrädare för Vänerparken
Den 24 april Direktionsmöte med Fyrbodal
Den 25 april sammanträde med Flygplatsbolaget
Den 28 april ”Första påltaget” vid Arena Vänersborg
Den 29 styrgruppsmöte för planfrågor
Den 29 april möte med Anders Nygren, Salemkyrkan
Den 5 maj Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm, angående revision
Den 7 maj Konferens i Åmål om maritim Vänerdialog samt regional utvecklingsstrategi
för Vänerns kustzon
Den 8 maj näringslivsråd
Den 9 maj möte med gränskommittén i Lysekil
Den 9 maj Deltagande i projektet Grön integration
Den 10 maj deltog vid internationell gudstjänst i Pingstkyrkan
Den 12 maj nätverksmöte i Lysekil angående riksväg 44
Den 13 maj inledningsanförande vid informationsdag om stroke
Den 13 maj sammanträde med Fastighets AB Vänersborg
Den 14 maj kommunstyrelsens ordförande och andre vice ordförande presskonferens om
majoritetens budgetförslag
Den 15 maj invigning av Regionarkivet i Vänersborg
Den 15 maj Fyrbodals arbetsutskott
Den 16 maj sammanträde med West Sweden
Den 16 maj sammanträde i Göteborg angående kollektivtrafik
Den 19 maj deltagande i informationsdag om funktionsnedsättningar
Den 21-24 maj Generalförsamlingen för SERN-nätverket sammanträdde i Norrköping
Den 26 maj information från Peter Mossberg angående postens framtidsplaner
Den 26 maj presidiemöte med Visit Trollhättan/Vänersborg
Den 26 maj avstämningsmöte med Vänersborg & Co
Den 26 maj deltog vid fullmäktigeledamoten Håkan Gustavssons begravning
Den 26 maj sammanträde med Flygplatsbolaget1
Den 12 juni internationell middag med representanter för SERN-nätverket från Emilia
Romagnia, Italien, representanter för Holmestrand, Norge, besökare från Lich, Tyskland
samt Högskolan Västs gäster från Ukraina.
Efter samråd med kommunstyrelsens och gymnasienämndens presidier anställdes
Tommy Olsson från Skara och boende i Örebro som chef för gymnasieförvaltningen.
Anmäldes kommunstyrelsens ordförandes yttrande över begäran om folkomröstning i
fråga om Huvudnässkolans renovering. Ärendet tas upp till beslut vid kommande
kommunstyrelsemöte.
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Forts § 130

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
_______
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Dnr 2008/157

Yttrande över betänkandet ”Lov att välja - Lag om Valfrihetssystem” (SOU 2008:15)
Ärendebeskrivning
Socialdepartementet har för yttrande överlämnat betänkandet Lov att välja - Lag om
Valfrihetssystem (SOU 2008:15).
Betänkandets uppdrag har varit att undersöka förutsättningarna för att ge äldre och
personer med funktionsnedsättning en utökad möjlighet att välja utförare av socialtjänstinsatser. I betänkandet skall lämnas förslag på ett valfrihetssystem som är avstämt
mot svensk och EG-rättslig upphandlingslagstiftning, som är enkelt att tillämpa, ökar
valfriheten och inflytandet för äldre och personer med funktionsnedsättning samt främjar
en mångfald av utfarare.
För att underlätta för kommuner att övergå till ett valfrihetssystem har regeringen avsatt
300 miljoner kronor i bidrag för att stimulera och påskynda införandet. I utredningens
uppdrag har ingått att föreslå hur detta stimulansbidrag ska användas.
Socialförvaltningen har i yttrande 2008-03-28 redovisat att man instämmer i stort i
betänkandets förslag till utformning av ett nytt valfrihetssystem. Härutöver har
synpunkter lämnats på betänkandets olika kapitel. Socialförvaltningen har även i
skrivelse 2008-04-15 efterfrågat visst underlag för att kunna ta ställning i sakfrågor och
föreslår med hänsyn därtill att medel bör sökas ur det särskilda anslag om 300 Mkr som
riksdagen avsatt för utredningsändamål.
Socialnämnden har vid sammanträde 2008-04-28, § 80, föreslagit kommunstyrelsen att
anta socialförvaltningens ovan redovisade yttrande samt att uppdra åt socialnämnden att
ansöka om medel för att utreda konsekvenserna av ett införande av frittvalsystem i
Vänersborg under förutsättning av att inga krav på införande av LOV ställs.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Socialchefen Sture Johansson, planeringssekreteraren Curt Göran Crantz och utredaren
Per Ekman informerade kommunstyrelsen.
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Dnr 2008/157

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom av socialnämnden antaget yttrande daterat
2008-03-28 och antar detta som sitt eget att överlämnas till socialdepartementet
Kommunstyrelsen uppdrar vidare åt socialnämnden att ansöka om medel för att utreda
konsekvenserna av ett införande av frittvalsystem i Vänersborg under förutsättning av att
inga krav på införande av LOV ställs.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_____________

Protokollsutdrag:

Socialdepartementet + socialnämndens yttrande
Socialnämnden
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Dnr 2008/262

Antagande av reviderade tomtköregler för Vänersborgs
kommun
Ärendebeskrivning
På uppdrag av kommunstyrelsens presidium har kommunstyrelseförvaltningen arbetat
fram förslag till ändring av kommunens tomtköregler.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2008-04-18 redovisat att ändringen i sak
endast innebär att prövning av undanta från reglerna flyttas från kommunstyrelsen till
samhällsbyggnadsnämnden. En revidering av språkbruket i § 5 har också gjorts samt en
anpassning till hur nya författningar utformas idag.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar ändringarna i ”Tomtköregler för Vänersborgs kommun för
registrering av sökande till tomt eller grupphus samt fördelning av tomter.
_____________
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Dnr 2008/252

Anslag till kommunstyrelsens disposition under kommunfullmäktiges
sommaruppehåll år 2008
Ärendebeskrivning
Under kommunfullmäktiges sommaruppehåll kan ärenden, som inte utan olägenhet kan
uppskjutas, uppkomma och medföra kostnader vartill anslag saknas. Kommunstyrelsen
bör därför under fullmäktiges sommaruppehåll kunna disponera ett anslag för sådana
ändamål. Täckning skall ske i samband med anmälan av styrelsens utnyttjande av
bemyndigandet.
Anhålles att kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att disponera högst 5
Mkr för åtgärder, som inte utan olägenhet kan uppskjutas till fullmäktiges sammanträde
efter sommaruppehållet. Kommunstyrelsens utnyttjande av bemyndigandet skall
redovisas till kommunfullmäktige och täckas i samband med redovisningen.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att disponera högst 5 miljoner
kronor för åtgärder, som inte utan olägenhet kan uppskjutas till fullmäktiges sammanträde efter sommaruppehållet. Styrelsens utnyttjande av bemyndigandet skall redovisas
till kommunfullmäktige och täckas i samband med redovisningen
_____________
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Dnr 2008/236

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen avseende kvartal 1 för 2008
Ärendebeskrivning
Socialutskottet har vid sammanträde 2008-04-22, § 283, rapporterat ej verkställda
gynnande beslut enligt socialtjänstlagen kap 16 § 6f-6h, avseende kvartal 1 för 2008.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar informationen
_____________
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Dnr 2008/251

Fråga om ansvarsfrihet för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
avseende verksamhetsåret 2007
Ärendebeskrivning
Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har fastställt bokslut och
årsredovisning för 2007, inkluderande resultat- och balansräkning samt finansieringsanalys.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2007.
_____________
Jäv
Bo Carlsson (c), Marie Dahlin (s) och Astrid Karlsson Björkman (m) anmälde att de inte
deltog i handläggningen eller beslutet i detta ärende på grund av jäv.
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Dnr 2008/212

Fråga om ansvarsfrihet för Samordningsförbundet
Vänersborg/Mellerud avseende verksamhetsåret 2007
Ärendebeskrivning
Fyrbodals Kommunalförbund har överlämnat årsredovisning, granskningsrapport och
revisionsberättelse.
Revisorerna tillstyrker i sin revisionsberättelse 2008-03-28 att styrelsens ledamöter
beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2008-05-15 föreslagit att ansvarsfrihet beviljas
för styrelsen avseende verksamhetsåret 2007 samt godkännande av upprättad
årsredovisning för 2007.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. bevilja ansvarsfrihet till styrelsen för samordningsförbundet Vänersborg och
Mellerud avseende 2007 års verksamhet
2. godkänna upprättad årsredovisning för år 2007 avseende samordningsförbundet
Vänersborg och Mellerud.
_____________
Jäv
Lennart Niklasson (s) anmälde att han inte deltog i handläggningen eller beslutet i detta
ärende på grund av jäv.
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Dnr 2008/204

Fråga om ansvarsfrihet för Fyrbodals Kommunalförbund
avseende verksamhetsåret 2007
Ärendebeskrivning
Fyrbodals Kommunalförbund har överlämnat årsredovisning och revisionsberättelse.
Revisorerna tillstyrker i sin revisionsberättelse 2008-04-18 att årsredovisningen godkänns samt att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Lars-Göran Ljunggren (s) anmälde att han inte deltog i handläggningen eller beslutet i
detta ärende på grund av jäv. På grund härav utsågs AnneSophie Aronsson (s) till
ordförande under denna paragraf.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner upprättad årsredovisning för år 2007 samt beviljar
förbundsdirektionen ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag.
_____________
Jäv
Noteras att ovan redovisats att Lars-Göran Ljunggren (s) anmält att han inte deltog i
handläggningen eller beslutet i detta ärende på grund av jäv. Även Gunnar Lidell (m),
Bo Carlsson (c) och Lars G Blomgren (fp) anmälde att de inte deltog i handläggningen
eller beslutet i detta ärende på grund av jäv.
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Dnr 2008/272

Delårsrapport april 2008
Ärendebeskrivning
Ekonomistaben har sammanställt delårsrapport till och med april 2008.
Ärendet har fortlöpande beretts av budgetberedningen som utgörs av ledamöterna i
kommunstyrelsens arbetsutskott. Ärendet tas upp till beslut vid kommunstyrelsens
sammanträde 2008-06-04.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Redovisningschefen Camilla Werngren informerade kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
_____________
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Dnr 2008/209

Mål och resursplan 2009-2011
Ärendebeskrivning
Förslag till Mål- och resursplan 2009-2011 har upprättats.
Ärendet har fortlöpande beretts av budgetberedningen som utgörs av ledamöterna i
kommunstyrelsens arbetsutskott. Ärendet tas upp till beslut vid kommunstyrelsens
sammanträde 2008-06-04.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm och budgetekonomen Ewa Lundqvist informerade
kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
_____________
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Dnr 2008/238

Donationsstiftelsernas årsredovisningar för 2007
Ärendebeskrivning
Enligt stiftelselagen skall donationsstiftelser som är bokföringsskyldiga göra en
årsredovisning som består av balansräkning, resultaträkning och förvaltningsberättelse.
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i skrivelse 2008-04-21 att kommunstyrelsen är
förvaltare för de tio, i beslutet redovisade, bokföringsskyldiga stiftelserna, för vilka
ekonomikontoret har upprättat årsredovisningar.
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 2008/261

De små donationsstiftelsernas sammanställning för 2007
Ärendebeskrivning
Vänersborgs kommun förvaltar 9 donationsstiftelser med tillgångar understigande 10
prisbasbelopp (403 000 kr år 2007). 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 2008-04-21redovisat stiftelsernas totala tillgångar och
disponibla avkastningar. Av skrivelsen framgår att den disponibla avkastningen är
utdelningsbar under år 2008.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar den av ekonomikontoret upprättade sammanställningen för år
2007 avseende de mindre donationsstiftelser som Vänersborgs kommun förvaltar
_____________

Protokollsutdrag:

Ekonomikontoret
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Dnr 2008/283

Yttrande över revisionsrapport om ”Granskning av kommunens
arbete med intern kontroll”
Ärendebeskrivning
Öhrlings PricewaterhouseCoopers har, på uppdrag av kommunens revisorer, tagit fram
en revisionsrapport om ”Granskning av intern kontroll, Vänersborgs kommun”.
Revisionsrapporten har, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 1998-09-29, § 66,
överlämnats till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2008-05-05 redovisat förslag till yttrande
över rapporten.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2008-05-05
och översänder detsamma som svar till kommunens revisorer.
_____________

Protokollsutdrag:

Ekonomikontoret
Kommunens revisorer
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Dnr 2008/284

Yttrande över revisionsrapport om ”Granskning av årsredovisning 2007”
Ärendebeskrivning
Öhrlings PricewaterhouseCoopers har, på uppdrag av kommunens revisorer, tagit fram
en revisionsrapport om ”Granskning av årsredovisning 2007”
Revisionsrapporten har, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 1998-09-29, § 66,
överlämnats till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2008-05-02 redovisat förslag till yttrande
över rapporten.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2008-05-02
och översänder detsamma som svar till kommunens revisorer.
_____________

Protokollsutdrag:

Ekonomikontoret
Kommunens revisorer
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Dnr 2008/268

Godkännande av andrahandshyresavtal avseende Regionarkivet Vänersborg på fastigheten Niklasberg 1
Ärendebeskrivning
I mål- och resursplan för 208-2010 beslutades att ge kommunstyrelsen extra medel för
att hyra lokaler i nya Regionarkivet på Niklasberg. Bakgrunden till beslutet var att
lokalerna som användas för arkiv i Lindgårdens källare inte uppfyller den standard och
de krav som ställs för arkivlokaler.
Förslag till avtal mellan Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs
stad samt Vänersborgs kommun har upprättats.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2008-05-13 redovisat att avtalet som läggs
fram för beslut gäller från och med 2008-05-01. Avtalstid är fem år. Uppsägningstiden
är stipulerad till 12 månader, om inte uppsägning sker förlängs avtalet med fem år i
taget.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner avtalet mellan Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad samt Vänersborgs kommun att gälla retroaktivt från och
med 2008-05-01. Kommunstyrelsen uppdrar åt sin ordförande och kommunchefen att
underteckna avtalet.
_____________

Protokollsutdrag:

Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen
Göteborgs stad
Utvecklingskontoret
Ekonomikontoret
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Dnr 2008/254

Framställan om ägartillskott avseende Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund NÄRF
Ärendebeskrivning
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbundet har i skrivelse 2008-04-29 redovisat ett
underskott för år 2007 samt orsaken till detta. Med hänvisning härtill har Räddningstjänstförbundet anhållit hos Vänersborgs kommun om ett tillskott på 229 543 kronor.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2008-05-08 redovisat att man delar direktionens
uppfattning om att ett särskilt ägartillskott behöver tillföras NÄRF. Eftersom förbundet
saknar eget kapital för att täcka underskottet, blir det nödvändigt att medlemskommunerna solidariskt svarar för att täcka sin respektive andel av det uppkomna underskottet.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beviljar Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ett tillfälligt
förbundsbidrag på 229 543 kronor. Finansiering kan ske via för ändamålet avsatta medel
i kommunstyrelsens bokslut för 2007.
____________

Protokollsutdrag:

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Trollhättans stad
Melleruds kommun
Färgelanda kommun
Ekonomikontoret
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Dnr 2008/159

Rapport från demokratiberedningen
Ärendebeskrivning
Demokratiberedningen har under inledningen av mandatperioden granskat och
analyserat förutsättningarna för att vara förtroendevald samt analyserat representativiteten. Demokratiberedningen har också värderat hur medborgarinflytandet kan ökas och
hur förtroendet för politiker kan höjas. Arbetet har sammanställts i en rapport daterad
2008-03-13.
Demokratiberedningen har vid sammanträde 2008-04-02, § 35, beslutat överlämna
rapporten till kommunstyrelsen.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen
_____________

Protokollsutdrag:

Demokratiberedningen
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Dnr 2008/215

Yttrande till Länsrätten över överklagande av kommunfullmäktiges beslut avseende grundskola i centrala Vänersborg
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2008-03-19, § 14, att för elever i
årskurs 7-9 ska Torpaskolan, Tärnan och en ny skola eventuellt i Hagaparken användas.
Vidare beslutades att frågan om skolor i centrala Vänersborg skulle återföras till barnoch ungdomsnämnden. Det beslutades också om ett uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden och kulturnämnden att utreda hur mark och byggnader på Huvudnäs ska
användas samt om ett uppdrag till gymnasienämnden att utreda vilka gymnasieprogram
som bäst kan inrymmas i Vänerparken.
Beslutet föregicks av en återremiss av ärendet, beslutat av kommunfullmäktige
2007-04-25, § 36. Återremissens motivering löd ”att en grundligare utredning av
Vänerparksalternativet görs när det gäller möjlighet och lämplighet att där förlägga en
skola för elever i årskurs 7-9 samt att utredning görs av det ekonomiska underlaget och
elevunderlaget som lades på kommunstyrelsens bord 2007-04-13 samt föräldraföreningens motsvarande skrivelse och ekonomiska analys.
Gunnar Lidell m fl har överklagat beslutet till Länsrätten. Länsrätten har i mål 874-08
anmodat Vänersborgs kommun att yttra sig.
Kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (s) har i yttrande 2008-05-10
redovisat bakgrund till kommunfullmäktiges beslutet samt grunder för kommunens
bestridande av de tre till Länsrätten inkomna överklagandena.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade sitt förslag till beslut.
Följande ledamöter meddelade att de inte deltog i handläggningen eller beslutet i detta
ärende: Lars G Blomgren (fp), Astrid Karlsson Björkman (m), Anders Forsström (m),
Gunnar Lidell (m) och Lars Rosén (fv).
Under överläggningarna yrkade Lutz Rininsland (v) avslag till ordförandens förslag.
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Dnr 2008/215

Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på sitt beslutsförslag
och Lutz Rininslands (v) yrkande om avslag, och fann att kommunstyrelsen beslutat
enligt ordförandens förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom av sin ordförande upprättat yttrande och överlämnar
detta till Länsrätten att utgöra kommunens yttrande.
_______
Reservation:

Lutz Rininsland (v) reserverade sig mot beslutet enligt bilaga 1

Protokollsutdrag:

Länsrätten + kommunstyrelsens ordförandes yttrande 2008-05-10
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Dnr 2008/192

Yttrande över förslag till organisation och finansiering av
gemensam FoU-verksamhet för kommunerna i Fyrbodal
Ärendebeskrivning
En arbetsgrupp inom Fyrbodals kommunalförbund har upprättat ett förslag till
organisation och finansiering av gemensam FoU-verksamhet för kommunerna i
Fyrbodal, gällande hälso- och sjukvården samt socialtjänsten.
Fyrbodals kommunalförbund har för yttrande överlämnat förslaget till gemensam FoU
policy bland annat till Vänersborgs kommun. Av Kommunalförbundets skrivelse daterad
2008-02-27 framgår att respektive kommun föreslås fatta beslut att anta föreslagen FoUpolicy för det egna FoU-arbetet och som grundläggande utgångspunkt i FoU-samverkan
med andra aktörer. Kommunerna föreslås dessutom anta den i utredningen föreslagna
organisationen och finansieringen.
Socialförvaltningen har i skrivelse 2008-03-26 föreslagit att kommunstyrelsen skulle
anta den föreslagna FoU-policyn för det egna arbetet och grundläggande utgångspunkt i
FoU-samverkan med andra aktörer. Förvaltningen föreslår vidare att kommunstyrelsen
skulle godkänna föreslagen organisation och finansiering av ny FoU-samverkan i
kommunalförbundets regi.
Socialnämnden har vid sammanträde 2008-03-27, § 55, i enlighet med förvaltningens
förslag, föreslagit ett antagande av den föreslagna FoU-policyn för det egna arbetet och
grundläggande utgångspunkt i FoU-samverkan med andra aktörer. Nämnden föreslår
vidare att kommunstyrelsen skulle godkänna föreslagen organisation och finansiering av
ny FoU-samverkan i kommunalförbundets regi.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2008-05-21 gjort en bedömning av
förslaget bland annat i förhållande till projektet Högskolecentrum Vänersborg samt den
pågående översynen som görs av verksamheten vid Kommunalförbundet Fyrbodal med
syfte att ”smalna av och spetsa” organisationen.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Förslaget innebar viss ändring från utsänt material. Det nya förslaget godkändes av
kommunstyrelsen.
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Dnr 2008/192

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte anta socialnämndens förslag om FoU-policy,
organisation och finansiering. Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2008-05-21
utgör kommunens yttrande till Fyrbodals kommunalförbund
_____________

Protokollsutdrag:

Socialnämnden + Kommunstyrelseförvaltningen skrivelse 2008-05-21
Fyrbodals kommunalförbund + Kommunstyrelseförvaltningen skrivelse 2008-05-21
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Dnr 2008/230

Yttrande över Idéskiss om utvecklingen av primärvården i
Västra Götaland
Ärendebeskrivning
Hösten 2007 inleddes inom Västra Götalandsregionen ett arbete för att ta ett samlat
grepp om primärvårdens utvecklingsfrågor för att säkerställa vård på lika villkor i hela
regionen. Arbetet har mynnat i en Idéskiss med namnet ”Vägen till medborgarnas
primärvård”. Under projekttiden har seminarier hållits för informationer och
avstämningar av utvecklingsarbetet. Samverkan har även skett med fackliga grupper.
Västra Götalandsregionen, hälso- och sjukvårdsutskottet, har vid sammanträde
2008-04-02 beslutat överlämna Idéskissen till bland andra Vänersborgs kommun för
yttrande.
Socialförvaltningen har i skrivelse 2008-04-24 redovisat synpunkter på idéskissen. I
skrivelsen framhålls att många goda idéer har tagits upp. Av skrivelsen framgår också
att det i detta skede är svårt att utan konsekvensbeskrivningar och överväganden i
övrigt, uttala stöd eller avståndstagande till idéskissen.
Socialnämnden har vid sammanträde 2008-04-28, § 22, beslutat ställa sig bakom av
förvaltningen 2008-04-24 upprättad skrivelse och överlämna denna till kommunstyrelsen.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Socialchefen Sture Johansson informerade kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar socialnämndens yttrande som sitt eget att överlämnas till Västra
Götalandsregionen.
_____________
Protokollsutdrag:

Västra Götalandsregionen, hälso- och sjukvårdsutskottet + socialnämndens yttrande
Socialnämnden
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Dnr 2008/167

Yttrande över departementsskrivelsen ”Ersättningssystem i
samverkan - hantering av kommuners kostnader i samband
med naturkatastrofer m m”
Ärendebeskrivning
Försvarsdepartementet har för yttrande överlämnat departementsskrivelse ”Ersättningssystem i samverkan - hantering av kommuners kostnader i samband med naturkatastrofer m m”.
Utredningen hade till uppdrag att göra en översyn av systemet med statlig ersättning till
kommunerna i samband med stora olyckor och katastrofer. I uppdraget ingick också att
se över situationer i de fall Sverige får internationellt stöd. Enligt riktlinjerna skulle
utredningen lämna förslag om i vilken utsträckning staten bör ansvara för finansieringen
av ersättningen till kommunen. Utredningen skulle dels utvärdera de nuvarande formera
för ersättning, dels ta fram principer som grund för utformning av ett nytt system. I
utredningen som enbart omfattar katastrofer orsakade av naturhändelser, föreslås ett
riskfinansieringssystem för katastrofersättning till kommunerna, i tre nivåer.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i yttrande 2008-05-13 ställt sig positiv till att
ersättningssystemet ses över. Av skrivelsen framgår att en viktig fråga att ta ställning till
är om kommunerna ska ha ett ekonomiskt ansvar för naturolyckor/katastrofer. En extraordinär händelse av ovan angivet slag borde ses som en nationell angelägenhet varför
staten därmed borde bära huvudansvaret för kostnaderna som uppstår i samband med
naturkatastrofer. Dock kan en skälig grundsjälvrisk för kommunerna vara motiverade i
sammanhanget.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2008-05-15, § 76, ställt sig bakom
sin förvaltnings skrivelse.
Kommunstyrelseförvaltningen har i yttrande 2008-05-20 redovisat att förslagen i
utredningen i grunden delas av kommunen. Yttrandet innehåller synpunkter på
betänkandets olika delar.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
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Dnr 2008/167

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunstyrelseförvaltningens ovan redovisade
yttrande och antar detta som sitt eget att överlämnas till försvarsdepartementet.
_____________

Protokollsutdrag:

Försvarsdepartementet + kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2008-05-20
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ekonomikontoret
Kommunkansliet
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Dnr 2008/201

Yttrande över betänkandet Yrkeshögskolan. För yrkeskunnande
i förändring (SOU 2008:29)
Ärendebeskrivning
Utbildningsdepartementet har för yttrande överlämnat betänkandet Yrkeshögskolan. För
yrkeskunnande i förändring (SOU 2008:29)
Betänkandet är en analys av och förslag till hur eftergymnasiala yrkesutbildningar
utanför högskolan skall sammanföras under ett gemensamt ramverk benämnt
Yrkeshögskolan Förslaget innebär bland annat att ett ramverk kallat yrkeshögskolan
skall skapas. Syftet är att säkerställa kvalitet och rättssäkerhet för de studerande samt
förenkla regelverken, öka tydligheten och förbättra informationen till de studerande och
till arbetsmarknaden.
Gymnasienämndens ordförande och förvaltningschef har i yttrande 2008-05-05 ställt sig
positiv till att all eftergymnasial utbildning samlas under ett ramverk inom Yrkeshögskolan. I yttrandet pekas på fördelar med det föreslagna systemet vad gäller bland annat
stärkande av behörighetsreglerna. Dock anses indelningen i två olika examina något
otydlig.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2008-05-21 redovisat att yttrande daterat
2008-05-21 tagits fram med underlag från gymnasienämnden, högskolecentrum och
musikakademin i Vänersborg.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ordföranden redovisade även en redaktionell ändring i yttrandet vilket godkändes av
kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att till Utbildningsdepartementet överlämna yttrande daterat
2008-05-21. Kommunstyrelsen beslutar vidare uppdra åt sin ordförande och
kommunchefen att underteckna yttrandet.
_______
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Dnr 2008/201

Protokollsutdrag:

Utbildningsdepartementet + yttrande 2008-05-21
Gymnasienämndens + yttrande 2008-05-21
Högskolecentrum + yttrande 2008-05-21
Musikakademin i Vänersborg + yttrande 2008-05-21
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§ 152

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen godkänner nedanstående personers och utskotts redovisning av
delegationsbeslut för tiden 2008-04-23—2008-05-27. Besluten finns tillgängliga i
protokoll, vilka förvaras hos kommunkansliet.
kommunstyrelsens ordförande
kommunstyrelsens vice ordförande
kommunstyrelsens arbetsutskott
kommunstyrelsens förhandlingsutskott
kommunchefen
kanslichefen
ekonomichefen
personalkontoret
kommunjuristen
markingenjören
barn- och ungdomschefen, lönesättningar
gymnasiechefen, lönesättning
samhällsbyggnadschefen, lönesättningar
socialnämnden
_______
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§ 153

Meddelanden
Kommunkansliet har ingivit förteckning över skrivelser och meddelanden som inkommit
för anmälan vid kommunstyrelsens sammanträde den 28 maj 2008.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger förteckningen till handlingarna.
_______
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