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Plats

Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Den 14 mars 2007, kl 08.30-14.45

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

James Bucci

Paragrafer

64-81

Underskrifter
Sekreterare

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

Maud Rudquist

Ordförande

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

Lars-Göran Ljunggren

Justerande
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James Bucci
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Närvarolista
Beslutande
Lars-Göran Ljunggren (s)
Joakim Sjöling (s)
Marie Dahlin (s)
Jenny Brycker (s)
Madelaine Karlsson (s)
Anne Sophie Aronsson (s)
Kate Giaever (s)
Mats Andersson (c)
Marianne Karlsson (c)
Ann-Britth Fröjd (c)
Gunnar Lidell (m)
Anders Forsström (m)
Orvar Carlsson (kd)
Astrid Karlsson-Björkman (m)
Johan Ekström (fp)
Andreas Vänerlöv (kd)
James Bucci (v)
Lars Rosén (fv)

Tjänstgör för

del av § 64
del av § 64-81

Madelaine Karlsson (s)

del av § 64
del av § 64-81

Bo Carlsson (c)
Bo Carlsson (c)

del av § 64
del av § 64-81

Astrid Karlsson-Björkman (m)
Lars G Blomgren (fp)

Ersättare
Anne Sophie Aronsson (s)
Sven G Johansson (s)
Bengt Larson (s)
Lennart Niklasson (s)
Dan Nyberg (s)
Marianne Karlsson (c)
Johan Ekström (fp)
Orvar Carlsson (kd)
Lutz Rininsland (v)
Kent O. Nilsson (mp)

del av § 64

del av § 64

Övriga deltagare
Kommunchefen Guy Mahlviker
Kanslichefen Claire Gabrielsson
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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Information § 64
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
Personalchefen Sten Selander
Hälsoutvecklaren Anna Johannesson
Rehabsamordnaren Jenny Mai
Rehabutvecklaren Thomas Nicklasson
Ergonomen Wiveca Ahlqvist
Fastighetsingenjören Maria Wagerland
Miljösamordnaren Ann Olsson
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Ärenden

Sid

§ 64

Information

5

§ 65

Ordförandeinformation

6

§ 66

Motion om att utreda behovet av mer isyta Dnr 2007.457

7

§ 67

Motion om att öka tillgängligheten för döva/hörselskadade Dnr 2006.479

8

§ 68

Redovisning av ingivna, men ej slutbehandlade motioner Dnr 2007.111

9

§ 69

Köpeavtal avseende Kalkonen 1 och Svalan 1 Dnr 2007.72

10

§ 70

Årsredovisning 2006 Dnr 2007.56

11

§ 71

Samrådsremiss för del av Torp Köpcentrum (Herrestads-Torp 1:39,

12

Uddevalla kommun) Dnr 2007.60
§ 72

Platser för feriepraktikanter/semestervikarier sommaren 2007 Dnr 2007. 115

13

§ 73

Ansökan om medel för anställning inför ansökan FOU-projektanslag

14

Dnr 2007.112
§ 74

Ändring av bolagsordningen för Fastighets AB Vänersborg Dnr 2007.144

15

§ 75

Yttrande över ”Kommissionens grönbok om en havspolitik för EU”

16

Dnr 2007.31
§ 76

Deltagande i kampanj mot illegal langning av alkohol Dnr 2007.125

17

§ 77

Anmälan av delegationsbeslut

18

§ 78

Meddelanden

19

§ 79

Kallelse till föreningsstämma med Kommuninvest 2007 Dnr 2007.89

20

§ 80

Valärende Dnr 2007.145

21

§ 81

Kallelse till årsmöte med Stiftelsen Bergagården Dnr 2007.151

22
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§ 64

Information
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
- Årsredovisning för år 2006 Dnr 2007.56
- Månadsuppföljning januari – februari Dnr 2007.147
Personalchefen Sten Selander, hälsoutvecklaren Anna Johannesson,
rehabsamordnaren Jenny Mai, rehabutvecklaren Thomas Nicklasson och
ergonomen Wiveca Ahlqvist
- Hälsa på arbetsplatsen,
Personalchefen Sten Selander
- Platser för Feriepraktikanter/semestervikarier sommaren 2007 Dnr 2007.115
Fastighetsingenjören Maria Wagerland
- Köpeavtal Kalkonen 1 och Svalan 1 Dnr 2007.72
Miljösamordnaren Ann Olsson
Yttrande över ”Kommissionens grönbok om en havspolitik för EU” Dnr 2007.31
Kommunchefen Guy Mahlviker
Ansökan om medel för anställning inför ansökan FOU-projektanslag Dnr 2007.112
Kanslichefen Claire Gabrielsson
Ändring av bolagsordningen för Fastighets AB Vänersborg Dnr 2007.144

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen
_____
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§ 65

Ordförandeinformation
Den 1-2 mars överläggningar kommunstyrelsens arbetsutskott och socialnämndens
presidium angående äldreomsorgen
Den 4 -12 besök av gäster från Omaruru, Namibia
Den 5 mars välkomstceremoni för gäster från Omaruru
Den 5 mars sammanträde med infrastrukturberedningen
Den 5 mars överläggningar med försäkringskassans chef Bertil Andersson angående ny
organisation för försäkringskassan
Den 5 mars sammanträde med Vänersborgs Turist AB
Den 6 mars invigning och öppet hus hos Vänersborg & Co
Den 7 mars sammanträde med Vänersborg & Co
Den 7 mars middag med Namibias ambassadör i Sverige Mrs Theresia Samaria
Den 8 mars information för ambassadören om partnerskapet Vänersborg/Omaruru samt
besök vid Vänersborgs museum, Tärnanskolan samt Brinkebergskulle sluss
Den 8 mars deltog tillsammans med Namibias ambassadör och gäster från Omaruru vid
uppmärksammande av Internationella Kvinnodagen
Den 9 mars seminarium i Åmål om översvämningsrisker m m
Den 9 mars överläggningar mellan presidierna i kommunstyrelsen samt barn- och
ungdomsnämnden angående Arena Vänersborg
Den 12 avslutningslunch med gästerna från Omaruru
Den 12 mars sammanträde med plangruppen
Den 11 april inbjudan till middag hos Namibias ambassadör i Stockholm
Arbetslöshetssiffror för kommunen, länet och landet.
Den 24 maj heldags utbildning för kommunstyrelsen inom områdena klimat- och
sårbarhetsanalys, handelsutredning, plan- och exploateringsfrågor.
Redovisades konsekvenser för plusjobb 2007 med anledning av förändringar i den
statliga ersättningen för dessa. Enades om att söka lösningar för att förlänga
anställningarna över sommaren.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen
_____
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Dnr 2007.457

Motion om att utreda behovet av mer isyta
Ärendebeskrivning
James Bucci (v), har 2006-11-03 lämnat in en motion och mot bakgrund av vad han anför
i motionen yrkat att en utredning görs för att konstatera behovet av utökad isyta inom
kommunen samt att om utredningen skulle komma fram till att utökad isyta är önskvärd,
skulle förslag tas fram till hur behovet bäst tillgodoses.
Kommunfullmäktige beslöt vid sammanträde 2006-11-14, § N 29, att remittera ärendet
till kommunstyrelsen och barn- och ungdomsnämnden.
Barn- och ungdomsförvaltningen har i tjänstutlåtande 2007-01-16 hänvisat till att
utredning påbörjats avseende Arena Vänersborg.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2007-01-29, § 13, beslutat hänvisa till
pågående utredning om Arena Vänersborg och ansett att motionen därmed skulle vara
besvarad.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar hänvisa till pågående utredning om Arena Vänersborg.
Motionen anses därmed besvarad.
_____
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Dnr 2006.479

Motion om att öka tillgängligheten för döva/hörselskadade
Ärendebeskrivning
Marie Dahlin (s) och Ann-Britth Fröjd (c) m fl, har 2006-11-14 lämnat in en motion och
mot bakgrund av vad de anför i motionen yrkat att kommunens växel ska ha möjlighet att
besvara samtal från döva/hörselskadade genom t ex texttelefon eller annan teknik samt att
även biblioteket skulle ges dessa möjligheter. Dessutom skulle kommunens hemsida
anpassas för döva/hörselskadade.
Kommunfullmäktige beslöt vid sammanträde 2006-11-14, § N 30, att remittera ärendet
till kommunstyrelsen och kulturnämnden.
Barn- och ungdomsförvaltningen har i tjänstutlåtande 2007-01-05 ställt sig positiv till
förslagen i motionen.
Kulturnämnden har vid sammanträde 2007-01-25, § 13, ställt sig bakom motionen.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2007-02-19 ställt sig till positiv till
förslagen i motionen.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige ställer sig bakom motionen om förbättrad service för
döva/hörselskadade och därmed anses motionen besvarad
_____

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 68

Sammanträdesdatum

Sida

2007-03-14

9 (22)

Dnr 2007.111

Redovisning av ingivna, men ej slutbehandlade motioner
Ärendebeskrivning
Förteckning har upprättats över, till kommunfullmäktige ingivna men ej slutbehandlade
motioner.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar och lägger förteckningen över ingivna men ej
slutbehandlade motioner till handlingarna
_____
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Dnr 2007.72

Köpeavtal avseende Kalkonen 1 och Svalan 1
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige godkände vid sammanträde 1991-11-26, § N19, försäljning av
fastigheterna Svalan 1 (Södra skolan) och Kalkonen 1 (Östra skolan). För fastigheterna
skrevs köpeavtal 1991-12-18 med Riksbyggens bostadsrättsförening nr 14 respektive 15.
Fastighetsenheten redovisade i skrivelse 2006-12-22 att en ny detaljplan för området
antogs i april 1993. Köpevillkoren förändrades därefter till viss del genom att Riksbyggen för kommunstyrelsen presenterade ett förslag till ändrad exploatering av fastigheterna.
Kommunfullmäktige godkände vid sammanträde 1993-09-28, § 84, ett förslag om sänkning av exploateringsgraden och köpeskillingen för de båda fastigheterna. Av denna
anledning upprättades ett tilläggsavtal som dock aldrig skrevs under. Av fastighetsenhetens skrivelse framgår att kommunen fortfarande har lagfart på fastigheterna och att
parterna nu önskar slutföra fastighetsköpet genom nya avtal.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2007-01-25, § 15, föreslagit att de nu
upprättade avtalen skulle godkännas av kommunfullmäktige.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Fastighetsingenjören Maria Wagerland informerade.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner, i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens förslag,
upprättade köpeavtal avseende fastigheterna Kalkonen 1 och Svalan 1
_____
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Dnr 2007.56

Årsredovisning 2006
Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har överlämnat förslag till årsredovisning för år 2006.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott som utgör budgetberedning.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade.
Ärendet kommer att tas upp till beslut vid kommunstyrelsens sammanträde 2007-03-28.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar erhållen information
_______
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Dnr 2007.60

Samrådsremiss för del av Torp Köpcentrum (Herrestads-Torp 1:39,
Uddevalla kommun)
Ärendebeskrivning
Torp köpcentrum är beläget i Uddevalla kommun i korsningen mellan väg E6, 161 och
44. Det nu redovisade programmet omfattar de delar av Torp Köpcentrum som ligger
norr om väg 161 och sträcker sig således från COOP Forum i öster till Bauhaus i väster.
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Uddevalla har överlämnat programmet till
Vänersborgs kommun för samråd.
Byggnadsförvaltningen har i skrivelse 2007-02-09 redovisat att planen huvudsakligen
syftar till att förstärka handeln på Torp Köpcentrum. Östra och Västra Torp skulle bindas
samman, befintliga byggrätter utökas och trafikstrukturen i området ses över vad avser
besökstrafik, inlastning och busstrafik. Sammanlagt uppges bruttoarean utökas från ca
70 000 kvadratmeter till 95 000 kvadratmeter. Av skrivelsen framgår att programmet
kommer att följas av en detaljplan.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har ingen erinran mot redovisat program
_____
Protokollsutdrag

Byggnadsförvaltningen
Uddevalla kommun
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Dnr 2007.115

Platser för feriepraktikanter/semestervikarier sommaren 2007
Ärendebeskrivning
Vänersborgs kommun har under de senaste åren berett elever som slutat årskurs nio,
möjlighet till feriepraktik. Dessa åtgärder har i sin helhet finansierats av
kommunstyrelsen. För gymnasieelever som beretts semestervikariat inom kommunens
verksamhet har finansiering skett genom anslag från kommunstyrelsen men också via
pengar från länsarbetsnämnd/arbetsförmedling. Dessa medel från länsarbetsnämnd/
arbetsförmedling är från och med år 2007, slopade
Feriepraktik för grundskoleelever har administrerats av arbetsmarknadsenheten och
semestervikariaten av socialförvaltningen.
Personalkontoret har i skrivelse 2007-02-16 redovisat förslag inför sommaren 2007..
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Personalchefen Sten Selander informerade

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inför sommaren 2007 erbjuda upp till 80 grundskoleelever
feriepraktik sex timmar per dag under fyra veckor med en timlön på 60 kronor
Kommunstyrelsen beslutar vidare att erbjuda 15 gymnasieungdomar sommarvikariat
med avtalsenligt lön.
Finansiering sker inom befintligt anslag samt ytterligare högst 150 000 kronor ur
personalkontorets anslag.
_____
Protokollsutdrag

Gymnasienämnden
Socialnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Personalkontoret
Ekonomikontoret
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§ 73

Dnr 2007.112

Ansökan om medel för anställning inför ansökan FOU-projektanslag
Ärendebeskrivning
Från Vinnvord (Vinnova-Vårdalsinstitut) finns möjlighet att ur 50 miljoner söka medel
till effektivt förnyelsearbete av vårdmiljöer.
Högskolecentrum har i skrivelse redovisat kostnader för att en docent i arbetsvetenskap
under två månader skulle utforma en ansökan om 3,9 miljoner kronor ställd till Vinnvord. Projektet, MC-AL, Möjliggöra centralt - Agera lokalt, syftar till att ge kunskap om
vad som krävs på central nivå för att möjliggöra kvalitativt och effektivt omvårdnadsarbete vid lokala arbetsplatser. Projekt skulle fortgå under tre år och stärka samarbetet
mellan Högskolecentrum Vänersborg enheten Centrum för kompetens och lärande,
CKL, och FoU-enhetens hälso- och sjukvårdsinriktning. Projektet skulle också bidra till
att utveckla ett centrum för vårdutbildningar på alla nivåer eller ett så kallat vårdcollege.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunchefen Guy Mahlviker informerade

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att för 2007 anvisa högskolecentrum i Vänersborg 100 000
kronor för anställning av forskare under två månader. Finansiering kan ske ur kommunstyrelsens förfogandeanslag.
_____
Protokollsutdrag

Högskolecentrum
Ekonomikontoret
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Dnr 2007.144

Ändring av bolagsordningen för Fastighets AB Vänersborg
Ärendebeskrivning
Av bolagsordning, § 9, för Fastighets AB Vänersborg, senast ändrad 2004-12-14, § 106,
framgår att bolagets styrelse skall bestå av fem ordinarie ledamöter och fem ersättare.
Kommunstyrelseförvaltningen har i yttrande 2007-03-05, som ett förslag från
aktieägaren, föreslagit att bolagsordningen skulle ändras. Den stora förändringen i
bolagsordningen är att antalet ledamöter och antalet ersättare minskas från fem till tre.
Ändringar föreslås även i bolagsordningens § 7 beroende på ny aktiebolagslag (SFS
2005:551) som föreskriver att det i bolagsordningen skall anges antalet aktier, i stället
för nominellt värde som tidigare angetts.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kanslichefen Claire Gabrielsson informerade

Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom de förändringar i bolagsordningen som föreslås i bilaga till
kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2007-03-05
att tillsända förslaget om ändringar i bolagsordningen till bolaget för att behandlas på
bolagsstämman såsom ett förslag från aktieägaren
att uppdra åt ägarombudet vid bolagsstämman att rösta för ändringarna i bolagsordningen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ändrad bolagsordning för Fastighets AB
Vänersborg
_____
Protokollsutdrag

Fastighets AB Vänersborg
Bolagets revisorer
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§ 75

Dnr 2007.31

Yttrande över ”Kommissionens grönbok om en havspolitik för EU”
Ärendebeskrivning
Näringsdepartementet har för yttrande överlämnat ”Kommissionens grönbok om en
havspolitik för EU”. Syftet med grönboken är att skapa en debatt om möjlig framtida
havspolitik för EU.
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i yttrande 2007-02-27 att exempel där Vänern
möter havspolitiken är sjöfarten och samarbete från kust till kust kring boende,
fritidssektorn och turism.
Förslaget till yttrande innebär att Vänersborgs kommun anser att varje diskussion kring
havet och havskustens framtid avseende ”tillväxt” och ”hållbarhet” ska innehålla en
kontrollpunkt. Denna ska belysa vilken betydelse saken kan ha för tillväxten, miljön och
livskvaliteten när det gäller Vänern med omgivande land.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Miljösamordnaren Ann Olsson informerade.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunstyrelseförvaltningens yttrande
2007-02-27 och antar detta som sitt eget.
_____
Protokollsutdrag

Näringsdepartementet + yttrande 2007-02-27
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Dnr 2007.125

Deltagande i kampanj mot illegal langning av alkohol
Ärendebeskrivning
Alkoholkommittén kommer under veckorna 22 och 23 att ha en kampanj med namnet
”Störa langningen”. Fokus i projektet är att skapa verktyg för att den illegala handeln
med alkohol begränsas och därmed tillgängligheten för barn och ungdomar. Syftet är att
störa langningen, beröra föräldrar och andra vuxna, stimulera till ökat polisiärt arbete,
skapa diskussion och debatt hos allmänheten samt skapa en ökad vilja hos allmänheten
att lämna tips till polisen. Kampanjen är förankrad hos länspolismästaren för Västra
Götaland för att kunna prioriteras inom polisen.
Vänersborgs kommun har tillsammans med Trollhättans stad blivit erbjudna att medverka
i kampanjen. För att delta, skall kampanjen vara förankrad i kommunstyrelsen.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom deltagandet i Alkoholkommitténs kampanj ”Störa
langningen”. Uppkomna kostnader för kommunen tas ur budgeten för det drogförebyggande arbetet.
_____
Protokollsutdrag

Trollhättans stad
Länsstyrelsen
Sara Gunnarsson
Anders Fridén
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§ 77

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen godkänner nedanstående personers och utskotts redovisning av
delegationsbeslut för tiden 2007-02-28- 2007-03-13. 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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§ 78

Meddelanden
Kommunkansliet har ingivit förteckning över skrivelser och meddelanden som inkommit
för anmälan vid kommunstyrelsens sammanträde den 14 mars 2007.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger förteckningen till handlingarna.
_______
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Dnr 2007.89

Kallelse till föreningsstämma med Kommuninvest 2007
Ärendebeskrivning
Kommuninvest ekonomisk förening har kallat till ordinarie föreningsstämma den 22 mars
2007 i Stockholm.
Kommunstyrelsen beslöt vid sammanträde 2007-02-28, § 58, utse kommunstyrelsens
ordförande Lars-Göran Ljunggren (s) till kommunens representant vid föreningsstämman. Till ersättare utsågs kommunstyrelsens förste vice ordförande Gunnar Lidell (m).
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt ombudet att
- rösta för fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning enligt styrelsens förslag
- rösta för dispositioner beträffande vinsten enligt den fastställda balansräkningen samt
dispositioner beträffande koncernens vinst enligt den fastställda koncernbalansräkningen i enlighet med styrelsens förslag.
- rösta för ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- rösta för att skäliga arvoden utgår till styrelsen, revisorerna, revisionskommittén samt
valberedningen
- rösta för att föreningen tecknar 52 000 aktier med ett kvotvärde på vardera 100 kronor
i Kommuninvest i Sverige AB samt att betalningen om 100 kronor per aktie skall ske
genom medel som disponeras av föreningen.
Protokollsutdrag

Kommuninvest
Lars-Göran Ljunggren
Gunnar Lidell
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Dnr 2007.145

Valärende
Ärendebeskrivning
Monika Theodorsson (s) har avsagt sig uppdraget som ledamot, tillika ordförande i
demokratiberedningen.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen entledigar Monika Theodorsson (s) från uppdraget som ledamot tillika
ordförande i demokratiberedningen.
Kommunstyrelsen utser på grund av avsägelsen Kate Giaever (s) Björkholmsgatan 10,
462 32 Vänersborg, till ny ordförande i demokratiberedningen.
Kommunstyrelsen utser vidare, till följd av ovanstående, Andreas Nyström (s), Åkersäng
375, 468 90 Vargön till ny ledamot i demokratiberedningen.
_____
Protokollsutdrag

Monika Theodorsson
Kate Giaever
Andreas Nyström
Löneavdelningen
Ronny Irekvist
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Dnr 2007.151

Kallelse till årsmöte med Stiftelsen Bergagården
Ärendebeskrivning
Stiftelsen Bergagården har kallat till årsmöte 2007-03-29
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen utser fullmäktiges ordförande Dan Nyberg (s) till kommunens
ombud vid årsmöte med Stiftelsen Bergagården.
2. Till ersättare för ombudet utses Astrid Karlsson Björkman (m)
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt ombudet att, under förutsättning av att undertecknad
årsredovisning och revisionsberättelse föreligger samt att revisorerna tillstyrkt
ansvarsfrihet
- rösta för fastställelse av resultaträkning och balansräkning enligt styrelsens förslag
- rösta för disposition av bolagets resultat enligt styrelsens förslag
- rösta för ansvarsfrihet för styrelsen enligt revisorernas förslag
_______
Protokollsutdrag

Stiftelsen Bergagården
Dan Nyberg
Astrid Karlsson Björkman

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

