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Datum
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Bilaga 1
2

Beslutande

Ledamöter::

Lars-Göran Ljunggren (s) ordf
Lars G Blomgren (fp)1:e v ordf
Bo Carlsson (c) 2:e v ordf

ersatt av Birger Gustavsson (c)

Sven G Johansson (s)
Anne Sophie Aronsson (s)
Bengt Larson (s)
Jenny Brycker (s)
Kate Giaever (s)
Ann-Britth Fröjd (c)
James Bucci (v)
Gunnar Lidell (m)
Anders Forsström (m)
Orvar Carlsson (kd)
Anita Karlsson (fv)
Bengt Holmkvist (fv)

ersatt av Lennart Niklasson (s)

Bilaga 2
3
Närvarande ersättare

Lutz Rininsland (v)
Astrid Karlsson-Björkman (m)

§§ 124 - 132

Johan Ekström (fp)
Roger Karlsson (fv)
Kent Nilsson (mp)

§§ 124 - 132

Övriga deltagande
Kommunchefen Guy Mahlviker
Kanslichefen Pär Cederqvist
Ekonomichefen Thomas Sannemalm

§ 124

Miljösamordnaren Ann Olsson

§ 124

Miljö- och hälsoskyddsinspektören Irén Larsson

§ 124

Kommunsekreteraren Maud Rudquist
Deltagande § 123, Bolagsdagen
Hunnebergs Kungajakt- och viltmuseum AB
Vd Kristina Jornevald
AB Vänersborgsbostäder
Ordf S Anders Larsson (s)
V ordf Bilt Davidsson (m)
Vd Leif Selin
Fastighets AB Vänersborg
Ordf S Anders Larsson (s)
V ordf Johan Ekström (fp)
Vd Leif Selin
AB Vattenpalatset
Ordf Lennart Niklasson (s)
V ordf Lars G Blomgren (fp)
Vd Leif Selin

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 123

Blad

2004-04-19

4

Bolagsdag med redovisning från de kommunala bolagen
Respektive verkställande direktör och ordförande redovisade förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning för bolagen
Fastighets AB Vänersborg
AB Vänersborgsbostäder
AB Vattenpalatset
Verkställande direktören redovisade förvaltningsberättelse, resultaträkning och
balansräkning för Hunnebergs Kungajakt- och viltmuseum AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar erhållen information
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Information
Miljösamordnaren Ann Olsson och Miljö- och hälsoskyddsinspektören Irén Larsson
informerade om ansökan till Naturvårdsverket om statligt bidrag till klimatinvesteringsprogram (dnr 2004.81)
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade om
- Överföring av investeringsmedel mellan åren 2003 – 2004 (dnr 2004.97)
- Resultatöverföring mellan åren 2003 – 2004 för vissa verksamheter
(dnr 2004.96)
- Nämndernas verksamhetsberättelser 2003 (dnr 2004.139)
- Justerade anslagsbindningsnivåer inom socialnämndens budget 2004 samt
utjämningsbidrag inom LSS (dnr 2004.95)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar erhållen information
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Överföring av investeringsmedel mellan åren 2003 – 2004 (dnr 2004.97)
Ekonomikontoret har i skrivelse 2004-03-25 föreslagit att nämnderna skulle få
ta med sig de investeringsanslag som finns kvar outnyttjade vid årsskiftet 2003/2004.
För samhällsbyggnadsnämnden överförs dock inte medel avseende slutredovisade
projekt och exploateringsprojekt. Ej heller överförs medel avseende skolinvesteringar Vargön/Huvudnäs, eftersom detta projekt ombudgeterades i sin helhet i 2004 års
investeringsplan.
Byggnadsnämnden har i beslut 2004-02-26 föreslagit att nämnden skall tillgodoräknas ett belopp om 785 Tkr avseende outnyttjade investeringsanslag.
För kommunstyrelsen överförs 1 866 Tkr avseende ej utnyttjade investeringsmedel
elberedskap.
För samhällsbyggnadsnämnden gäller, avseende gator, vägar och parker, att
kapitalkostnader genererade av nya investeringar täcks genom finansförvaltningen. I
övrigt skall tillkommande kapitalkostnader rymmas inom befintliga ramar.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsen informerades om ärendet vid dagens sammanträde.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Följande nämnder får nedanstående investeringsanslag överförda till 2004
Byggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Gymnasienämnden

785 Tkr
1 866 Tkr
16 312 Tkr
3 119 Tkr
1 704 Tkr
2 330 Tkr

Totalt

26 136 Tkr

_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Resultatöverföring mellan åren 2003 och 2004 för vissa verksamheter
(dnr 2004.96)
Från och med år 2000 föreskriver kommunallagen ett balanskrav för kommunerna.
Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, skall det negativa
resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmast följande två åren. Det kommunala balanskravet gäller kommunen i dess helhet och för varje enskilt år. Detta ställer bl a ökade krav på samordning/kontroll av hur ackumulerade resultatmedel från tidigare år disponeras samt att
nämndernas verksamhet bedrivs inom tilldelade budgetramar.
Syftet med resultatfonder upphörde från och med bokslut 1998. Undantag gjordes
för balansräkningsenheternas egna kapital samt underhållsfonderna för fastighetsenheten, tjänsteenheten samt gator och vägar. För dessa gäller sär-skilda regler vilka
ekonomistaben redovisar i skrivelse 2004-03-25.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsen informerades om ärendet vid dagens sammanträde.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer, baserat på gällande resultatregleringsprinciper,
nämndernas ackumulerade utgående fondmedel i 2003 års bokslut enligt följande:
________________________________________

_

Nämnd/verksamhet
Gymnasienämnden;
- Komvux uppdragsutbildning, resultatfond
Samhällsbyggnadsnämnden;
- Fastighetsenhetens underhållsfond
- Tjänsteenheten, resultatfond
- Gator, vägar, underhållsfond
- Balansräkningsenhet VA-verket
- Balansräkningsenhet Renhållningsverket
Summa

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Tkr
- 1 219
- 4 163
453
3 000
8 041
4 817
10 929
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Kommunfullmäktige ställer sig även i övrigt bakom ekonomistabens skrivelse
2004-03-25.
_______

Utdragsbestyrkande
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Nämndernas verksamhetsberättelser 2003 (dnr 2004.139)
Ekonomikontoret har sammanställt nämndernas verksamhetsberättelser för 2003.
Ekonomikontoret konstaterar i skrivelse 2004-03-31 att de sammanlagda budgetunderskotten i nämnderna är väsentligt lägre än vad som prognostiserades i delårsrapport till och med augusti 2003, men att ramanpassning fortskrider så att balans
mot beslutad budgetnivå kan uppnås. Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer att
följa upp berörda nämnderas åtgärder i anslutning till inplanerade överläggningar
under våren.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsen informerades om ärendet vid dagens sammanträde.
Under överläggningarna redovisades felskrivning under rubriken ”Revision”, vilket
kommunstyrelsen beklagade och informerade om att uppgifterna kommer att rättas.
James Bucci (v) yrkade att kommunfullmäktige särskilt skulle uppmärksammas på
”att underhållsnivån på samhällsbyggnadsförvaltningens anläggningar, både vad
gäller byggnader och markanläggningar, för närvarande innebär kapitalförstörning
att socialnämndens anställningsstopp har inneburit att de 10 planerade nya tjänster
inom äldreomsorgen, vilka var finansierade med ett tilläggsanslag på 3,5 mkr från
komunstyrelsen, ännu inte har tillsatts
att särskoleverksamheten såväl inom grundskolans som gymnasieskolans område
inte har haft full ekonomisk täckning i budget för 2003
att jämställdhetsplanen inte har upprättats för 2003 såsom är föreskriven enligt
lagen.”
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på beredningens
förslag och James Buccis (v) ovan redovisade yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat bifall beredningens förslag.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen gör för egen del följande bedömning.
Under hösten 2003 har socialnämnd, gymnasienämnd och barn- och ungdomsnämnd redovisat olika åtgärder med syfte att anpassa sig till beslutad
budgetnivå. Kommunstyrelsen förutsätter att beslutade åtgärder genomföras
skyndsamt.
Kommunstyrelsen har även uppmanat nämnderna att vidta ytterligare besparingsåtgärder samt att lämna förslag till nödvändiga omprioriteringar mellan
anslagsbindningsnivåer. Kommunstyrelsen förutsätter att även detta arbete
fortskrider så att balans kan uppnås mot beslutad budget för 2004.
Kommunstyrelsen överlämnar nämndernas verksamhetsberättelser till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen som lämnas i nämndernas verksamhetsberättelser för år 2003. Kommunfullmäktige ställer sig bakom kommunstyrelsens
bedömning avseende nämndernas bokslutsresultat.
_______
Reservation
James Bucci (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Justerade anslagsbindningsnivåer inom socialnämndens budget 2004 samt
utjämningsbidrag inom LSS (dnr 2004.95)
Ekonomikontoret redovisar i skrivelse 2004-03-17 att socialnämnden har kommit
in med begäran om förändring mellan anslagsbindningsnivåerna i budget 2004 samt
att utjämningsbidraget inom LSS tillförs nämnden.
Förändringarna inom anslagsbindningsnivåerna rör till största delen anslag till
hemtjänsten. Anslaget flyttas från Nämnd och administration till Vård- och omsorg
för att på ett tydligare sätt redovisa den totala kostnaden för kommunens hemtjänst.
I övrigt har smärre justeringar gjorts då kapitalkostnaderna har fördelats till respektive verksamhet.
Ekonomikontoret redovisar vidare att riksdagen beslutat om nytt utjämningssystem
för utjämning av vissa kostnader för stöd och service till funktionshindrade. Vänersborgs kommun har beviljats ett utjämningsbidrag om 8 070 Tkr för år 2004. Inför
2005 kommer utjämningssystemet att revideras samtidigt som nya bestämmelser för reglering av kostnadsansvar mellan kommunerna
införs. Socialnämnden begär att 2004 års utjämningsbidrag inom LSS tillförs
socialnämnden som ett tilläggsanslag. Frågan har därefter diskuterats vid särskilda
presidieöverläggningar mellan socialnämnden och kommunstyrelsen.
Ekonomistaben föreslår, mot bakgrund av socialnämndens skrivelse, att nämndens
anslagsbindningsnivåer i budget 2004 justeras enligt socialnämndens förslag. Mot
bakgrund av de presidieöverläggningar som genomförts föreslår ekonomistaben
även att utjämningsbidraget om 8 070 Tkr avseende LSS tillförs socialnämnden som
ett tillfälligt tilläggsanslag under 2004.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ekonomikontorets förslag i skrivelse
2004-03-17 att socialnämnden får justera anslagsbindningsnivåerna enligt nedan.
Nämnd/administration
Vård och omsorg
Individ och familjeomsorg
Omsorg om funktionshindrade

27 715 Tkr
290 150 Tkr
67 496 Tkr
98 978 Tkr

Kommunstyrelsen beslutar vidare att socialnämndens anslagsbindningsnivå i
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Forts Ks § 128

budget 2004 justeras på sätt att utjämningsbidrag om 8 070 Tkr avseende LSS
tillförs social-nämnden som ett tillfälligt tilläggsanslag under 2004.
_______

Prot utdrag till

Ekonomikontoret
Socialnämnden
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Ansökan till Naturvårdsverket om statligt bidrag till klimatinvesteringsprogram (dnr 2004.81)
Utvecklingskontoret redovisar i skrivelse 2004-04-06 förslag till ansökan till
Naturvårdsverket om statligt bidrag till klimatinvesteringsprogram. I ansökan anhålls
om bidrag till
Tankstation för biogas samt biogasfordon – Vänersborgs kommun
Biobränsle i enskilda fastigheter – Vänersborgs kommun
Fjärrvärme och ackumulatortank – Vattenfall AB
Individuell mätning av värme och vatten – AB Vänersborgsbostäder
Fjärrvärme Brålanda och Gestad – företagsgrupp i Brålanda.
Närvärme i Vargön – Vänersborgs kommun
Folkbildnings- och informationsinsatser – Vänersborgs kommun
Utvärdering - Vänersborgs kommun
Programmet och åtgärderna kommer att medverka till att utsläppen av klimatpåverkande ämnen minskar inom kommunen och innebär därmed ännu ett steg mot ett
hållbarare samhälle.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom ansökan till Naturvårdsverket om bidrag till
klimatinvesteringar i Vänersborgs kommun. Kommunstyrelsen noterar att berörda
projekt skall finansieras inom ramen för varje nämnds ekonomiska resurser.
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren
(s) och miljö- och hälsoskyddsinspektören Irén Larsson att underteckna ansökan.
_______

Prot utdrag till

Justerande sign

Styrgruppen Agenda 21 som har att
underrätta av ansökan berörda grupper
_______

Utdragsbestyrkande
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Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen godkänner nedanstående personers och utskotts redovisning av
delegationsbeslut för tiden 2004-04-14-2004-04-18. 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
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Meddelanden
Kommunkansliet har ingivit förteckning över skrivelser och meddelanden som
inkommit för anmälan vid kommunstyrelsens sammanträde den 19 april 2004
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger förteckningen till handlingarna.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

MEDDELANDEN (händelser)
2004-04-06 -- 2004-04-14
Vänersborgs kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Info
Notering
Verksamheten 2003-2004, Länsstyrelsen i V Götaland
Verksamheten 2003-2004
Statsbudgeten 2002, Regeringskansliet,
Finandsdepartementet

Ärendemening
Handläggare

Hid
Diarienr
2004.680

Besl.inst
Sammtr.dat
KS

Datum

2004.681

KS

2004-04-07

Inbjudan till årsmöte 2004, Luft i Väst

2004.694

KS

2004-04-13

Försvarsmaktens offentliga miljöredovisning 2003, Försvarsmakten

2004.696

KS

2004-04-14

2004-04-07

Statsbudgeten 2004: Hur påverkas du?
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Ansökan från Margaretha Grimstad (fv) om att få behålla uppdrag trots
flyttning från kommunen (dnr 2004.99)
Margareta Grimstad (fv) innehar uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och
barn- och ungdomsnämnden.
Margareta Grimstad (fv) har i skrivelse som kom in till kommunen 2004-03-05
ansökt hos kommunfullmäktige om att få ha kvar ovan angivna uppdrag trots att hon i
mitten av april 2004 flyttar från kommunen.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet den 2004-03-31, § 41
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar ärendet till valberedningen för beredning.
Valberedningens behandling av ärendet 2004-04-14, § 1.
Kanslichefen Pär Cederqvist redovisar i skrivelse 2004-03-30 den rättsliga regleringen av frågan. Av skrivelsen framgår att den 1 juli 2002 ändrades kommunallagen för att ge möjlighet för en förtroendevald att behålla kommu-nala uppdrag
trots att den förtroendevalde flyttar från kommunen. Lagtexten är följande (4 kap 8
§ kommunallagen): ”Om förtroendevald upphör att vara valbar, upphör också
uppdraget genast. Fullmäktige får dock besluta att en förtroendevald som valts av
fullmäktige får ha kvar sina uppdrag under åter-stoden av mandatperioden”.
Av lagens förarbete kan utläsas att bakgrunden till att lagändringen aktuali-serades
var att förtroendevalda som temporärt flyttade från kommunen skulle ges möjlighet
att behålla sina uppdrag. Under lagstiftningsarbetet vidgades möjligheterna och av
propositionen till lagen framgår att det ankommer på fullmäktige att utifrån en
helhetsbedömningen i det enskilda fallet avgöra om den förtroendevalde skall få
behålla uppdraget. Något utrymme för att medge att den förtroendevalde kan
kvarstå som fullmäktigeledamot föreligger inte av det skälet att det är väljarna i
kommunfullmäktigevalet som väljer ledamöter.
Av kanslichefens skrivelse framgår att Margareta Grimstad även fortsättnings-vis
kommer att vara bosatt mycket nära kommungränsen och att hon kommer att
fortsätta sitt arbete som är beläget inom Vänersborgs kommun. Hon har även ett
starkt engagemang i Brålanda företagareförening.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Valberedningen informerades om gällande rättsliga regler vid dagens samman-träde
av kanslichefen Pär Cederqvist.
Under överläggningarna redovisades att beslut i aktuellt ärende inte skulle ses som
prejudicerande utan varje ärende av nu aktuellt slag skulle avgöras från fall till fall.
Vid överläggningarna togs frågan upp om det egna partiets upp-fattning i en fråga av
aktuellt slag. Något avgörande gavs inte vid samman-trädet.
Ledamöterna enades om att beslut i nu aktuellt ärende skulle vara baserat på en
helhetsbedömning och vad gäller ansökan från Margareta Grimstad (fv) inneha
följande villkor:
- mandatperioden har kommit nästan halvvägs
- kommunen är inne i budgetarbete där kommunen inte utan olägenhet kan byta
ledamöter
- den nya folkbokföringsorten ligger mycket nära kommungränsen och nära den
adress hon flyttar från
- anknytningen till kommunen är fortsatt stark med arbetet förlagt inom Vänersborgs kommuns gräns. Även annat engagemang, såsom ordföran-deskap i Brålanda Företagareförening, ligger inom kommunens gräns.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till den samlade bedömning som
valberedningen gjort, tillåta Margareta Grimstad (fv) att ha kvar sitt upp-drag som
ledamot i barn- och ungdomsnämnden. Skulle förutsättningarna som beslutet bygger
på förändras under resterande tid av mandatperioden, kan detta beslut komma att
ändras.
Kommunfullmäktige entledigar Margareta Grimstad (fv) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige och överlämnar ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.
_______
Kommunstyrelsens arbetsutskott har åter behandlat ärendet 2004-04-19, § 47
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar, med hänsyn till att valberedningen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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är enig i sitt ställningstagande, att utan synpunkter överlämna ärendet till
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till den samlade bedömning som
valberedningen gjort, tillåta Margareta Grimstad (fv) att ha kvar sitt upp-drag som
ledamot i barn- och ungdomsnämnden. Skulle förutsättningarna som beslutet bygger
på förändras under resterande tid av mandatperioden, kan detta beslut komma att
ändras.
Kommunfullmäktige entledigar Margareta Grimstad (fv) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige och överlämnar ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.
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