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Plats

Sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Onsdagen den 27 februari 2013, kl 18.00-18.45.

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2-3

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 3

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 3

Ärendelista

Sid 4

Utsedd att justera

Lars-Göran Ljunggren (S) och Cecilia Skenhall (SD)

Tid och plats för justering

Kommunkansliet torsdagen den 7 mars kl 1400

Paragrafer

19-31

Underskrifter
Sekreterare
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Maud Rudquist
Ordförande

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

Anders Forsström

Justerande
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Lars-Göran Ljunggren
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Cecilia Skenhall
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Närvarolista
Beslutande
Anders Forsström (M)
Annika Larson-Lindlöf (S)
Kerstin Andersson (FP)
Johan Ekström (FP)
Lars-Göran Ljunggren (S)
Lutz Rininsland (V)
Lars G Blomgren (FP)
Lennart Niklasson (S)
Bengt Larson (S)
Bengt Holmqvist (M)
Ann-Britth Fröjd (C)
Benny Augustsson (S)
Kerstin Andersson-Carlsson (M)
Gunnar Lidell (M)
James Bucci (V)
Kate Giaever (S)
Marianne Karlsson (C)
Tove af Geijerstam (FP)
Stefan Kärvling (V)
Reidar Eriksson (S)
Annalena Levin (C)
Lena Eckerbom Wendel (M)
Henrik Josten (M)
Marie-Louise Bäckman (KD)
Madelaine Karlsson (S)
Peter Göthblad (FP)
Per Sjödahl (MP)
Marianne Ramm (V)
Ann-Christine Wollny (V)
Sigyn Lindbom (S)
Joakim Sjöling (S)
Tor Wendel (M)
Niklas Claesson (M)
Jeanette Dahlbom (M)
Adam Frändelid (V)
Irma Fredriksson (M)
Marika Isetorp (MP)
Kurt Karlsson (SD)
Magnus Kesselmark (V)

Tjänstgör för

Bo Carlsson (C)
Marie Dahlin (S)

Gisela Gavelin (M)
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Morgan Larsson (VFP)
Åsa-Katarina Liewendahl (VFP)
Eva Lindgren (V)
Theresia Nordlund (S)
Tore Söderberg (MP)
Anna Rudebou Svedung (M)
Cecilia Skenhall (SD)
Orvar Carlsson (KD)
Emelie Carlbom (M)
Kenneth Persson (S)
Robert Magnusson (M)
Gunnel Dirsäter (MP)
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Anna-Karin Sandberg (MP)

Johanna Olsson (S)

Ersättare
Hans-Erik Aronsson (M)
Christer Thobiasson (M)
Christina Rosell (FP)
Gunilla Bryntesson (FP)
Bengt Wallin (FP)
Anette Taimory (KD)
Gunnar Bäckman (KD)
Anne Sophie Aronsson (S)
Kjell Nilsson (S)
Mikael Andersson (S)
Emir Terzic (V)
Göran Stenman (V)
Pontus Gläntegård (V)
Bengt Rydholm (VFP)
Sven-Gunnar Larsson (VFP)

Övriga deltagare
Kommundirektören Ove Thörnkvist
Kanslichefen Katrin Siverby
Kanslisekreteraren Eva Johansson
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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Ärenden

Sid

§ 19 Antagande av energiplan för Vänersborg år 2013-2020
(Dnr KS 2012/338)

5

§ 20 Justerad budget 2013 avseende förändrat personalomkostnadspålägg
(Dnr KS 2013/37)

7

§ 21 Överföring av investeringsbudget från barn- och ungdomsnämnden till
samhällsbyggnadsnämnden (Dnr KS 2012/400)

9

§ 22 Ändring av Kommunfullmäktiges beslut vad gäller Kommunfullmäktiges sammanträdesdag mars 2013 (Dnr KS 2013/39)

11

§ 23 Svar på motion om anmälan till Earth Hour 2013 (Dnr KS 2012/405)

12

§ 24 Svar på motion om Ordning och reda på Ursand (Dnr KS 2012/224)

14

§ 25 Meddelande om ny ersättare i kommunfullmäktige efter Camilla
Wahlman (MP) (Dnr KS 2013/38)

16

§ 26 Entledigande av Gunilla Bryntesson (FP) från uppdrag som ledamot i
direktionen för Kunskapsförbundet Väst samt tillsättande av ny ledamot
(Dnr KS 2013/71)

17

§ 27 Entledigande av Gunilla Bryntesson (FP) från uppdrag som ersättare i
Barn- och ungdomsnämnden samt utseende av ny ersättare
(Dnr KS 2013/72)

18

§ 28 Utseende av ny ersättare i Fastighets AB Vänersborg, efter Joakim
Sjöling (S) (Dnr KS 2012/452)

19

§ 29 Motion om att flytta strandskyddsärenden från Byggnadsnämnden till
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (Dnr KS 2013/83)

20

§ 30 Meddelanden (Dnr KS 2013/26)

21

§ 31 Utseende av ny ersättare i Kommunstyrelsen efter Niklas Claesson (M)
(Dnr KS 2013/55)

22

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2013-02-27

5 (22)

§ 19

Dnr 2012/338

Antagande av energiplan för Vänersborg år 2013-2020
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2010-04-07, § 92, att initiera en
revidering av Energiplan 2002.
Förslag till energiplan har utarbetats i samråd mellan samhällsbyggnadsförvaltningen
och kommunstyrelseförvaltningen. En arbetsgrupp, representerande olika delar av
kommunens verksamheter, har tagit fram planens innehåll.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde 2012-09-20, § 92, att föreslå
Kommunfullmäktige anta Energiplan för Vänersborg år 2013-2020. Energiplanen har
efter Samhällsbyggnadsnämndens beslut, varit föremål för en bred remiss. Inkomna
remissyttranden har redovisats i en sammanställning daterad 2013-01-08.
Sedan remisstiden gått ut har ett reviderat förslag till Energiplan för Vänersborg, daterat
2013-01-09, tagits fram. Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande
2013-01-09 föreslagit att Kommunfullmäktige skulle anta det reviderade förslaget samt
att tidigare dokument därmed skulle upphöra att gälla.
Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2013-02-06, § 24
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Miljösamordnaren Ann Olsson informerade.
Per Sjödahl (MP) yrkade följande tillägg till beslutsförslaget: En uppföljning av läget
till och med år 2015 ska presenteras i mars 2016.
Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden att han ämnade ställa
arbetsutskottets förslag under proposition och därefter skulle Per Sjödahls (MP)
tilläggsyrkande ställas under proposition. Detta godkändes av Kommunstyrelsen.
Ordföranden ställde arbetsutskottets förslag under proposition och fann att
Kommunstyrelsen bifallit detta.
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Dnr 2012/338

Därefter ställdes Per Sjödahls (MP) ovan redovisade tilläggsyrkande under proposition
och ordföranden fann att Kommunstyrelsen beslutat avslå detta.
Omröstning begärdes
Ordföranden redovisade följande omröstningsordning som godkändes av Kommunstyrelsen. Den som röstar för avslag till Per Sjödahls (MP) tilläggsyrkande, röstar ja och
den som stödjer tilläggsyrkandet, röstar nej.
11 ja-röster
Marie Dahlin (S)
Joakim sjöling (S)
Anna Rudebou Svedung (M)
Madelaine Karlsson (S)
Henrik Josten (M)
Benny Augustsson (S)
Lena Eckerbom Wendel (M)
Bo Carlsson (C)
Anders Forsström (M)
Gunnar Lidell (M)
Marie-Louise Bäckman (KD)

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

2 avstår
James Bucci (V)
Lutz Rininsland (V)

Med 11 ja-röster mot 2 nej-röster hade Kommunstyrelsen beslutat avslå Per Sjödahls
(MP) tilläggsyrkande. Noteras att två ledamöter avstod från att rösta.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar redovisat förslag till Energiplan för Vänersborg år 20132020. Kommunfullmäktige beslutar vidare att Energiplan för Vänersborg 2002 samt
Klimatstrategi för Vänersborgs kommun från 2003 samtidigt upphör att gälla.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Per Sjödahl (MP) yrkade bifall till Kommunstyrelsens förslag. I yrkandet instämde
Gunnar Lidell (M) och Marika Isetorp (MP).
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar redovisat förslag till Energiplan för Vänersborg år 20132020. Kommunfullmäktige beslutar vidare att Energiplan för Vänersborg 2002 samt
Klimatstrategi för Vänersborgs kommun från 2003 samtidigt upphör att gälla.
_____________
Protokollsutdrag:

Miljösamordnaren som har att informera berörda
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Dnr 2013/37

Justerad budget 2013 avseende förändrat personalomkostnadspålägg
Ärendebeskrivning
I nämndernas beslutade budgetramar för 2013 är det interna personalomkostnadspålägget preliminärt beräknat till 38,98%.
Ekonomikontoret redovisar i tjänsteutlåtande 2013-01-14 att mot bakgrund av sänkta
arbetsgivaravgifter rekommenderar Sveriges kommuner och landsting ett personalomkostnadspålägg som uppgår till 38,46% för 2013. Det är kostnaderna för avtalsförsäkringarna som minskar. Ett lägre personalomkostnadspålägg innebär lägre kostnader för
nämnderna. Av tjänsteutlåtandet framgår förslag till justering.
Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2013-02-06, § 25
Ordföranden redovisade förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande:
1. Nämndernas budgetanslag för 2013 justeras ned enligt följande
Barn- och ungdomsnämnden
-1 620 Tkr
Byggnadsnämnden
-53 Tkr
Kommunstyrelsen
-151 Tkr
Kulturnämnden
-25 Tkr
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
-23 Tkr
Samhällsbyggnadsnämnden
-168 Tkr
Socialnämnden
-2 188 Tkr
Överförmyndarnämnden
-8 Tkr
Finansen
150 Tkr
Totalt nämnderna
-4 086 Tkr
2. Nedjusteringen av nämndernas personalomkostnadspålägg, om totalt 4 086 Tkr,
tillförs budgeten för skatteintäkter då skatteprognosen för 2013 har försämrats.
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Forts § 20

Dnr 2013/37

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande:
1.

Nämndernas budgetanslag för 2013 justeras ned enligt följande

Barn- och ungdomsnämnden
-1 620 Tkr
Byggnadsnämnden
-53 Tkr
Kommunstyrelsen
-151 Tkr
Kulturnämnden
-25 Tkr
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
-23 Tkr
Samhällsbyggnadsnämnden
-168 Tkr
Socialnämnden
-2 188 Tkr
Överförmyndarnämnden
-8 Tkr
Finansen
150 Tkr
Totalt nämnderna
-4 086 Tkr
2. Nedjusteringen av nämndernas personalomkostnadspålägg, om totalt 4 086 Tkr,
tillförs budgeten för skatteintäkter då skatteprognosen för 2013 har försämrats.
_____________

Protokollsutdrag:
Ekonomikontoret som har att informera berörda
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Dnr 2012/400

Överföring av investeringsbudget från barn- och
ungdomsnämnden till samhällsbyggnadsnämnden
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2012-06-20, § 86, att Vänersborgs
kommun skulle ha en samlad fastighetsförvaltning. Detta innebar att kommunens
fritidsfastigheter avseende ägande, utveckling och förvaltning skulle tillhöra
Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde från och med 2013-01-01.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2012-11-12, § 112, beslutat begära
hos Kommunfullmäktige att investeringsbudget om 8,5 Mkr för 2013, 8,5 Mkr för 2014
samt 6,5 Mkr för 2015 förs över från Barn- och ungdomsnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2012-11-15, § 127, meddelat att
nämnden emotser specifikation över av Barn- och ungdomsnämnden planerade
investeringar innan en överföring av investeringsbudgeten sker.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2012-11-19, § 216, att
återremittera ärendet till Barn- och ungdomsnämnden för att tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden tydliggöra och specificera hur redovisade investeringsmedel
skulle användas. Kommunstyrelsens arbetsutskott önskade vidare besked om hur de 1,5
kr i investeringsmedel, som kvarstår hos Barn- och ungdomsnämnden, skulle användas.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2012-12-10, § 128, hänvisat till sin
förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2012-11-26 där ovan begärd redovisning framgår.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2013-01-14 redovisat att kontoret inte har något
att erinra mot förslaget ovan att överföra investeringsbudget från Barn- och ungdomsnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden
Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2013-02-06, § 26
Ordföranden redovisade justerat förslag till beslut.
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nr 2012/400

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att från Barn- och ungdomsnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden föra över investeringsbudget enligt följande: 8,5 Mkr för år 2013, 8,5 Mkr
för år 2014 samt 6,5 Mkr för år 2015. Investeringsbudgeten avser fastighetsinvesteringar inom Arena och fritid enligt mål- och resursplanen 2013-2015 samt de ytterligare
ändamål som specificeras i beslut 2012-12-10.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att från Barn- och ungdomsnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden föra över investeringsbudget enligt följande: 8,5 Mkr för år 2013, 8,5 Mkr
för år 2014 samt 6,5 Mkr för år 2015. Investeringsbudgeten avser fastighetsinvesteringar inom Arena och fritid enligt mål- och resursplanen 2013-2015 samt de ytterligare
ändamål som specificeras i beslut 2012-12-10.
_____________

Protokollsutdrag:

Barn- och ungdomsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomikontoret
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Dnr 2013/39

Ändring av Kommunfullmäktiges beslut vad gäller Kommunfullmäktiges sammanträdesdag mars 2013
Ärendebeskrivning
Som stadgas i Kommunallag och Arbetsordning ska Kommunfullmäktige besluta om
sammanträdestider för Kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2012-09-26, § 102, om sammanträdestider för 2013.
Sammanträdet i mars månad 2013 sammanfaller med ”kort vecka” inför påsken, vilket
gör att många ledamöter och ersättare kan ha bokat in denna vecka och därmed lämnar
förhinder att delta vid fullmäktiges sammanträde.
Med hänvisning till ovanstående föreslås ändring av Kommunfullmäktiges ovan angiva
beslut, på sätt att Kommunfullmäktiges sammanträde för mars tidigareläggs till den 20
mars 2013.
Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott,
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2013-02-06, § 27
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar, med ändring av sitt beslut 2012-09-26, § 102, i den del
som avser Kommunfullmäktiges sammanträdesdag för mars 2013, att detta sammanträde ska tidigareläggas till 2013-03-20 med start kl 1800.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar, med ändring av sitt beslut 2012-09-26, § 102, i den del
som avser Kommunfullmäktiges sammanträdesdag för mars 2013, att detta sammanträde ska tidigareläggas till 2013-03-20 med start kl 1800.
_____________

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 23

Sammanträdesdatum

Sida

2013-02-27

12 (22)

Dnr 2012/405

Svar på motion om anmälan till Earth Hour 2013
Ärendebeskrivning
Lutz Rininsland (V) har lämnat in en motion. Mot bakgrund av vad som anförs i
motionen, föreslås att Vänersborgs kommun skulle tacka ja till inbjudan från
Världsnaturfonden WWF att delta i Earth Hour 2013.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2012-11-14, § 144, att remittera
motionen till Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2012-12-13, § 149, bland annat
beslutat att tacka nej till medverkan 2013 samt att inför 2014 tidigt göra en
konsekvensanalys.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2013-01-08 redovisat bakgrund och
gjort en bedömning som resulterat i att bland annat föreslå Kommunfullmäktige besluta
om att bifalla motionen och att anmäla Vänersborgs kommun som deltagare i Earth
Hour 2013.
Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2013-02-06, § 28
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige bifaller motionen och anmäler Vänersborgs kommun som
deltagare i Earth Hour 2013.
Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att för Earth Hour 2013 ordna med
information om syftet med manifestationen och kommunens arbete med klimat- och
energifrågor.
Kommunfullmäktige uppdrar vidare åt Samhällsbyggnadsnämnden att inför Earth Hour
2014 göra en konsekvensanalys hur en nedsläckning skulle kunna göras vid idrottsarrangemang samt vilka belysningspunkter som finns i kommunen. Konsekvensanalysen ska redovisad för Samhällsbyggnadsnämnden oktober 2013. Fråga om deltagande
i Earth Hour 2014 ska därefter initieras hos Kommunstyrelsen.
Motionen är därmed besvarad och avslutad för Kommunfullmäktiges del.
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Dnr 2012/405

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Lutz Rininsland (V) yrkade bifall till Kommunstyrelsens förslag med instämmande av
Marika Isetorp (MP).
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen och anmäler Vänersborgs kommun som
deltagare i Earth Hour 2013.
Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att för Earth Hour 2013 ordna med
information om syftet med manifestationen och kommunens arbete med klimat- och
energifrågor.
Kommunfullmäktige uppdrar vidare åt Samhällsbyggnadsnämnden att inför Earth Hour
2014 göra en konsekvensanalys hur en nedsläckning skulle kunna göras vid idrottsarrangemang samt vilka belysningspunkter som finns i kommunen. Konsekvensanalysen ska redovisad för Samhällsbyggnadsnämnden oktober 2013. Fråga om deltagande
i Earth Hour 2014 ska därefter initieras hos Kommunstyrelsen.
Motionen är därmed besvarad och avslutad för Kommunfullmäktiges del.
_____________

Protokollsutdrag:

Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelseförvaltningen
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Sammanträdesdatum

Sida

2013-02-27

14 (22)

Dnr 2012/224

Svar på motion om Ordning och reda på Ursand
Ärendebeskrivning
James Bucci (V), Stefan Kärvling (V), Marianne Ramm (V) och Lutz Rininsland (V)
har kommit in med en motion. Mot bakgrund av vad som anges i denna föreslås att
kommunfullmäktige utreder
- hur arrendeavtalet angående Ursands camping har tillämpats till dags dato
- vem/vilka som har ansvar och beslutsbefogenheterna att för kommunen tolka och
tillämpa arrendeavtalet
- vilket förhållningssätt kommunen ska ha till Ursands arrendator kontra andra med
intresse i kommunens mark och fastigheter
- hur arrendatorns utvecklingsplaner ska inlemmas i de kommunala möjligheterna att
finansiera upprustningen av Ursand.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2012-05-23, § 75, remittera motionen
till Barn- och ungdomsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Byggnadsnämnden och
Kommunstyrelsen.
Barn- och ungdomsförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen och Kommunstyrelseförvaltningen har yttrat sig i en gemensam skrivelse daterad 2012-11-27. Byggnadsförvaltningen har yttrat sig i skrivelse daterad 2012-11-27.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2012-12-13, § 148, antagit sin
förvaltnings yttrande 2012-11-27 att överlämnas till Kommunfullmäktige.
Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2012-12-11, § 175, antagit sin förvaltnings
yttrande 2012-11-27 att överlämnas till Kommunfullmäktige.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2013-01-21, antagit sin förvaltnings
yttrande 2012-11-27 att överlämnas till Kommunfullmäktige.
Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2013-02-06, § 29
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
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│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum

Sida

2013-02-27
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Dnr 2012/224

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar de förvaltningsskrivelser som antagits av respektive
nämnd som svar på motionen. Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning härtill att
motionen därmed är besvarad och avslutad för Kommunfullmäktiges del.
Lutz Rininsland (V) reserverade sig mot beslutet i en till Kommunstyrelsens protokoll fogad
bilaga.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar de förvaltningsskrivelser som antagits av respektive
nämnd som svar på motionen. Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning härtill att
motionen därmed är besvarad och avslutad för Kommunfullmäktiges del.
_____________

Protokollsutdrag:

Barn- och ungdomsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Byggnadsnämnden

_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 25

Sammanträdesdatum

Sida

2013-02-27
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Dnr 2013/38

Meddelande om ny ersättare i Kommunfullmäktige efter Camilla
Wahlman (MP)
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har efter sammanräkning utsett ny ersättare i Kommunfullmäktige efter
Camilla Wahlman (MP).
Till ny ersättare efter Camilla Wahlman (MP) har Tore Söderberg (MP),
Petersbergsvägen 53 A, LGH 1002, 462 53 Vänersborg, utsetts.
Valet avser tiden till och med den 31 oktober 2014.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar meddelandet och lägger informationen till handlingarna.
_________

Protokollsutdrag:

Camilla Wahlman
Tore Söderberg
Lönekontoret
Förtroendemannaregistret

_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum

Sida

2013-02-27
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Dnr 2013/71

Entledigande av Gunilla Bryntesson (FP) från uppdraget som
ledamot i direktionen för Kunskapsförbundet Väst samt utseende av ny ledamot
Ärendebeskrivning
Gunilla Bryntesson (FP) har avsagt sig uppdraget som ledamot i direktionen för Kunskapsförbundet Väst.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Gunilla Bryntesson (FP) från uppdraget som
ledamot i direktionen för Kunskapsförbundet Väst.
Kommunfullmäktige utser, på grund av ovanstående, Peter Göthblad (FP), Åsvägen 4,
462 61 Vänersborg, till ny ledamot i direktionen för Kunskapsförbundet Väst.
_____________

Protokollsutdrag:

Gunilla Bryntesson
Peter Göthblad
Kunskapsförbundet Väst
Förtroendemannaregistret

_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum

Sida

2013-02-27
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Dnr 2013/72

Entledigande av Gunilla Bryntesson (FP) från uppdrag som
ersättare i Barn- och ungdomsnämnden samt utseende av ny
ersättare
Ärendebeskrivning
Gunilla Bryntesson (FP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Barn- och ungdomsnämnden.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Gunilla Bryntesson (FP) från uppdraget som
ersättare i Barn- och ungdomsnämnden.
Kommunfullmäktige utser, på grund av ovanstående, Gunnar Henriksson (FP),
Tomtevägen 35, 462 54 Vänersborg, till ny ersättare i Barn- och ungdomsnämnden.
_____________

Protokollsutdrag:

Gunilla Bryntesson
Gunnar Henriksson
Barn- och ungdomsnämnden
Lönekontoret
Förtroendemannaregistret

_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum

Sida

2013-02-27
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Dnr 2012/452

Utseende av ny ersättare i Fastighets AB Vänersborg, efter
Joakim Sjöling (S)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2013-01-30, § 15, att entlediga Joakim
Sjöling (S) från uppdraget som ersättare i Fastighets AB Vänersborg. Platsen förklarades tills vidare vakant.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar, på grund av ovanstående, att utse Stefan Larsson (S),
Poppelvägen 74, 462 51 Vänersborg, till ny ersättare i Fastighets AB Vänersborg.
_________

Protokollsutdrag:
Joakim Sjöling
Stefan Larsson
Fastighets AB Vänersborg
Lönekontoret
Förtroendemannaregistret

_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum

Sida
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20 (22)

Dnr 2013/83

Motion om att flytta strandskyddsärenden från Byggnadsnämnden till Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ärendebeskrivning
Per Sjödahl (MP) har kommit in med en motion. Mot bakgrund av vad som anförs i
motionen föreslås att beslut i strandskyddsärenden flyttas från Byggnadsnämnden till
Miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till Kommunstyrelsen,
Byggnadsnämnden samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.
_________

Protokollsutdrag:

Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 30

Sammanträdesdatum

Sida

2013-02-27

21 (22)

Dnr 2013/26

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

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

Bilaga

Bilaga 1 Meddelandelista
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│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum
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Dnr 2013/55

Utseende av ny ersättare i Kommunstyrelsen efter Niklas
Claesson (M)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2013-01-30, § 17, att entlediga Niklas
Claesson (M) från uppdraget som ersättare i Kommunstyrelsen. Platsen förklarades tills
vidare vakant.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Lena Eckerbom Wendel (M) redovisade Moderaternas förslag att Jeanette Dahlbom (M)
skulle utses till ny ersättare i Kommunstyrelsen.
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar, på grund av ovanstående, att utse Jeanette Dahlbom (M),
Tackelgatan 7, 462 55 Vänersborg, till ny ersättare i Kommunstyrelsen.
_________

Protokollsutdrag:

Jeanette Dahlbom
Lönekontoret
Förtroendemannaregistret

_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
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