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Plats

Sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Onsdagen den 27 november 2013, kl 18.00-21.40.

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2-3

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 3

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 3

Ärendelista

Sid 4

Utsedd att justera

Marianne Ramm (V) och Anna Rudebou Svedung (M)

Tid och plats för justering

Kommunkansliet tisdagen den 3 december 2013, kl 16.00

Paragrafer

142-158

Underskrifter
Sekreterare
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Maud Rudquist
Ordförande
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Anders Forsström

Justerande
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Marianne Ramm
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Anna Rudebou Svedung
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Närvarolista
Beslutande
Anders Forsström (M)
Bengt Larson (S)
Kerstin Andersson (FP)
Johan Ekström (FP)
Lars-Göran Ljunggren (S)
Lutz Rininsland (V)
Lars G Blomgren (FP)
Christina Rosell (FP)
Lennart Niklasson (S)
Bengt Holmqvist (M)
Bo Carlsson (C)
Marie Dahlin (S)
Kerstin Andersson-Carlsson (M)
Gunnar Lidell (M)
Emir Terzic (V)
Kate Giaever (S)
Mats Andersson (C)
Tove af Geijerstam (FP)
Stefan Kärvling (V)
Kenneth Persson (S)
Annalena Levin (C)
Lena Eckerbom Wendel (M)
Lisbeth Brodin (M)
Marie-Louise Bäckman (KD)
Madelaine Karlsson (S)
Platsen tom
Peter Göthblad (FP)
Per Sjödahl (MP)
Marianne Ramm (V)
Joachim Johansson (V)
Sigyn Lindbom (S)
Kjell Nilsson (S)
Christer Thobiasson (M)
Niklas Claesson (M)
Jeanette Dahlbom (M)
Adam Frändelid (V)
Gisela Gavelin (M)
Marika Isetorp (MP)
Platsen tom (SD)
Magnus Kesselmark (V)

Tjänstgör för

§ 142
§ 143-158

Lars G Blomgren (FP)

James Bucci (V)
Marianne Karlsson (C)

Reidar Eriksson (S)

Henrik Josten (M)
§ 142-144
§ 145-158

Madelaine Karlsson (S)

Ann-Christine Wollny (V)
Joakim Sjöling (S)
Tor Wendel (M)

Kurt Karlsson (SD)
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Morgan Larsson (VFP)
Åsa-Katarina Liewendahl (VFP)
Bengt Rydholm (VFP)
Eva Lindgren (V)
Theresia Nordlund (S)
Anna-Karin Sandberg (MP)
Pierre Simonsson (MP)
Anna Rudebou Svedung (M)
Platsen tom (SD)
Orvar Carlsson (KD)
Anette Taimory (KD)
Emelie Carlbom (M)
Mikael Andersson (S)
Platsen tom (S)
Robert Magnusson (M)
Gunnel Dirsäter (MP)
Kenneth Borgmalm (S)
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§ 142
§ 143-158

Åsa-Katarina Liewendahl (VFP)

§ 142-146
§ 147-158

Anna-Karin Sandberg (MP)
Cecilia Skenhall (SD)

§ 142-144
§ 145-158

Orvar Carlsson (KD)

§ 142-148
§ 149-158

Johanna Olsson (S)
Johanna Olsson (S)

Benny Augustsson (S)

Ersättare
Henrik Harlitz (M)
Hans-Erik Aronsson (M)
Christina Rosell (FP)
Gunilla Bryntesson (FP)
Bengt Wallin (FP)
Anette Taimory (KD)
Gunnar Bäckman (KD)
Ann-Britth Fröjd (C)
Göran Stenman (V)
Pontus Gläntegård (V)
Pierre Simonsson (MP)
Tore Söderberg (MP)
Bengt Rydholm (VFP)
Sven-Gunnar Larsson (VFP)

§ 143-158
§ 142

§ 142-144

del av § 142-158
§ 142-146
§ 142

Övriga deltagare
Kommundirektören Ove Thörnkvist
Kanslichefen Katrin Siverby
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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Ärenden
§ 142

Information och diskussion om Vision och inriktningsmål
(Dnr KS 2011/391)

§ 143

Information och diskussion om regler för styrning och ledning
(Dnr KS 2013/365)

§ 144

Begäran om tilläggsanslag till Överförmyndarnämnden
(Dnr KS 2013/330)

§ 145

Samhällsbyggnadsnämnden med anhållan om investeringsbudget
för ombyggnad av Gyllenheimsgatan för Socialnämndens verksamhet
(Dnr KS 2013/335)

§ 146

Svar på motion om att Vänersborgs kommun implementerar
miljöledningssystemet EMAS (Dnr KS 2012/439)

§ 147

Svar på interpellation från Stefan Kärvling (V) till Kommunstyrelsens
ordförande om rutiner avseende medborgarförslag (Dnr KS 2013/322)

§ 148

Svar på interpellation från Lutz Rininsland (V) till kommunstyrelsens
ordförande angående medborgardialog (Dnr KS 2013/324)

§ 149

Meddelande om ny ersättare i Kommunfullmäktige efter Jessie Sokol (M)
(Dnr KS 2013/351)

§ 150

Meddelandelista (Dnr KS 2013/26)

§ 151

Fråga från Stefan Kärvling (V) till Kommunstyrelsens ordförande om
information om medborgarförslag (Dnr KS 2013/402)

§ 152

Fråga från Lutz Rininsland (V) till Byggnadsnämndens ordförande om
Ursand (Dnr KS 2013/404)

§ 153

Fråga från Bo Carlsson (C) till Kommunstyrelsens ordförande om
tillgänglighetsdatabas för Vänersborgs kommun (Dnr KS 2013/409)

§ 154

Motion från Anna-Karin Sandberg (MP) om kontaktfamilj/person för
nyanlända invandrare (Dnr KS 2013/400)

§ 155

Motion från Per Sjödahl (MP) Motion om att inte betala förlusttäckningsbidrag till Fyrstads Flygpalts AB (Dnr KS 2013/401)

§ 156

Motion från Marie-Louise Bäckman (KD) m fl om fördjupat samarbete
mellan skola, arbets- och näringsliv (Dnr KS 2013/405)

§ 157

Medborgarförslag angående ändring av detaljplan för Fiolen 3 och del av
Blåsut 2:2 (Dnr KS 2013/403)

§ 158

Entledigande och utseende av ny nämndeman för Centerpartiet
(Dnr KS 2013/411)

Sid
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Dnr 2011/391

Information och diskussion om Vision och inriktningsmål
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2011-06-22, § 92, att anta mål- och
resursplan 2012-2014. I denna redovisas Vision Vänersborg.
Inför budgetprocessen för mål- och resursplan 2013-2015 föreslogs att Visionen skulle
revideras och att bland annat de i Visionen ingående ”Fem generella perspektiv i utvecklingsarbetet” samt ”Sju utvecklingsområden” skulle ses över.

Kommunstyrelsens ordförande har i skrivelse 2011-09-22 redovisat att revideringen av
Visionen skulle harmoniseras med arbetet med mål- och resursplan 2013-2015.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2012-03-21, § 85, att anta process och
tidsplan för Vision Vänersborg.

Ärendet har kontinuerligt informerats i Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelseförvaltningen har i missiv 2013-10-25 redovisat arbetsprocessen som
mynnat i en rapport om vision och inriktningsmål, upprättad 2013-10-25.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet 2013-10-28, § 222
Ordföranden redovisade förslag till beslut enligt följande:
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar anta vision och inriktningsmål i enlighet med rapport
om vision och inriktningsmål 2013-10-25 Visionen gäller från och med 2014.
2. Kommunfullmäktige beslutar att vision och inriktningsmål skall inarbetas i Mål- och
resursplanen för 2015 och uppdrar till Kommunstyrelsen och nämnderna att utarbeta
förväntade resultat för de inriktningsmål som destinerats till dem.
Ordföranden noterade att Kommunfullmäktige kommer att informeras om ärendet vid
sammanträde 2013-10-30. Vidare kommer Kommunfullmäktige vid sammanträde
2013-11-27 att återigen informeras samt att ärendet då kommer att bli föremål för
beslutsprocess.
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Dnr 2011/391

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2013-11-06, § 233
Ordföranden redovisade arbetsutskottets förslag till beslut
Utvecklingschefen Nina Schmidt, utvecklingsledarna Ronny Irekvist och Kenneth
Borgmalm informerade.
Ordföranden yrkade att ärendet vid dagens sammanträde endast skulle betraktas som ett
informationsärende och att beslutsförslaget därmed skulle bli: Kommunstyrelsen noterar
informationen.
Ordföranden redovisade följande ordning för det fortsatta arbetet med Vision och
inriktningsmål.
1.
Partierna har att, senast 2013-11-22, till kommunstyrelseförvaltningen komma in
med synpunkter över det föreliggande förslaget
2.
Inkomna synpunkter kommer att presenteras i obearbetad form vid Kommunstyrelsens sammanträde 2013-11-25
3.
Diskussion och debatt kommer att äga rum vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-11-27
4.
Ett extra Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer därefter 2013-12-06 att bereda
inkomna politiska synpunkter.
5.
Ärendet blir föremål för beslutsprocess vid Kommunfullmäktiges sammanträde
2013-12-11
Sedan överläggningarna avslutats konstaterade ordföranden att det fanns två förslag,
nämligen arbetsutskottets förslag och ordförandens yrkande. Ordföranden föreslog att
de två förslagen skulle ställas mot varandra vilket godkändes av kommunstyrelsen.
Ordföranden ställde därefter arbetsutskottets förslag mot sitt eget yrkande och fann att
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med ordförandens förslag.
Kommunstyrelsen beslutade notera informationen
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2013-11-25, § 260
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
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Dnr 2011/391

Inlägg framfördes av företrädare för samtliga närvarande partier.
Noteras bör att samtliga fullmäktigepartier har möjlighet att komma in med skriftliga
synpunkter till och med 2013-12-05.
Inkomna synpunkter behandlas vid sammanträde med Kommunstyrelsens arbetsutskott
2013-12-06 samt vid sammanträde med Kommunstyrelsen 2013-12-10. Ärendet
kommer därefter att bli föremål för beslutsprocess vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2013-12-11.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lade diskussion och information till handlingarna.
_________
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Dnr 2013/365

Information och diskussion om regler för styrning och ledning
Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer överlämnade 2012-08-28, revisionsrapporten ”Uppföljande
granskning av ledning och styrning samt användandet av Stratsys”. Rapporten är
upprättad av PWC.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2013-01-09, § 16, att anta kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2012-11-12 att som kommunens yttrande överlämnas
till revisionen.
Kommunstyrelseförvaltningen har i missiv 2013-10-25 redovisat den process som
mynnat i förslag till regler för mål- och resultatstyrning.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut enligt följande:
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta regler för mål- och resultatstyrning att gälla från och
med 2014-01-01.
Ordföranden noterade att Kommunfullmäktige kommer att informeras om ärendet vid
sammanträde 2013-10-30. Vidare kommer Kommunfullmäktige vid sammanträde
2013-11-27 att återigen informeras samt att ärendet då kommer att bli föremål för
beslutsprocess.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2013-11-06, § 234
Ordföranden redovisade arbetsutskottets förslag till beslut.
Utvecklingschefen Nina Schmidt, utvecklingsledarna Ronny Irekvist och Kenneth
Borgmalm informerade.
Ordföranden yrkade att ärendet vid dagens sammanträde endast skulle betraktas som ett
informationsärende och att beslutsförslaget därmed skulle bli: Kommunstyrelsen noterar
informationen.
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Dnr 2013/365

Ordföranden redovisade följande ordning för det fortsatta arbetet med regler för
styrning och ledning
1.
Partierna har att, senast 2013-11-22, till kommunstyrelseförvaltningen komma in
med synpunkter över det föreliggande förslaget
2.
Inkomna synpunkter kommer att presenteras i obearbetad form vid Kommunstyrelsens sammanträde 2013-11-25
3.
Diskussion och debatt kommer att äga rum vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-11-27
4.
Ett extra Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer därefter 2013-12-06 att bereda
inkomna politiska synpunkter.
6.
Ärendet blir föremål för beslutsprocess vid Kommunfullmäktiges sammanträde
2013-12-11
Sedan överläggningarna avslutats konstaterade ordföranden att det fanns två förslag,
nämligen arbetsutskottets förslag och ordförandens yrkande. Ordföranden föreslog att
de två förslagen skulle ställas mot varandra vilket godkändes av kommunstyrelsen.
Ordföranden ställde därefter arbetsutskottets förslag mot sitt eget yrkande och fann att
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med ordförandens förslag.
Kommunstyrelsen beslutade notera informationen
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2013-11-25, § 261
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsen noterade informationen.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Noteras bör att samtliga fullmäktigepartier har möjlighet att komma in med skriftliga
synpunkter till och med 2013-12-05.
Inkomna synpunkter behandlas vid sammanträde med Kommunstyrelsens arbetsutskott
2013-12-06 samt vid sammanträde med Kommunstyrelsen 2013-12-10. Ärendet
kommer därefter att bli föremål för beslutsprocess vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2013-12-11.
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Dnr 2013/365

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lade diskussion och information till handlingarna.
_________
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Dnr 2013/330

Begäran om tilläggsanslag till Överförmyndarnämnden
Ärendebeskrivning
Antalet ärenden vid Överförmyndarnämnden har stadigt ökat under ett antal år. Som en
följd av den ökade ärendemängden, ökar nämndens kostnader för arvoden till ställföreträdare. Vidare påverkar ärendemängden behovet av personal och för att kunna upprätthålla alla lagkrav, har personalen tidvis förstärkts och i anslutning till halvårsskiftet
utökats med 0,5 tjänst.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2013-09-23 redovisat att enligt den
prognos som tagits fram tillsammans med ekonomikontoret beräknades nämndens
underskott uppgå till 500 000 kronor. Därefter har behov uppkommit av inköp av
brandklassade arkivskåp till en kostnad av cirka 100 000 kronor. I skrivelsen föreslås att
Överförmyndarnämnden hos Kommunstyrelsen skulle begära ett tilläggsanslag om
600 000 kronor för år 2013.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2013-09-25 konstaterat att om Kommunstyrelsen skulle bifalla Överförmyndarnämndens begäran om tilläggsanslag till budget 2013
kan det finansieras via Kommunstyrelsens förfogandeanslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet 2013-10-28, § 207
Ordföranden redovisade förslag till beslut enligt följande: Kommunstyrelsen beviljar
Överförmyndarnämnden ett tilläggsanslag till budget 2013 om 500 000 kronor. Finansiering sker genom Kommunstyrelsens förfogandeanslag. Kommunfullmäktige beslutar
tillföra 100 000 kronor i investeringsanslag för inköp av arkivskåp. Finansiering ser
genom ökad upplåtning.
Bo Carlsson (C) yrkade att hela summan skulle belasta Kommunstyrelsens
förfogandeanslag.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden sitt eget förslag mot Bo Carlssons
(C) yrkande och fann att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat i enlighet med
ordförandens förslag.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2013-11-06, § 235
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
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Dnr 2013/330

Bo Carlsson (C) yrkade att hela summan skulle belasta Kommunstyrelsens förfogandeanslag.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden arbetsutskottets förslag mot Bo
Carlssons (C) yrkande och fann att Kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärdes
Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av Kommunstyrelsen. Den som stödjer arbetsutskottets förslag röstar ja och den som stödjer Bo Carlssons
(C) yrkande, röstar nej.
8 ja-röster
Johan Ekström (FP)
Henrik Josten (M)
Lena Eckerbom Wendel (M)
Anders Forsström (M)

Marie-Louise Bäckman (KD)
Marika Isetorp (MP)
Per Sjödahl (MP)
Gunnar Lidell (M)

7 nej-röster
Marie Dahlin (S)
Joakim Sjöling (S)
Madelaine Karlsson (S)
Lennart Niklasson (S)

Bo Carlsson (C)
James Bucci (V)
Lutz Rininsland (V)

Med 8 ja-röster mot 7 nej-röster hade Kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar tillföra Överförmyndarnämnden 100 000 kronor i
investeringsanslag för inköp av arkivskåp. Finansiering sker genom ökad upplåning.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Kommunstyrelsen beviljar Överförmyndarnämnden ett tilläggsanslag till budget 2013
om 500 000 kronor. Finansiering sker genom Kommunstyrelsens förfogandeanslag.
Bo Carlsson reserverade sig mot beslutet enligt en till Kommunstyrelsens protokoll
fogad bilaga.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Gunnar Lidell (M) yrkade bifall till Kommunstyrelsens förslag. I yrkandet instämde
Johan Ekström (FP).
Bo Carlsson (C) yrkade för Socialdemokraterna och Centerpartiet att investeringen
skulle direktavskrivas.
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Dnr 2013/330

Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden Kommunstyrelsens förslag mot
Bo Carlssons (C) ovan angivna yrkande och fann att Kommunfullmäktige beslutat i
enlighet med Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar tillföra Överförmyndarnämnden 100 000 kronor i
investeringsanslag för inköp av arkivskåp. Finansiering sker genom ökad upplåning.
_________

Protokollsutdag:

Överförmyndarnämnden
Ekonomikontoret
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Dnr 2013/335

Samhällsbyggnadsnämnden med anhållan om investeringsbudget för ombyggnad av Gyllenheimsgatan för Socialnämndens verksamhet
Ärendebeskrivning
Socialförvaltningens dagcentral finns idag i externt hyrda lokaler på Kyrkogatan.
Fastighetschefen har vid Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2013-09-19, § 128,
föreslagit att verksamheten skulle flytta till kommunägda lokaler på Gyllenheimsgatan,
kv Kamelen 16. Lokalerna har tidigare disponerats av Kunskapsförbundet Väst.
Kostnaden för en ombyggnad av de kommunägda lokalerna har uppgivits till 2 000 000
kronor. Socialnämnden har godkänt den hyreskostnad som beräknats för verksamhetsanpassade/ombyggda lokaler, inklusive investering, på Gyllenheimsgatan.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid ovan angivet sammanträde föreslagit att
Kommunfullmäktige skulle bevilja investeringsanslag med 2 000 000 kronor för
ombyggnaden.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2013-10-21 konstaterat, att en utökad
investeringsbudget om 2 000 000 kronor för ombyggnad av Gyllenheimsgatan för
socialnämndens verksamhet, kan finansieras genom ökad upplåning.

Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott då ekonomichefen Thomas
Sannemalm informerade.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2013-11-06, § 237
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anslå 2,0 Mkr i utökad investeringsbudget, för Samhällsbyggnadsnämnden för att bygga om Gyllenheimsgatan, kv Kamelen 16, till en dagcentral för Socialnämndens verksamhet. Kostnaden finansieras genom ökad upplåning.
Kommunfullmäktige noterar att Socialförvaltningen har godkänt hyreskostnaden som
beräknats för de verksamhetsanpassade lokalerna.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
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Dnr 2013/335

Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anslå 2,0 Mkr i utökad investeringsbudget, för Samhällsbyggnadsnämnden för att bygga om Gyllenheimsgatan, kv Kamelen 16, till en dagcentral för Socialnämndens verksamhet. Kostnaden finansieras genom ökad upplåning.
Kommunfullmäktige noterar att Socialförvaltningen har godkänt hyreskostnaden som
beräknats för de verksamhetsanpassade lokalerna.
_________

Protokollsutdrag:

Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Ekonomikontoret
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Dnr 2012/439

Svar på motion om att Vänersborgs kommun implementerar
miljöledningssystemet EMAS
Ärendebeskrivning
Marika Isetorp (MP), Per Sjödahl (MP) och Anna-Karin Sandberg (MP) har kommit in
med en motion om att föra in miljöledningssystemet EMAS. Kommunfullmäktige
beslutade vid sammanträde 2012-12-12, § 167, att remittera motionen till Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden, Socialnämnden, Byggnadsnämnden, Överförmyndarnämnden, Barn- och ungdomsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden samt
Kulturnämnden.
Ett tjänsteutlåtande daterat 2013-05-28 har upprättats och undertecknats av företrädare
för barn- och ungdomsförvaltningen, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, socialförvaltningen, kommunstyrelseförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och byggnadsförvaltningen samt kommundirektören. Tjänsteutlåtandet har överlämnats till
respektive remissnämnd som underlag för beslut. I ovan redovisade tjänsteutlåtande
redovisas bakgrund och synpunkter samt föreslås att motionen skulle avslås med
hänvisning till att en utredning redan pågår rörande val av lämpligt miljöledningssystem.
Nedan följer en redovisning av inkomna yttranden
Nämnd/förvaltning

Sammanträdesdatum
samt paragraf

Synpunkter

Kulturnämnden

2013-09-09, § 41

Samhällsbyggnadsnämnden

2013-06-19, § 101

Barn- och ungdomsnämnden

2013-09-16, § 101

Socialnämnden

2013-06-27, § 114

Byggnadsnämnden

2013-06-18, § 114

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2013-06-10, § 69

Överförmyndarnämnden

2013-02-26, § 20

Avslag med hänvisning till att en
utredning pågår rörande val av
lämpligt miljöledningssystem
Det ovan redovisade tjänsteutlåtandet
överlämnas som nämndens yttrande
Avslag med hänvisning till att en
utredning pågår rörande val av
lämpligt miljöledningssystem
Det ovan redovisade tjänsteutlåtandet
överlämnas som nämndens yttrande
Avslag med hänvisning till att en
utredning pågår rörande val av
lämpligt miljöledningssystem
Anta ovan redovisade tjänsteutlåtande
som sitt eget yttrande
Föreslås att frågan utreds och därefter
åter remittera ärendet
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Dnr 2012/439

Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2013-09-11 redovisat bakgrund och
synpunkter samt föreslagit att motionen skulle avslås med hänvisning till att en utredning pågår angående införande och val av miljöledningssystem.
Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2013-11-06, § 237
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Marika Isetorp (MP) yrkade bifall till motionen.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden arbetsutskottets förslag mot
Marika Isetorps (MP) yrkande och fann att Kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärdes
Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av Kommunstyrelsen. Den som stödjer arbetsutskottets förslag röstar ja och den som stödjer Marika
Isetorps (MP) yrkande, röstar nej.
13 ja-röster
Marie Dahlin (S)
Johan Ekström (FP)
Henrik Josten (M)
Lena Eckerbom Wendel (M)
Anders Forsström (M)
Marie-Louise Bäckman (KD)
Joakim Sjöling (S)

Madelaine Karlsson (S)
Lennart Niklasson (S)
Bo Carlsson (C)
James Bucci (V)
Lutz Rininsland (V)
Gunnar Lidell (M)

2 nej-röster
Marika Isetorp (MP)
Per Sjödahl (MP)

Med 13 ja-röster mot 2 nej-röster hade Kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen med hänvisning till att en utredning pågår
angående införande och val av miljöledningssystem. Motionen är därmed besvarad och
avslutad för Kommunfullmäktiges del.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
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Dnr 2012/439

Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Marika Isetorp (MP) yrkade bifall till motionen.
Lena Eckerbom Wendel (M) yrkade bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden Kommunstyrelsens förslag mot
Marika Isetorps (MP) ovan angivna yrkande och fann att Kommunfullmäktige beslutat i
enlighet med Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen med hänvisning till att en utredning pågår
angående införande och val av miljöledningssystem. Motionen är därmed besvarad och
avslutad för Kommunfullmäktiges del.
_________
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Dnr 2013/322

Svar på interpellation från Stefan Kärvling (V) till Kommunstyrelsens ordförande om rutiner avseende medborgarförslag
Ärendebeskrivning
Stefan Kärvling (V) har ställt en fråga till Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Lidell
(M) om rutiner avseende medborgarförslag
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 20133-09-25, § 110
När aktuellt ärende skulle presenteras för Kommunfullmäktige hade klockan hunnit bli
23.30 och elva ärenden återstod att behandlas.
Lutz Rininsland (V) yrkade att frågan från Stefan Kärvling (V) skulle ändras att vara en
interpellation samt att ärendet skulle behandlas vid kommande Kommunfullmäktige.
Ordföranden redovisade skillnaden mellan fråga och interpellation samt ställde under
proposition om frågan kunde ändras att vara en interpellation som kunde tas upp vid
kommande sammanträde med Kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutade att frågan ändrades att vara en interpellation och att
denna skull tas upp vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-10-30 då
interpellationen skulle ges den behandling det innebär.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 2013-10-30, § 129
Ordföranden tillfrågade Kommunfullmäktige om interpellationen fick ställas, vilket
Kommunfullmäktige medgav.
Kommunfullmäktige beslutade bereda Kommunstyrelsens ordförande möjlighet att
besvara interpellationen vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-11-27.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Lidell (M) besvarade interpellationen.
Inlägg framfördes av Stefan Kärvling (V), Morgan Larsson (VFP), Lutz Rininsland (V),
Lena Eckerbom Wendel (M) och Gunnar Lidell (M), Kate Giaever (S).
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger interpellationen och svaret till handlingarna.
_____________
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Dnr 2013/324

Svar på interpellation från Lutz Rininsland (V) till Kommunstyrelsens ordförande angående medborgardialog
Ärendebeskrivning
Lutz Rininsland (V) har ställt en fråga till Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Lidell
(M) angående medborgardialog.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 2013-09-25, § 112
När aktuellt ärende skulle presenteras för Kommunfullmäktige hade klockan hunnit bli
23.30 och nio ärenden återstod att behandlas.
Lutz Rininsland (V) yrkade att frågan skulle ändras att vara en interpellation samt att
ärendet skulle behandlas vid kommande Kommunfullmäktige.
Ordföranden redovisade skillnaden mellan fråga och interpellation samt ställde under
proposition om frågan kunde ändras att vara en interpellation som kunde tas upp vid
kommande sammanträde med Kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutade att frågan ändrades att vara en interpellation och att
denna skulle tas upp vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-10-30 då interpellationen skulle ges den behandling det innebär.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 2013-10-30, § 131
Ordföranden tillfrågade Kommunfullmäktige om interpellationen fick ställas, vilket
Kommunfullmäktige medgav.
Kommunfullmäktige beslutade bereda Kommunstyrelsens ordförande möjlighet att
besvara interpellationen vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-11-27.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Lidell (M) besvarade interpellationen.
Inlägg framfördes av Lutz Rininsland (V) och Gunnar Lidell (M).
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger interpellationen och svaret till handlingarna.
_____________
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Dnr 2013/351

Meddelande om ny ersättare i Kommunfullmäktige efter Jessie
Sokol (M)
Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen har efter sammanräkning utsett ny ersättare i Kommunfullmäktige efter
Jessie Sokol (M).
Till ny ersättare har Henrik Harlitz (M), Trålgatan 11, 462 55 Vänersborg, utsetts.
Valet avser tiden till och med den 31 oktober 2014.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar meddelandet och lägger informationen till handlingarna.
_________

Protokollsutdrag:
Henrik Harlitz
Lönekontoret
Förtroendemannaregistret
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Dnr 2013/26

Meddelanden
Ärendebeskrivning
Kommunkansliet har ingivit förteckning över skrivelser och meddelanden som kommit
in för anmälan vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2013, bilaga 1.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen och lägger förteckningen, bilaga 1, till
handlingarna.
_________

Bilaga

Bilaga 1 Meddelandeförteckning
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Dnr 2013/402

Fråga till Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Lidell (M) om
information om medborgarförslag
Ärendebeskrivning
Stefan Kärvling (V) har ställt en fråga till Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Lidell
(M) om information om medborgarförslag .
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunfullmäktige medgav att frågan fick ställas.
Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Lidell (M) besvarade frågan.
Inlägg framfördes av Stefan Kärvling (V) och Gunnar Lidell (M).
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger frågan och svaret till handlingarna.
__________
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Dnr 2013/402

Fråga till Byggnadsnämndens ordförande Peter Göthblad (FP)
om Ursand
Ärendebeskrivning
Lutz Rininsland (V) har ställt en fråga till Byggnadsnämndens ordförande Peter
Göthblad (FP) om Ursand.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunfullmäktige medgav att frågan fick ställas.
Byggnadsnämndens ordförande Peter Göthblad (FP) besvarade frågan.
Inlägg framfördes av Lutz Rininsland (V) och Peter Göthblad (FP)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger frågan och svaret till handlingarna.
__________
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Dnr 2013/402

Fråga till Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Lidell (M) om
tillgänglighetsdatabas för Vänersborg
Ärendebeskrivning
Bo Carlsson (C) har ställt en fråga till Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Lidell (M)
om tillgänglighetsdatabas för Vänersborg.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunfullmäktige medgav att frågan fick ställas.
Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Lidell (M) besvarade frågan.
Inlägg framfördes av Bo Carlsson (C) och Gunnar Lidell (M).
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger frågan och svaret till handlingarna.
__________
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Dnr 2013/400

Motion om kontaktfamilj/person för nyanlända invandrare
Ärendebeskrivning
Anna-Karin Sandberg (MP) har lämnat in en motion. Mot bakgrund av vad som sägs i
motionen yrkas att kommunen skall låta utreda och ta fram ett förslag till hur motionens
intentioner kan genomföras.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till Socialnämnden, Barn- och
ungdomsnämnden och Kommunstyrelsen.
_____________

Protokollsutdrag:

Barn- och ungdomsnämnden + handlingar
Socialnämnden + handlingar
Kommunstyrelsen + handlingar
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Dnr 2013/401

Motion om att inte betala förlusttäckningsbidrag till Fyrstads
Flygplats AB
Ärendebeskrivning
Per Sjödahl (MP) har lämnat in en motion. Mot bakgrund av vad som sägs i motionen
yrkas att kommunen för år 2015 inte skulle betala förlusttäckningsbidrag till Fyrstads
Flygplats AB. Vidare yrkas att kommunen inte heller i fortsättningen skulle använda
Vänersborgs skattepengar till att subventionera flygtrafik.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till Kommunstyrelsen.
_____________

Protokollsutdrag:

Kommunstyrelsen + handlingar
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Dnr 2013/401

Motion om fördjupat samarbete mellan skola, arbets- och
näringsliv
Ärendebeskrivning
Marie-Louise Bäckman (KD) m fl har lämnat in en motion. Mot bakgrund av vad som
sägs i motionen yrkas bland annat att kommunen skulle utreda möjligheter att inleda ett
djupare samarbete mellan skola, arbets- och näringsliv samt att information om studieoch yrkesvägledning skulle kunna ges redan i årskurs fyra.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Anette Taimory (KD) presenterade motionen.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till Kommunstyrelsen, Barn- och
ungdomsnämnden samt Kunskapsförbundet Väst.
_____________

Protokollsutdrag:

Kommunstyrelsen + handlingar
Barn- och ungdomsnämnden + handlingar
Kunskapsförbundet Väst + handlingar
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Dnr 2013/401

Medborgarförslag om ändring av detaljplan för Fiolen 3 och del
av Båsut 2:2
Ärendebeskrivning

Lennart Nyman m fl har som boende i Vänersborgs kommun lämnat in ett medborgarförslag. Mot bakgrund av vad som sägs i medborgarförslaget föreslås att ytan Fiolen 3
och del av Blåsut 2:2, på sätt det finns beskrivet i detaljplan B30, skulle definieras som
parkmark i stället för kvartersmark.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden tillfrågade Kommunfullmäktige om medborgarförslaget var att betrakta
som en fullmäktigefråga, vilket Kommunfullmäktige besvarade med ett ja.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Byggnadsnämnden och
Miljö- och hälsoskyddsnämnden.
_____________

Protokollsutdrag:

Byggnadsnämnden + handlingar
Miljö- och hälsoskyddsnämnden + handlingar
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2013/411

Entledigande och utseende av ny nämndeman för Centerpartiet
Ärendebeskrivning
Gun Bruun (C) innehar uppdrag som nämndeman för Centerpartiet.
Av 4 kap 8 § kommunallagen framgår att när en förtroendevald upphör att vara valbar
upphör också uppdraget genast. Av kommentarerna framgår att om någon blir obehörig
– till exempel på grund av folkbokföring i annan kommun – är han eller hon skyldig att
avgå så snart obehörigheten har inträtt. Det ankommer på den förtroendevalde själv att
anmäla detta. Obehörigheten inträder dock automatiskt.
Gun Bruun (C) är enligt uppgift ur Folkbokföringen inte längre folkbokförd i
Vänersborgs kommun.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige konstaterar att Gun Bruun (C) inte längre är valbar, varför ny
nämndeman för Centerpartiet ska utses.
Kommunfullmäktige beslutar, på grund av ovanstående, att utse Usa Charoensawat (C),
Snixåsvägen 11, 460 64 Frändefors, till ny nämndeman för Centerpartiet
_________

Protokollsutdrag:

Gun Bruun
Usa Charoensawat
Förtroendemannaregistret
Lönekontoret
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