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Plats

Sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Onsdagen den 24 mars 2010, kl 18.00-19.00.

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2-3

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 3

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 3

Ärendelista

Sid 4

Utsedd att justera

Bo Carlsson (C) och Ann-Christin Helgegren (KD)

Tid och plats för justering

Utvecklingskontoret tisdagen den 30 mars 2010 kl 15.00

Paragrafer

§ 18 - 29

Underskrifter
Sekreterare

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

Maud Rudquist

Ordförande

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

Dan Nyberg

Justerande

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

Bo Carlsson
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Ann-Christin Helgegren
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Närvarolista
Beslutande
Dan Nyberg (S)
Astrid Karlsson-Björkman (M)
Sigyn Lindbom (S)
Johan Ekström (FP)
Lars-Göran Ljunggren (S)
Anne Sophie Aronsson (S)
Sven G Johansson (S)
Lutz Rininsland (V)
Lars G Blomgren (FP)
Bengt-Olof Stake (FP)
Monika Gustavsson (S)
Lisbeth Brodin (M)
Lennart Niklasson (S)
Orvar Carlsson (KD)
Bengt Larson (S)
Bengt Holmkvist Bo Carlsson (C)
Ann-Britth Fröjd (C)
Gunnar Lidell (M)
James Bucci (V)
Kate Giaever (S)
Jeanette Larsson (S)
Hans Edsbagge (MP)
Joakim Sjöling (S)
Marianne Karlsson (C)
Vesna Petrusic (S)
Tove af Geijerstam (FP)
Stefan Kärvling (V)
Åsa Johansson (S)
Ann-Christin Helgegren (KD)
Jonas Johansson (M)
Bengt Fröjd (C)
Marianne Ramm (V)
Maj-Britt Robertsson (S)
Kerstin Andersson (FP)
Tomas Öhberg (S)
Reidar Eriksson (S)
Jenny Brycker (S)

Tjänstgör för

Annika Larson-Lindlöf (S)

ej § 19-20
§ 19-20

Lars G Blomgren (FP)
Anders Forsström (M)

Kjell Nilsson (S)
Gisela Holtersson (S)

Kerstin Andersson-Carlsson (M)
Mats Andersson (C)
Berit Utberg (V)

Sonja Westberg (S)
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Marie Dahlin (S)
Annalena Levin (C)
Tommy Larsson (M)
Platsen tom
Lena Eckerbom Wendel (M)
Henrik Josten (M)
Andreas Vänerlöv (KD)
Marie-Louise Bäckman (KD)
Platsen tom
Kenneth Persson (S)
Madelaine Karlsson (S)
Platsen tom
Lars Rosén (FV)
Monica Bredberg (MP)
Ersättare
Ingvar Håkansson (C)
Bengt-Olof Stake (FP)
John-Åke Ericsson (KD)
Torkel Åström (MP)
Roger Karlsson (FV)
Lennart Bäckemo (FV)

Ingemar Andersén (M)
Emanuel Adel Aboasaleh (M)

Reino Fredriksson (M)

Johanna Olsson (S)

ej § 19-20

Övriga deltagare
Kommunchefen Guy Mahlviker
Kanslichefen Claire Gabrielsson
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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Ärenden

Sid

§ 18

Uppvaktning

5

§ 19

Förvärv av delägda bolaget Vassbotten AB (Dnr KS 2010/97)

6

§ 20

Beslut om ägardirektiv och bolagsordning samt övriga frågor som föranleds
av övertagande av samtliga aktier i Vassbotten AB (Dnr KS 2010/97)

10

§ 21

Nyemission i Vattenpalatset Vänerparken AB (Dnr KS 2010/92)

11

§ 22

Svar på motion om alternativt värmesystem i samband med renovering och
nybyggnation av kommunens fastigheter (Dnr KS 2009/494)

13

§ 23

Svar på motion rörande rastgård för hundar i Frändefors (Dnr KS 2009/512)

15

§ 24

Svar på motion om utbildning i livräddande första hjälp till barn
(Dnr KS 2009/522)

17

§ 25

Utseende av ledamot och ersättare i styrelsen för Vattenpalatset
Vänerparken AB (Dnr KS 2010/194)

19

§ 26

Motion om förändringar i kommunens återvinningssystem
(Dnr KS 2010/193)

20

§ 27

Fråga - ”Är det inte klädsamt att hålla sig till sanningen” (Dnr KS 2010/45)

21

§ 28

Fråga om deltagande i manifestationen ”Earth Hour 2010”
(Dnr KS 2010/121)

22

§ 29

Interpellation om Arena Vänersborgs kostnadsprognos (Dnr KS 2010/185)

23
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§ 18

Uppvaktning
Kommunfullmäktige uppvaktade kommunfullmäktigeledamoten Ann-Britth Fröjd (C)
med anledning av hennes 60-årsdag den 25 februari.
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Dnr 2010/97

Förvärv av delägda bolaget Vassbotten AB
Ärendebeskrivning
Under våren 2008 företogs överläggningar med olika bolag inom såväl utvecklingssom finansieringsbranschen angående utvecklig av området Vassbotten, sedermera
kallat Sanden.
Kommunfullmäktige beslutade 2008-09-17, § 82, att ingå i en bolagsbildning där
kommunen kom att äga 20 % och RL Skand AB 80% av ett aktiebolag, kallat
Vassbotten AB. Syftet med bolagsbildningen var att få ekonomiskt fördelaktig
finansiering i samband med inköp av fastigheter på området och sedermera vid
utvecklingen av området.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2010-02-01 redovisat utvecklingen
som lett fram till att bolaget bör ägas helt av kommunen. Av skrivelsen framgår också
att bolaget bör omvandlas till ett marknadsförings- och utvecklingsbolag. RL Skand AB
är villiga att sälja aktierna till Vänersborgs kommun.
Då kommunen köper resterande del av bolaget övertar kommunen samtliga skulder och
tillgångar i bolaget. Tillgångarna i bolaget består främst av immateriella värden, såsom
utredningsmaterial.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2010-02-17, § 31
Lars G Blomgren (FP) meddelade att han inte deltog i handläggningen eller beslutet i
detta ärende på grund av jäv.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kanslichefen Claire Gabrielsson informerade.
Anders Forsström (M) yrkade att ärendet skulle återremitteras med motiveringen att de
ekonomiska åtagandena borde klaras ut.
Lutz Rininsland (V) yrkade att ärendet skulle återremitteras med motiveringen att
kommunstyrelsen ska ges tillfälle att ta ställning till ett förslag att likvidera/upplösa
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Dnr 2010/97

bolaget Vassbotten AB. Om yrkandet om återremiss inte skulle vinna gehör yrkade Lutz
Rininsland (V) avslag till förlaget.
Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden framförda yrkanden och
föreslog följande propositionsordning som godkändes av kommunstyrelsen.
Först ställs yrkandena om återremiss mot att ärendet avgörs vid dagens sammanträde.
Om yrkandena om återremiss vinner gehör ställs de två motiveringarna om återremiss,
mot varandra. Om kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde, ställs arbetsutskottets förslag mot Lutz Rininslands (V) yrkande om
avslag.
Härefter ställde ordföranden, Anders Forsströms (M) och Lutz Rininslands (V)
yrkanden om återremiss mot att ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde och
fann att kommunstyrelsen beslutat att ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde.
Omröstning begärdes.
Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av kommunstyrelsen. Den som anser att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde, röstar ja och
den som anser att ärendet ska återremitteras, röstar nej.
9 Ja-röster
Bo Carlsson (C)
Kate Giaever (S)
Joakim Sjöling (S)
Ann-Britth Fröjd (C)
Marie Dahlin (S)
Lars Rosén (FV)
Sven G Johansson (S)
Lars-Göran Ljunggren (S)
Johanna Olsson (S)

6 nej-röster
Gunnar Lidell (M)
Anders Forsström (M)
Astrid Karlsson Björkman (M)
Johan Ekström (FP)
Andreas Vänerlöv (KD)
Lutz Rininsland (V)

Kommunstyrelsen hade med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat att ärendet skulle
avgöras vid dagens sammanträde.
Härefter ställde ordföranden arbetsutskottets förslag mot Lutz Rininslands (V) yrkande
om avslag och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Lutz Rininsland (V) reserverade sig mot beslutet enligt en till kommunstyrelsens
protokoll fogad bilaga.
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Dnr 2010/97

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1.

att av RL Skand AB köpa 80 % av aktierna i Vassbotten AB för 80 000 kronor.
Vid köpet övertas bolagets skulder och tillgångar. Bolaget ägs därefter till 100 %
av Vänersborgs kommun.

2.

att godkänna ändring av bolagsordning enligt upprättat förslag

3.

att bevilja bolaget ett villkorat aktieägartillskott om 500 000 kronor efter att
kommunens förvärv av aktierna genomförts under förutsättning att avtal sluts om
detsamma

4.

att bolaget ska ingå i Vänersborgs kommuns koncernkontosystem och att
ekonomichefen har att fastställa koncernintern checkkredit samt

5.

att finansiering kan ske genom ökad upplåning

Under förutsättning av att kommunfullmäktige fattar beslut enligt ovan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
1. att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (S) med
kontrasignering av kommunchef/kommundirektör, att underteckna erforderliga
handlingar om aktieförvärv och aktieägartillskott.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Lars-G Blomgren (FP) anmälde att han inte deltog i handläggningen eller beslutet i
detta ärende på grund av jäv.
Lars-Göran Ljunggren (S) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lena Eckerbom Wendel (M) yrkade att ärendet skulle återremitteras med motiveringen
att de ekonomiska åtagandena gällande förvärv av Vassbotten AB klarläggs och
redovisas. Senaste årsredovisning, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse m m
för bolaget bör ingå i uppdraget för återremissen. I yrkandet instämde James Bucci (V),
Lutz Rininsland (V) och Johan Ekström (FP).
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Dnr 2010/97

Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden att han först skulle ställa
fråga om ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde mot yrkandet om återremiss.
Härefter redovisades kommunallagens 5 kap 36 § om att ett ärende ska återremitteras
om det begärs av minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna.
Ordföranden ställde därefter proposition på om ärendet skulle avgöras vid dagens
sammanträde mot att ärendet skulle återremitteras med den ovan angivna motiveringen.
Ordföranden fann att kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet med ovan
angiven motivering.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet med motivering att de ekonomiska
åtagandena gällande förvärv av Vassbotten AB klarläggs och redovisas. Senaste årsredovisning, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse m m för bolaget bör ingå i
uppdraget för återremissen.
_____________
Jäv:

Lars-G Blomgren (FP) anmälde att han inte deltog i handläggningen eller beslutet i detta
ärende på grund av jäv.

Protokollsutdrag:

Kommunstyrelsen
Vassbotten AB
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Dnr 2010/97

Beslut om ägardirektiv och bolagsordning samt övriga frågor
som föranleds av övertagande av samtliga aktier i Vassbotten
AB
Ärendebeskrivning
Lars-G Blomgren (FP) anmälde att han inte deltog i handläggningen eller beslutet i detta
ärende på grund av jäv.
Vid dagens sammanträde, § 19, har fråga behandlats om övertagande av samtliga aktier
i Vassbotten AB. På grund av att kommunfullmäktige beslutat återremittera ärendet om
övertagande av samtliga aktier, utgår frågan om beslut om ägardirektiv och bolagsordning m m i samma bolag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige konstaterar att på grund av att ärende, § 19, detta protokoll, om
övertagande av samtliga aktier i Vassbotten AB, återremitterats, utgår från dagens lista
ärende om beslut om ägardirektiv och bolagsordning samt övriga frågor som föranleds
av övertagande av samtliga aktier i Vassbotten AB.
_____________
Jäv:

Lars-G Blomgren (FP) anmälde att han inte deltog i handläggningen eller beslutet i detta
ärende på grund av jäv.

Protokollsutdrag:

Kommunstyrelsen
Vassbotten AB
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Dnr 2010/92

Nyemission i Vattenpalatset Vänerparken AB
Ärendebeskrivning
Vattenpalatset Vänerparken AB har i skrivelse 2010-02-01 redovisat att bolaget vid
styrelsesammanträde 2010-01-27 behandlat frågan om kapitalbehov för framtida
investeringar. Styrelsen föreslår att Vänersborgs kommun tecknar en nyemission i
bolaget med 2,0 miljoner kronor.
Ekonomikontoret har yttrat sig i tjänsteutlåtande 2010-02-15. Av skrivelsen framgår att
bolagets förslag föregåtts av överläggningar mellan bolagsledning och kommunstyrelsens presidium. Efter en eventuell nyemission kommer bolagets aktiekapital att totalt
uppgå till 4 000 Tkr, vilket även är den övre gränsen för bolagets aktiekapital enligt
gällande bolagsordning. Ekonomikontoret tillstyrker bolagets förslag samt konstaterar
att beslutade investeringsbidrag för 2007 och 2008 sammanlagt uppgår till 1 500 Tkr.
Outnyttjat förlusttäckningsbidrag under 2009 beräknas uppgå till cirka 400 Tkr, enligt
preliminära uppgifter från bolaget.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2010-03-03, § 57
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar om nyemission i Vattenpalatset Vänerparken AB med
2.000 Tkr. Finansiering sker via ökad upplåning.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, att
uppdra åt sin ordförande Lars-Göran Ljunggren (S) att företräda kommunen vid
bolagsstämman.
Kommunstyrelsen noterar att Vattenpalatset Vänerparken AB avstår från beslutade
investeringsbidrag för åren 2007 och 2008, samtidigt som ej utnyttjat förlusttäckningsbidrag för 2009 återbetalas till kommunen under 2010.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
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Dnr 2010/92

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar om nyemission i Vattenpalatset Vänerparken AB med
2.000 Tkr. Finansiering sker via ökad upplåning.
_____________

Protokollsutdrag:

Vattenpalatset Vänerparken AB
Ekonomikontoret
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Dnr 2009/494

Svar på motion om alternativt värmesystem i samband med
renovering och nybyggnation av kommunens fastigheter
Ärendebeskrivning

Lars Rosén (FV) har mot bakgrund av vad som anges i motionen, föreslagit kommunfullmäktige ett alternativt värmesystem att tas i beaktande vid renovering och nybyggnation av kommunens fastigheter.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2009-10-21, § 127, att remittera
motionen till samhällsbyggnadsnämnden och AB Vänersborgsbostäder
Samhällsbyggnadsnämnden har i yttrade 2009-12-10, § 169, redovisat att nämnden vid
om- och nybyggnad av kommunens fastigheter kommer att ta i beaktande att studera
alternativa värmesystem baserat på solvärme, där ett alternativ kan vara, i motionen
föreslaget system med takpannor.
AB Vänersborgsbostäder har yttrat sig i skrivelse daterad 2009-11-16. Av yttrandet
framgår att bolaget vid framtida om- och tillbyggnader samt vid nyproduktion kommer
att analysera om modellen med solvärme via takpannor av glas kan vara ett alternativ.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2010-03-03, § 55
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige konstaterar att samhällsbyggnadsnämnden och AB Vänersborgsbostäder tagit till sig motionens intentioner och kommer att beakta dem vid om-,
till- och nybyggnation av fastigheter. Därmed anses motionen besvarad och avslutad.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut
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Dnr 2009/494

Bo Carlsson (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. I yrkandet instämde Lars
Rosén (FV).
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige konstaterar att samhällsbyggnadsnämnden och AB Vänersborgsbostäder tagit till sig motionens intentioner och kommer att beakta dem vid om-,
till- och nybyggnation av fastigheter. Därmed anses motionen besvarad och avslutad.
_____________

Protokollsutdrag:

AB Vänersborgsbostäder
Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr 2009/512

Svar på motion rörande rastgård för hundar i Frändefors
Ärendebeskrivning

Kerstin Andersson (FP) har, mot bakgrund av vad som anges i motionen, föreslagit
kommunfullmäktige att det anläggs en rastgård för hundar i Frändefors.
Kommunfullmäktige beslutade 2009-10-21, § 129, att remittera motionen till
samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i yttrande 2010-01-11 föreslår att inte i nuläget
anlägga någon rastgård för hundar i Frändefors och att frågan beaktas i kommande
budgetprocess.
Samhällsbyggnadsnämnden har 2010-01-21, § 5, beslutat i enlighet med sin
förvaltnings yttrande.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2010-02-17, § 30
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att inte i nuläget anlägga någon rastgård för hundar i
Frändefors. Frågan får beaktas i kommande budgetprocess. Därmed anses motionen
besvarad och avslutad.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Bo Carlsson (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. I yrkandet instämde
Kerstin Anderson (FP).
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Dnr 2009/512

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att inte i nuläget anlägga någon rastgård för hundar i
Frändefors. Frågan får beaktas i kommande budgetprocess. Därmed anses motionen
besvarad och avslutad.
_____________

Protokollsutdrag:

Budgetberedningen
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Dnr 2009/522

Svar på motion om utbildning i livräddande första hjälp till barn
Ärendebeskrivning

Marie-Louise Bäckman (KD) har för Kristdemokraterna, mot bakgrund av vad som
anförs i motionen, föreslagit kommunfullmäktige
att Vänersborgs kommun förbereder och inför utbildning för personal inom förskola och
skolor gällande ”Livräddande första hjälp till barn” samt fortlöpande genomför
uppföljning
att Vänersborgs kommun undersöker om det går att söka medel från EU för utbildning
inom ”Livräddande första hjälp till barn”.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2009-10-21, § 130, att remittera
motionen till barn- och ungdomsnämnden.
Barn- och ungdomsnämnden har i yttrande 2010-01-25. § 14, konstaterat att motionens
förslag om utbildningsinsatser redan idag sker vid kommunens skolor. Av yttrandet
framgår att nämnden ställer sig positiv till förslaget att söka medel från EU för
utbildning inom angivet område.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2010-03-03, § 56
Ordföranden redovisade först arbetsutskottets beslutsförslag med följande lydelse:
Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till barn- och ungdomsnämndens yttrande
2010-01-25 att motionen anses besvarad och avslutad.
Ordföranden föreslog därefter ett reviderat förslag till beslut med följande lydelse:
Kommunfullmäktige ställer sig bakom barn- och ungdomsnämndens yttrande
2010-01-25. Kommunfullmäktige uppdrar åt barn- och ungdomsnämnden att undersöka
möjligheter till medel från EU. Därmed anses motionen besvarad och avslutad för
kommunfullmäktiges del.
Marie Dahlin (S) yrkade bifall till ordförandens reviderade beslutsförslag. I yrkandet
instämde Andreas Vänerlöv (KD), Gunnar Lidell (M) och Anders Forsström (M).
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Dnr 2009/522

Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden arbetsutskottets beslutsförslag
mot sitt eget reviderade beslutsförslag och fann att kommunstyrelsen bifallit ordförandens reviderade beslutsförslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige ställer sig bakom barn- och ungdomsnämndens yttrande
2010-01-25. Kommunfullmäktige uppdrar åt barn- och ungdomsnämnden att undersöka
möjligheter till medel från EU. Därmed anses motionen besvarad och avslutad för
kommunfullmäktiges del.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Marie-Louise Bäckman (KD) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige ställer sig bakom barn- och ungdomsnämndens yttrande
2010-01-25. Kommunfullmäktige uppdrar åt barn- och ungdomsnämnden att undersöka
möjligheter till medel från EU. Därmed anses motionen besvarad och avslutad för
kommunfullmäktiges del.
_____________

Protokollsutdrag:

Barn- och ungdomsnämnden
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Dnr KS 2010/194

Utseende av ledamot och ersättare i styrelsen för Vattenpalatset
Vänerparken AB
Ärendebeskrivning
I bolagsordningen för Vattenpalatset Vänerparken AB, framgår att en av ledamöterna i
styrelsen ska nomineras av NCC Fastigheter AB.
I skrivelse daterad 2010-03-15 bekräftar NCC Property Development AB, att bolaget
inte har för avsikt att nominera någon ny ledamot efter den ledamot som avgått ur
styrelsen.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till ovanstående skrivelse daterad
2010-03-15 samt under förutsättning av revidering av bolagets bolagsordning, utse
Marie Dahlin (S), Marierovägen 6 A, 462 37 Vänersborg, till ny ledamot i styrelsen för
Vattenpalatset Vänerparken AB. Till ny ersättare i styrelsen, efter Marie Dahlin (S),
utses Marianne Karlsson (C), Bäcken Torpane 322, 464 63 Brålanda.
Valet gäller till bolagsstämma år 2011.
_________

Protokollsutdrag:

Vattenpalatset Vänerparken AB som har att initiera ändring i bolagsordning
Marie Dahlin
Marianne Karlsson
Förtroendemannaregistret
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Dnr 2010/193

Motion om förändringar i kommunens återvinningssystem
Ärendebeskrivning
Lena Eckerbom Wendel (M) har för Moderaterna mot bakgrund av vad som anges i
motionen, föreslagit förändringar i kommunens återvinningssystem.
Lena Eckerbom Wendel (M) presenterade motionen.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden.
_____________

Protokollsutdrag:

Samhällsbyggnadsnämnden + handlingar
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Dnr 2010/45

Fråga - Är det inte klädsamt att hålla sig till sanningen?
Ärendebeskrivning
Lutz Rininsland (V) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2010-02-10, § 13,
en fråga till barn- och ungdomsnämndens ordförande Marie Dahlin (S) med rubriken
”Är det inte klädsamt att hålla sig till sanningen”. Kommunfullmäktige medgav att
frågan fick ställas.
Eftersom barn- och ungdomsnämndens ordförande Marie Dahlin (S) var förhindrad att
delta i sammanträdet bereddes Marie Dahlin (S) möjlighet att besvara frågan vid
kommande sammanträde.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Barn- och ungdomsnämndens ordförande Marie Dahlin (S) besvarade frågan.
Inlägg framfördes av Lutz Rininsland (V) och Marie Dahlin (S).
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger frågan och svaret till handlingarna.
________
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Dnr 2010/121

Fråga om deltagande i manifestationen ”Earth Hour 2010”
Ärendebeskrivning
Monica Bredberg (MP) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran
Ljunggren (S) om möjlighet att Vänersborgs kommun deltar i manifestation ”Earth Hour
2010”.
Kommunfullmäktige medgav att frågan fick ställas.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (S) besvarade frågan.
Inlägg framfördes av Monica Bredberg (MP) och Lars-Göran Ljunggren (S).
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger frågan och svaret till handlingarna.
________
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Dnr 2010/185

Interpellation om Arena Vänersborgs kostnadsprognos
Ärendebeskrivning
Gunnar Lidell (M) har ställt en interpellation till barn- och ungdomsnämndens
ordförande Marie Dahlin (S) om Arena Vänersborgs kostnadsprognos.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunfullmäktige medgav att interpellationen fick ställas.
Barn- och ungdomsnämndens ordförande Marie Dahlin (S) redovisade att, med
hänvisning till att interpellationen refererar till en tid i barn- och ungdomsnämnden då
hon inte hade uppdraget som ordförande i nämnden, ser hon inte någon möjlighet att
besvara interpellationen.
Ordföranden konstaterar att det inte föreligger någon skyldighet att besvara en ställd
interpellation.
Kommunfullmäktiges beslut
Med konstaterandet ovan läggs interpellationen till handlingarna.
_________
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