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Närvarolista
Beslutande
Anders Forsström (M)
Annika Larson-Lindlöf (S)
Kerstin Andersson (FP)
Johan Ekström (FP)
Lars-Göran Ljunggren (S)
Kenneth Persson (S)
Lutz Rininsland (V)
Lars G Blomgren (FP)
Lennart Niklasson (S)
Bengt Larson (S)
Bengt Holmqvist (M)
Mats Andersson (C)
Benny Augustsson (S)
Kerstin Andersson-Carlsson (M)
Gunnar Lidell (M)
James Bucci (V)
Gunilla Nilsson (S)
Marianne Karlsson (C)
Tove af Geijerstam (FP)
Stefan Kärvling (V)
Reidar Eriksson (S)
Ann-Britth Fröjd (C)
Lena Eckerbom Wendel (M)
Henrik Josten (M)
Marie-Louise Bäckman (KD)
Robert Magnusson (M)
Madelaine Karlsson (S)
Peter Göthblad (FP)
Per Sjödahl (MP)
Marianne Ramm (V)
Ann-Christine Wollny (V)
Sigyn Lindbom (S)
Joakim Sjöling (S)
Anne Sophie Aronsson (S)
Tor Wendel (M)
Lisbeth Brodin (M)
Jeanette Dahlbom (M)
Adam Frändelid (V)
Henrik Falk (M)

Tjänstgör för

§ 1 - 11
§ 11-23

Lars-Göran Ljunggren (S)

Bo Carlsson (C)
Marie Dahlin (S)

Kate Giaever (S)

Annalena Levin (C)

Reino Fredriksson (M)

§ 1-14
§ 15-23

Joakim Sjöling (S)
Niklas Claesson (M)

Gisela Gavelin (M)
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Marika Isetorp (MP)
Pierre Simonsson (MP)
Kurt Karlsson (SD)
Magnus Kesselmark (V)
Morgan Larsson (VFP)
Åsa-Katarina Liewendahl (VFP)
Eva Lindgren (V)
Theresia Nordlund (S)
Anna-Karin Sandberg (MP)
Anna Svedung (M)
Cecilia Skenhall (SD)
Orvar Carlsson (KD)
Emelie Carlbom (M)
Gunnel Dirsäter (MP)
Johanna Olsson (S)

§ 1-6
§ 7-23
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Marika Isetorp (MP)

Ann-Sofie Nilsson (MP)

Ersättare
Irma Fredriksson (M)
Hans-Erik Aronsson (M)
Christer Thobiasson (M)
Christina Rosell (FP)
Gunilla Bryntesson (FP)
Bengt Wallin (FP)
Anette Taimory (KD)
Gunnar Bäckman (KD)
Kenneth Persson (S)
Anne Sophie Aronsson (S)
Kjell Nilsson (S)
Emir Terzic (V)
Joachim Johansson (V)
Pontus Gläntegård (V)
Pierre Simonsson (MP)
Bengt Rydholm (VFP)
Sven-Gunnar Larsson (VFP)

§ 1-11
§ 1-14

§ 1-6

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

Sid

§1

Presentation

6

§2

Av kommunfullmäktige återremitterat ärende om utredningsuppdrag
gällande kommunal friskola (Dnr KS 2010/561)

7

§3

Justerad budget 2012 avseende förändrat personalomkostnadspålägg
(Dnr KS 2011/496)

9

§4

Kulturnämnden med begäran att få besluta om den av kommunfullmäktige beslutade utökade budgetramen 2012 (Dnr KS 2012/27)

11

§5

Fastställande av taxa avseende ersättning för dödsboförvaltning och
gravsättning (Dnr KS 2011/489)

14

§6

Fastställande av taxa för frivilliga musikundervisningen inom musikskolan (Dnr KS 2011/515)

15

§7

Antagande av renhållningsordning med tillhörande föreskrift samt
Avfallsplan 2015 (Dnr KS 2011/466)

18

§8

Antagande av Folkhälsoprogram för åren 2012-2015 (Dnr KS 2011/445)

20

§9

Fråga om namnbyte för Kommunala Handikapprådet, KHR
(Dnr KS 2011/518)

21

§ 10

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen,
SoL och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS,
avseende kvartal 3 år 2011 (Dnr KS 2011/276)

22

§ 11

Svar på motion om att göra den 8 mars till en kommunal flaggdag i
Vänersborgs kommun (Dnr KS 2011/129)

23

§ 12

Svar på motion om utredning/planering av friidrottsarena i Vänersborgs
tätort (Dnr KS 2011/172)

25

§ 13

Svar på motion om fria resor för pensionärer inom Trestad
(Dnr KS 2011/505)

27

§ 14

Svar på motion om inköp av bland annat skulptural konst
(Dnr KS 2011/187)

29

§ 15

Svar på motion om att boende ska ha rätt till minst ett kulturarrangemang
per år (Dnr KS 2011/186)

31

§ 16

Svar på motion om utredning av förutsättningar för byggande av cykeloch gångväg runt Vassbotten (Dnr KS 2011/268)

33

§ 17

Svar på motion om upprättande av ridvägsplan för Vänersborg
(Dnr KS 2011/301)

35
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§ 18

James Bucci (V) med fråga till barn- och ungdomsnämndens ordförande
Lena Eckerbom Wendel (M) om arrendet av Ursands camping
(Dnr KS 2012/60)

37

§ 19

Lutz Rininsland (V) med fråga till kommunstyrelsens ordförande Gunnar
Lidell (M) om varför svar på motion om Arena-utredning, dröjer
(Dnr KS 2012/59)

38

§ 20

Entledigande och tillsättande av ledamot i gymnasienämnden samt ersättare
i AB Vänersborgsbostäder efter Camilla Rådmark (MP)
(Dnr KS 2011/511)

39

§ 21

Entledigande och tillsättande av ersättare i Vattenpalatset Vänerparken AB
efter Fredrik Ahola (S) (Dnr KS 2012/44)

40

§ 22

Val av ny ledamot i gymnasienämnden efter Bjarne Klemetz (FP)
(Dnr KS 2012/64)

41

§ 23

Val av ny ledamot i socialnämnden efter Arne Hammar (VFP)
(Dnr KS 2012/63)

42
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§1

Presentation
Katrin Siverby har tillträtt tjänsten som kanslichef och presenterade sig för
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen
_________
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Dnr 2010/561

Av kommunfullmäktige återremitterat ärende om utredningsuppdrag gällande kommunal friskola
Ärendebeskrivning
Hans Edsbagge (MP) och Göran Larsson (MP) föreslog kommunfullmäktige i en
motion att låta utreda förutsättningar för kommunal friskola. Kommunfullmäktige
beslutade enligt förslaget och barn- och ungdomsförvaltningen har nu utrett förslaget.
Barn- och ungdomsutskottet beslutade 2010-11-15, § 48, att överlämna utredningen till
kommunfullmäktige och att föreslå kommunfullmäktige att inte inleda försöksverksamhet med kommunal friskola.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2011-02-02, § 7, att återremittera
ärendet till barn- och ungdomsnämnden för att utreda intresset av självstyre ”s k
kommunal friskola” hos alla kommunala skolor innan beslut tas om en försöksskola.
Barn- och ungdomsförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-11-21 redovisat att en
enkät lämnats till kommunens rektorer. Av tjänsteutlåtandet framgår hur enkäten var
uppbyggd, hur den distribuerats samt hur den besvarades. Av svaren framgår att
samtliga rektorer var nöjda med nuvarande beslutsfunktioner.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2011-12-12, § 130, antagit sin
förvaltnings tjänsteutlåtande 2011-11-21 och översänt denna som svar på det
återremitterade ärendet.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2012-01-18, § 3
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar barn- och ungdomsnämndens beslut 2011-12-12, § 130,
med tillhörande tjänsteutlåtande 2011-11-21.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Forts § 2

Sammanträdesdatum

Sida

2012-02-01

8 (42)

Dnr 2010/561

Ordföranden redovisade förslag till beslut
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar barn- och ungdomsnämndens beslut 2011-12-12, § 130,
med tillhörande tjänsteutlåtande 2011-11-21.
_____________

Protokollsutdrag:

Barn- och ungdomsnämnden
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Dnr 2011/496

Justerad budget 2012 avseende förändrat personalomkostnadspålägg
Ärendebeskrivning
I nämndernas beslutade budgetramar för 2012 är det interna personalomkostnadspålägget preliminärt beräknat till 38,98%.
Ekonomikontoret redovisar i tjänsteutlåtande 2011-12-22 att mot bakgrund av sänkta
arbetsgivaravgifter rekommenderar Sveriges kommuner och landsting ett personalomkostnadspålägg som uppgår till 38,46% för 2012. 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 arbetsutskotts
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2012-01-18, § 4
Ordföranden redovisade förslag.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande:
1. Nämndernas budgetanslag för 2012 justeras ned enligt följande
Barn- och ungdomsnämnden
-1 482 Tkr
Byggnadsnämnden
-54 Tkr
Gymnasienämnden
-397 Tkr
Kommunstyrelsen
-160 Tkr
Kulturnämnden
-25 Tkr
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
-23 Tkr
Samhällsbyggnadsnämnden
-83 Tkr
Socialnämnden
-2 062 Tkr
Totalt nämnderna
-4 286 Tkr
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Dnr 2011/496

2. Nedjusteringen av nämndernas personalomkostnadspålägg, om totalt 4 286 Tkr,
tillförs budgeten för skatteintäkter då skatteprognosen för 2012 har försämrats.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande:
1. Nämndernas budgetanslag för 2012 justeras ned enligt följande
Barn- och ungdomsnämnden
-1 482 Tkr
Byggnadsnämnden
-54 Tkr
Gymnasienämnden
-397 Tkr
Kommunstyrelsen
-160 Tkr
Kulturnämnden
-25 Tkr
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
-23 Tkr
Samhällsbyggnadsnämnden
-83 Tkr
Socialnämnden
-2 062 Tkr
Totalt nämnderna
-4 286 Tkr
2. Nedjusteringen av nämndernas personalomkostnadspålägg, om totalt 4 286 Tkr,
tillförs budgeten för skatteintäkter då skatteprognosen för 2012 har försämrats.
_____________

Protokollsutdrag:

Ekonomikontoret som har att informera berörda
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Dnr 2012/27

Kulturnämnden med begäran att få besluta om den av kommunfullmäktige beslutade utökade budgetramen 2012
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-22, § 92, att utöka kulturnämndens budgetram
med 500 Tkr i Mål- och resursplan 2012-2014, för att nämnden ska återgå till tidigare
nivå för föreningsstöd.
Kulturnämnden beslutade vid sammanträde 2011-12-05, § 78, att hos kommunfullmäktige begära att den erhållna ramökningen skulle få disponeras inom nämndens verksamhetsområde och att beslut om insatser skulle tas av kulturnämnden.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2011-12-23 konstaterat att kulturnämndens
begäran måste hanteras av kommunfullmäktige.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2012-01-18, § 5
Ordföranden redovisade förslag till beslut: Kommunfullmäktige bifaller, med ändring
av kommunfullmäktiges beslut 2011-06-22, § 92, kulturnämndens anhållan att den i
mål- och resursplanen beslutade ramökningen om 500 Tkr får disponeras inom
nämndens verksamhetsområde och beslut om insatser tas av kulturnämnden.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade.
Lutz Rininsland (V) yrkade att beslutet skulle ha följande lydelse: Kommunfullmäktige
avslår kulturnämndens framställning. Kommunen behöver ett aktivt föreningsliv. Föreningslivet behöver den avsedda resursförstärkningen. Beslutet i juni 2011 var väl underbyggt. I yrkandet instämde Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C).
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden arbetsutskottets förslag mot Lutz
Rininslands (V) m fl yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärdes
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Dnr 2012/27

Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av
kommunstyrelsen. Den som stödjer arbetsutskottets förslag, röstar ja och den som
stödjer Lutz Rininslands (V) m fl yrkande, röstar nej.
6 ja-röster
Johan Ekström (FP)
Henrik Josten (M)
Lena Eckerbom Wendel (M)

Anders Forsström (M)
Marie-Louise Bäckman (KD)
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)

2 avstår
Marika Isetorp (MP)
Per Sjödahl (MP)

Med 6 ja-röster mot 7 nej-röster hade kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Lutz
Rininslands (V) m fl förslag. Noteras att 2 ledamöter avstod från att rösta.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår kulturnämndens framställning. Kommunen behöver ett
aktivt föreningsliv. Föreningslivet behöver den avsedda resursförstärkningen. Beslutet i
juni 2011 var väl underbyggt.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Lars G Blomgren (FP) yrkade att den av kulturnämnden erhållna ramökningen om 500
Tkr skulle få disponeras inom nämndens verksamhetsområde och beslut om insatser
skulle tas av kulturnämnden. I yrkandet instämde Gunnar Lidell (M), Morgan Larsson
(VFP), Johan Ekström (FP), Kurt Karlsson (SD) och Marika Isetorp (MP).
Mats Andersson (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. I yrkandet instämde
Lennart Niklasson (S), Lutz Rininsland (V), Ann-Britth Fröjd (C) och Benny
Augustsson (S).
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden kommunstyrelsens förslag mot
Lars G Blomgrens (FP) m fl yrkande och fann att kommunfullmäktige beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärdes.
Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av kommunfullmäktige. Den som stödjer kommunstyrelsens förslag, röstar ja och den som stödjer Lars
G Blomgrens (FP) m fl yrkande, röstar nej. Vid omröstningen lämnades 22 ja-röster och
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Dnr 2012/27

29 nej-röster. Se bilaga 1. Kommunfullmäktige hade därmed beslutat i enlighet med
Lars G Blomgrens (FP) m fl förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att den av kulturnämnden erhållna ramökningen om 500
Tkr ska få disponeras inom nämndens verksamhetsområde och beslut om insatser ska
tas av kulturnämnden.
_____________

Reservation

Följande ledamöter reserverade sig mot beslutet: Lars-Göran Ljunggren (S), Lennart
Niklasson (S), Bengt Larson (S), Benny Augustsson (S), Gunilla Nilsson (S), Annika
Larson-Lindlöf (S), Reidar Eriksson (S), Madelaine Karlsson (S), Sigyn Lindbom (S),
Joakim Sjöling (S), Theresia Nordlund (S), Johanna Olsson (S), Mats Andersson (C),
Marianne Karlsson (C) och Ann-Britth Fröjd (C).

Bilaga:

Omröstningslista, bilaga 1

Protokollsutdrag:

Kulturnämnden
Ekonomikontoret

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§5

Sammanträdesdatum

Sida

2012-02-01

14 (42)

Dnr 2011/489

Fastställande av taxa avseende ersättning för
dödsboförvaltning och gravsättning
Ärendebeskrivning
Kommunen har rätt att ta ut ersättning från dödsbo för kostnader för dödsboförvaltning
och åtgärder enligt ärvdabalken 18 kap 1 § 2 st och begravningslagen 5 kap 2 §.
Socialnämnden har i enlighet med sin förvaltnings skrivelse 2011-10-31, vid
sammanträde 2011-11-24, § 204, beslutat föreslå att socialnämnden ges rätt
att ta ut ersättning av dödsbo för sina kostnader för dödsboförvaltning och
åtgärder enligt begravningslagen samt
att avgift tas ut per timma med 0,70% av prisbasbeloppet plus moms.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2012-01-18, § 6
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar ge socialnämnden rätt att ur dödsbo ta ut ersättning för
kostnader för dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen samt att avgift
uttas per timma med 0,70 % av prisbasbeloppet plus moms.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar ge socialnämnden rätt att ur dödsbo ta ut ersättning för
kostnader för dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen samt att avgift
uttas per timma med 0,70 % av prisbasbeloppet plus moms.
_____________
Protokollsutdrag:
Socialnämnden
Ekonomikontoret
Författningarna
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Dnr 2011/515

Fastställande av taxa för frivilliga musikundervisningen inom
musikskolan
Ärendebeskrivning
Elevavgifterna för deltagande i musikskolans undervisning har varit oförändrade sedan
2002. Barn- och ungdomsförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-11-23 redovisat
antalet elever, form av undervisning samt föreslagit nya avgifter. I tjänsteutlåtandet
redovisas också avgifter i andra kommuner samt ett riksgenomsnitt.
Barn- och ungdomsnämnden beslutade vid sammanträde 2011-12-12, § 123, bland
annat att föreslå kommunfullmäktige fastställa avgifter enligt redovisning nedan, inom
musikskolan avseende den frivilliga musikundervisningen.
Ämne
Grundkurs och gruppundervisning
Enskild undervisning 20 min
30 min
Speciallinjen
Körsång/ensemble
Sambaorkester
Övrigt, enstaka kurser 10-12 ggr
Instrumenthyra

Förslag/termin
725
900
1350
1350
350
600
600
400

Barn- och ungdomsnämnden beslutade vidare att
elev med mer än ett ämne betalar avgift för varje ämne.
familj mantalsskriven på samma adress betalar full avgift för två barn, från tredje
barnet lämnas 50 % rabatt.
inskrivna elever som betalar ämnesavgift deltar utan kostnad i kör, ensemble och
orkesterspel
inga övriga rabatter tillämpas
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet 2012-01-10, § 13
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Marie Dahlin (S) yrkade att avgiften för den frivilliga musikundervisningen skulle
behållas på nuvarande nivå samt att musikskolans avgift fortsättningsvis ses över
vartannat år.
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Dnr 2011/515

Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på sitt eget förslag
och Marie Dahlins (S) yrkande, och fann att arbetsutskottet beslutat att som förslag till
kommunstyrelsen föreslå ordförandens förslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade föreslå
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar fastställa de av barn- och ungdomsnämnden föreslagna
avgifterna avseende den frivilliga musikundervisningen. Kommunfullmäktige beslutar
vidare att de nya avgifterna ska gälla från och med höstterminen 2012. Kommunfullmäktige beslutar slutligen att avgifterna för den frivilliga musikundervisningen ska
kontinuerligt ses över i samband med budgetarbetet.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2012-01-18, § 5
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Förvaltningschefen för barn- och ungdomsförvaltningen Kent Javette informerade.
Joakim Sjöling (S) yrkade avslag till förslaget.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden arbetsutskottets förslag mot
Joakim Sjölings (S) 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 Joakim Sjölings (S) yrkande, röstar nej.
8 ja-röster
Johan Ekström (FP)
Henrik Josten (M)
Lena Eckerbom Wendel (M)
Anders Forsström (M)

Marie-Louise Bäckman (KD)
James Bucci (V)
Lutz Rininsland (V)
Gunnar Lidell (M)

5 nej-röster
Marie Dahlin (S)
Joakim Sjöling (S)
Madelaine Karlsson (S)

Lennart Niklasson (S)
Bo Carlsson (C)

2 avstår
Marika Isetorp (MP)
Per Sjödahl (MP)

Med 8 ja-röster mot 5 nej-röster hade kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
beredningens förslag. Noteras att 2 ledamöter avstod från att rösta.
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Dnr 2012/27

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar fastställa de av barn- och ungdomsnämnden föreslagna
avgifterna avseende den frivilliga musikundervisningen. Kommunfullmäktige beslutar
vidare att de nya avgifterna ska gälla från och med höstterminen 2012. Kommunfullmäktige beslutar slutligen att avgifterna för den frivilliga musikundervisningen ska
kontinuerligt ses över i samband med budgetarbetet.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ann-Britth Fröjd (C) yrkade att avgiften för den frivilliga musikundervisningen ska
behållas på nuvarande nivå samt att musikskolans avgift fortsättningsvis ses över
vartannat år i samband med ordinarie budgetarbete. I yrkandet instämde Kurt Karlsson
(SD).
Lena Eckerbom Wendel (M) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. I yrkandet
instämde Lutz Rininsland (V), Gunnar Lidell (M) och James Bucci (V).
Joakim Sjöling (S) yrkade avslag till kommunstyrelsens förslag. I yrkandet instämde
Reidar Eriksson (S) och Lennart Niklasson (S).
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden under proposition kommunstyrelsens förslag samt Ann-Britth Fröjd (C) och Joakim Sjölings (S) respektive
yrkanden och fann att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar fastställa de av barn- och ungdomsnämnden föreslagna
avgifterna avseende den frivilliga musikundervisningen. Kommunfullmäktige beslutar
vidare att de nya avgifterna ska gälla från och med höstterminen 2012. Kommunfullmäktige beslutar slutligen att avgifterna för den frivilliga musikundervisningen ska
kontinuerligt ses över i samband med budgetarbetet.
_____________
Protokollsutdrag:

Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomi
Författningarna
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Dnr 2011/466

Antagande av renhållningsordning med tillhörande föreskrift
samt Avfallsplan 2015
Ärendebeskrivning

Alla kommuner är skyldiga att anta en renhållningsordning som ska bestå av föreskrifter
om hantering av avfall en så kallad renhållningsföreskrift och avfallsplan.
Ovan angivna handlingar har upprättats inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Renhållningsordningen har varit utställd för samråd under februari 2011. Inkomna synpunkter
har beaktats. Avfallsplan 2015 har arbetats fram av en projektgrupp och den bygger på
föregående avfallsplan men har anpassats till de bestämmelser som gäller idag.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2011-11-10, § 160, föreslagit att
kommunfullmäktige skulle anta renhållningsordningen med tillhörande renhållningsföreskrift och avfallsplan för Vänersborgs kommun.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2012-01-18, § 8
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ingenjören vid gatukontoret, Elena Tibblin, informerade.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta upprättad renhållningsordning med tillhörande
renhållningsföreskrift och avfallsplan 2015 för Vänersborgs kommun. Tidigare beslut i
ärendet upphör därmed att gälla.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Gunnar Lidell (M) yrkade att ärendet skulle återremitteras till samhällsbyggnadsnämnden för revidering i enlighet med mallen för kommunens styrande dokument.
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Dnr 2011/466

Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på om ärendet skulle
avgöras vid dagens sammanträde eller enligt Gunnar Lidells (M) yrkande, återremitteras
med ovan angiven motivering. Ordföranden fann att kommunfullmäktige beslutat
återremittera ärendet med av Gunnar Lidell (M) angiven motivering.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för
revidering i enlighet med mallen för kommunens styrande dokument.
_____________

Protokollsutdrag:

Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr 2011/445

Antagande av Folkhälsoprogram för åren 2012-2015
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett reviderat förslag till Folkhälsoprogram
2012-2015. Kommunstyrelseförvaltningen har i missiv 2012-01-04 bland annat
redovisat att programmet varit föremål för remiss inom kommunens förvaltningar.
Hälspolitiska rådet har vid sammanträde 2011-11-15, § 17, godkänt redovisat förslag till
reviderat Folkhälsoprogram med ändringen att giltighetstiden för programmet skulle
vara 2012-2015.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2012-01-18, § 9
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta upprättat ”Folkhälsoprogram 2012-2015”.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta upprättat ”Folkhälsoprogram 2012-2015”.
_____________

Protokollsutdrag:

Folkhälsosamordnaren som har att informera berörda
Författningarna
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Dnr 2011/518

Fråga om namnbyte för Kommunala Handikapprådet, KHR
Ärendebeskrivning

Kommunala handikapprådet har vid sammanträde 2011-10-11, § 29 föreslagit att rådet
skulle byta namn till Kommunala rådet för funktionshinderfrågor, KRF.
Kommunala handikapprådets ordförande Marie-Louise Bäckman (KD) har i skrivelse
2011-11-13 bland annat redovisat bakgrund till rådets önskemål om namnändring.
Socialnämnden har vid sammanträde 2011-12-15, § 227, ställt sig bakom ovan angivna
förslag och beslutat överlämna frågan till kommunfullmäktige för beslut.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2012-01-18, § 10
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar godkänna byte av rådets namn till Kommunala rådet för
funktionshinderfrågor, KRF
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Marie-Louise Bäckman (KD) och Ann-Britth Fröjd (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna byte av rådets namn till Kommunala rådet för
funktionshinderfrågor, KRF
_____________
Protokollsutdrag:

Socialnämnden
Kommunala handikapprådet som har att informera berörda
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Dnr 2011/276

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,LSS, avseende kvartal 3 år 2011
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har vid sammanträde 2011-11-24, § 203, rapporterat ej verkställda
gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) kap 16, § 6 f-h, och lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) 28 f-g §, avseende kvartal 3 för år 2011.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2012-01-18, § 11
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar informationen
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen
_____________

Protokollsutdrag:

Socialnämnden
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Dnr 2011/129

Svar på motion om att göra den 8 mars till en kommunal
flaggdag i Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Marianne Ramm (V) m fl har 2011-03-02 kommit in med en motion rörande införande
av kommunal flaggdag på den internationella kvinnodagen den 8 mars.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2011-03-30, § 33 att remittera
motionen till kommunstyrelsen.
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande 2012-01-09 redovisat för kommunens praxis vad
gäller flaggning. Av skrivelsen framgår att det står varje kommun fritt att införa de
flaggdagar man så önskar. Av tjänsteutlåtandet framgår också bland annat att FN 1980
proklamerat den 8 mars som internationell kvinnodag. Att göra denna dag till
kommunal flaggdag har därmed stöd av världssamfundet. I skrivelsen noteras även
eventuella merkostnader som kan uppkomma.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2012-01-18, § 12
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Lutz Rininsland (V) yrkade bifall till förslaget. I yrkandet instämde James Bucci (V),
Johan Ekström (FP) och Marika Isetorp (MP).
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige bifaller motionen och gör den internationella kvinnodagen den 8
mars till kommunal flaggdag. Motionen är därmed besvarad och avslutad för
kommunfullmäktiges del.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelseförvaltningen att ta fram reglemente för
flaggning inom Vänersborgs kommun.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
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Dnr 2011/129

Marianne Ramm (V) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag med instämmande av
Tove af Geijerstam (FP).
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen och gör den internationella kvinnodagen den 8
mars till kommunal flaggdag. Motionen är därmed besvarad och avslutad för kommunfullmäktiges del.
_____________

Protokollsutdrag:

Kommunstyrelseförvaltningen
Författningarna
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Dnr 2011/172

Svar på motion om utredning/planering av friidrottsarena i
Vänersborgs tätort
Ärendebeskrivning
Magnus Kesselmark (V) har lämnat in en motion daterad 2011-03-13. Mot bakgrund
vad som anförs i motionen, föreslås att kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämnden utreder hur en friidrottsarena kan planeras inom tätorten.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2011-03-30, § 36, att remittera
motionen till barn- och ungdomsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2011-09-19, § 90, föreslagit att
nämnden skulle få i uppdrag att utreda förutsättningarna för en satsning på spontanidrott
och friidrott samt att finansieringen skulle klarläggas.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2011-10-13, § 148, redovisat att
nämnden kan dela i en eventuell utredning men att huvudansvaret bör ligga på barn och
ungdomsnämnden.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-11-28 föreslagit att barn- och
ungdomsnämnden skulle ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för en friidrottsarena
i Vänersborgs tätort. Utredningen skulle också redovisa investeringskostnad och
driftskostnad.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2012-01-18, § 13
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige bifaller motionen med ändringen att barn- och ungdomsnämnden
ges i uppdrag att, inom befintlig budgetram, utreda förutsättningarna för en friidrottsarena i Vänersborgs tätort. Utredningen ska redovisas för kommunstyrelsen senast
2012-11-28. Motionen är därmed besvarad och avslutad för kommunfullmäktiges del.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
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Dnr 2011/172

Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Magnus Kesselmark (V) yrkade att i beslutsförslagets första mening skulle ha följande
lydelse: Kommunfullmäktige bifaller motionen med ändringen att barn- och
ungdomsnämnden ges i uppdrag att, inom befintlig budgetram, utreda förutsättningarna
för en friidrottsanläggning i Vänersborgs kommun.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden kommunstyrelsens förslag mot
Magnus Kesselmarks (V) ovan angivna yrkande och fann att kommunfullmäktige
beslutat i enlighet med Magnus Kesselmarks (V) yrkande.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen med ändringen att barn- och ungdomsnämnden
ges i uppdrag att, inom befintlig budgetram, utreda förutsättningarna för en friidrottsanläggning i Vänersborgs kommun. Utredningen ska redovisas för kommunstyrelsen
senast 2012-11-28. Motionen är därmed besvarad och avslutad för kommunfullmäktiges
del.
_____________

Protokollsutdrag:

Barn- och ungdomsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr 2011/505

Svar på motion om fria resor för pensionärer inom Trestad
Ärendebeskrivning
Cecilia Skenhall (SD) har i en motion daterad 2011-11-14, mot bakgrund av vad som
anförs i motionen, föreslagit kommunfullmäktige att pensionärer ska få åka kostnadsfritt
på buss och tåg inom Trestad.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2011-12-14, § 171, att remittera
motionen till kommunstyrelsen och socialnämnden.
Socialnämnden har i skrivelse 2011-12-21, med hänvisning till samtal med nämndens
ordförande samt handläggare för kommunstyrelseförvaltningen, meddelat att nämnden
inte ämnar yttra sig.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2012-01-04 redovisat bakgrund och
föreslagit att med hänvisning till att kommunen redan har fria resor för pensionärer + 75
år samt att det inte idag är möjligt att erbjuda fria resor i andra kommuner undantaget
Tvåstad och att kommunens nuvarande giltighet täcker drygt 80 % av resbehovet anses
motionen besvarad.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2012-01-18, § 14
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Lennart Niklasson (S) yrkade bifall till förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens
tjänsteutlåtande 2011-01-04. Motionen är därmed besvarad och avslutad för kommunfullmäktiges del.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
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Dnr 2011/505

Gunnar Lidell (M) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag med instämmande av
Adam Frändelid (V).
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens
tjänsteutlåtande 2011-01-04. Motionen är därmed besvarad och avslutad för kommunfullmäktiges del.
_____________

Protokollsutdrag:

Socialnämnden
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Dnr 2011/187

Svar på motion om inköp av bland annat skulptural konst
Ärendebeskrivning
Dan Nyberg (S) har i en motion daterad 2011-03-12 och mot bakgrund vad som anförs i
motionen, föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att avsätta en miljon kronor om
året för inköp av i huvudsak skulptural konst i enlighet med intentionerna i motionen.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2011-03-30, § 38, att remittera
motionen till byggnadsnämnden och kulturnämnden.
Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2011-10-04, § 137, med hänvisning till
tjänsteutlåtande 2011-09-09 med komplettering 2011-09-23, ställt sig positiv till
motionen. Nämnden har inte tagit ställning till finansieringsfrågan.
Kulturnämnden har vid sammanträde 2011-09-12, § 62, hänvisat till barn- och
ungdomsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-09-05 som skulle utgöra yttrande från
kulturnämnden. I tjänsteutlåtandet ställer sig förvaltningen positiv till motionen.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-11-28 bland annat föreslagit
att befintlig konst systematiseras samt att eventuella renoveringsbehov utförs. Föreslås
också en kartläggning av behovet av ny konst.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 1012-01-18, § 15
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Lennart Niklasson (S) yrkade att beslutet skulle ha följande lydelse: Kommunstyrelsens
förslag till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom
kommunstyrelseförvaltningens yttrande. Därmed anses motionen besvarad.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden arbetsutskottets förslag mot
Lennart Niklassons (S) yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
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Dnr 2011/187

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen med motiveringen att kulturnämnden har
möjlighet att i kommande budgetarbete äska medel för inköp av konst. Detta får prövas
mot övriga ändamål inför budget 2013. Motionen är därmed besvarad och avslutad för
kommunfullmäktiges del.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Lars G Blomgren (FP) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
Gunilla Nilsson (S) yrkade att beslutet skulle ha följande lydelse: Kommunfullmäktige
beslutar att ställa sig bakom kommunstyrelseförvaltningens yttrande. Därmed anses
motionen besvarad.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden kommunstyrelsens förslag mot
Gunilla Nilsson (S) yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen med motiveringen att kulturnämnden har
möjlighet att i kommande budgetarbete äska medel för inköp av konst. Detta får prövas
mot övriga ändamål inför budget 2013. Motionen är därmed besvarad och avslutad för
kommunfullmäktiges del.
_____________

Protokollsutdrag:

Byggnadsnämnden
Kulturnämnden
Ekonomikontoret
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§ 15

Dnr 2011/186

Svar på motion om att boende ska ha rätt till minst ett
kulturarrangemang per år
Ärendebeskrivning
Bengt Larson (S) för socialdemokraternas fullmäktigegrupp har i en motion daterad
2011-03-29, mot bakgrund vad som anförs i motionen, föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att ”de boende på våra institutioner ska ha rätt till minst ett kulturarrangemang per år.”
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2011-03-30, § 39, att remittera
motionen till socialnämnden.
Socialnämnden har vid sammanträde 2011-08-25, § 149, tillstyrkt motionen samt
hänvisat till upprättat tjänsteutlåtande 2011-07-25 med tillhörande redovisning av
genomförda kulturarrangemang på särskilda boende inom vård och omsorg under år
2010 och år 2011.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2012-01-18, § 16
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Marie Dahlin (S) yrkade bifall till förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige bifaller motionen och hänvisar till den av socialnämnden gjorda
redovisningen av genomförda arrangemang. Motionen är därmed besvarad och avslutad
för kommunfullmäktiges del.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Lennart Niklasson (S) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Dnr 2011/186

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen och hänvisar till den av socialnämnden gjorda
redovisningen av genomförda arrangemang. Motionen är därmed besvarad och avslutad
för kommunfullmäktiges del.
_____________

Protokollsutdrag:

Socialnämnden
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Dnr 2011/268

Svar på motion om utredning av förutsättningar för byggande
av cykel- och gångväg runt Vassbotten
Ärendebeskrivning
Kurt Karlsson (SD) har i en motion daterad 2011-05-25, mot bakgrund vad som anförs i
motionen, föreslagit att ”Kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att
utreda möjligheten förutsättningen för en cykel och gångväg runt den del av Vänerviken
som kallas för Vassbotten.”
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2011-06-22, § 100, att remittera
motionen till samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2011-10-13, § 146, hänvisat till
tjänsteutlåtande 2011-09-22 med bland annat redovisning av nuvarande cykelvägar
samt en till skrivelsen hörande bilaga om cykelvägsplanering åren 2011-2015 samt
”Efter 2020”.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-11-28 bland annat hänvisat
till kommunens arbete med fördjupad översiktplan (FÖP) samt program för Skaven och
Öxnered.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2012-01-18, § 17
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige bifaller motionen och hänvisar till den inom samhällsbyggnadsförvaltningen pågående utredningen om cykel och gångvägar. Därmed är motionen
besvarad och avslutad för kommunfullmäktiges del.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kurt Karlsson (SD) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Dnr 2011/268

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen och hänvisar till den inom samhällsbyggnadsförvaltningen pågående utredningen om cykel och gångvägar. Därmed är motionen
besvarad och avslutad för kommunfullmäktiges del.
_____________

Protokollsutdrag:

Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr 2011/301

Svar på motion om upprättande av ridvägsplan för Vänersborg
Ärendebeskrivning
Marianne Karlsson (C) har i en motion daterad 2011-05-31, mot bakgrund vad som
anförs i motionen, föreslagit att ”i samband med cykelvägsplanen även se över behov
och möjligheter för ridvägar/leder. En ridvägs, ridledsplan i Vänerborgs kommun.”
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2011-06-22, § 101, att remittera
motionen till samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2011-10-13, § 145, hänvisat till sin
förvaltnings yttrande 2011-09-15. I yttrandet hänvisas till arbetet med den fördjupade
översiktplanen för Vänersborgs stad och Vargön och att i den planeringen se över
möjligheter att anlägga ridvägar. Av yttrandet framgår en positiv inställning till att
upprätta en ridvägsplan under förutsättning att nämnden ges ekonomisk täckning för
uppkommande kostnader.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-11-28 hänvisat till arbetet
med den fördjupade översiktsplanen för Vänersborgs tätort och Vargön samt det
påbörjade arbetet med en översyn av befintlig Översiktsplan 2012 och att i dessa
dokument belysa ridvägsleder.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2012-01-18, § 18
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige bifaller motionen som därmed är besvarad och avslutad för
kommunfullmäktiges del.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
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Dnr 2011/301

Marianne Karlsson (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag med instämmande
av Cecilia Skenhall (SD).
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen som därmed är besvarad och avslutad för
kommunfullmäktiges del.
_____________

Protokollsutdrag:

Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr 2012/60

James Bucci (V) med fråga till barn- och ungdomsnämndens
ordförande Lena Eckerbom Wendel (M) om arrendet av Ursands
camping
Ärendebeskrivning
James Bucci (V) har ställt en fråga till barn- och ungdomsnämndens ordförande Lena
Eckerbom Wendel (M) om arrendet av Ursands camping.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunfullmäktige medgav att frågan fick ställas.
barn- och ungdomsnämndens ordförande Lena Eckerbom Wendel (M) besvarade
frågan.
Inlägg framfördes av James Bucci (V) och Lena Eckerbom Wendel (M).
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger frågan och svaret till handlingarna.
__________
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Dnr 2012/59

Lutz Rininsland (V) med fråga till kommunstyrelsens ordförande
Gunnar Lidell (M) om varför svar på motionen om Arenautedningen, dröjer
Ärendebeskrivning
Lutz Rininsland (V) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Gunnar Lidell
(M) om kännedom om kommunallagens paragrafer.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunfullmäktige medgav att frågan fick ställas.
Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Lidell (M) besvarade frågan.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger frågan och svaret till handlingarna.
__________

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 20

Sammanträdesdatum

Sida

2012-02-01

39 (42)

Dnr 2011/511

Entledigande och tillsättande av ledamot i gymnasienämnden samt
ersättare i AB Vänersborgsbostäder efter Camilla Rådmark (MP)
Ärendebeskrivning
Camilla Rådmark (MP) har avsagt sig samtliga uppdrag i Vänersborgs kommun. Noteras
att uppdraget, insynsplats i hälsopolitiska rådet, inte beslutas av kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Camilla Rådmark (MP) från uppdraget som
ledamot i gymnasienämnden och ersättare i AB Vänersborgsbostäder.
Kommunfullmäktige utser, på grund av ovanstående, Christina Olsen Lundh (MP), Nya
vägen 13, 462 60 Vänersborg, till ny ledamot i gymnasienämnden. Kommunfullmäktige
utser vidare Gunnel Dirsäter (MP), Tors Väg 3 B, 468 30 Vargön till ny ersättare i AB
Vänersborgsbostäder.
_____________

Protokollsutdrag:

Camilla Rådmark
Christina Olsen Lundh
Gunnel Dirsäter
Gymnasienämnden
AB Vänersborgsbostäder
Hälsopolitiska rådet
Förtroendemannaregistret
Löneavdelningen
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Dnr 2012/44

Entledigande och tillsättande av ersättare i Vattenpalatset
Vänerparken AB efter Fredrik Ahola (S)
Ärendebeskrivning
Fredrik Ahola (S) har i skrivelse 2012-01-15 avsagt sig uppdraget som ersättare i
Vattenpalatset Vänerparken AB.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Fredrik Ahola (S) från uppdraget som ersättare i
Vattenpalatset Vänerparken AB.
Kommunfullmäktige beslutade vidare, på grund av ovanstående, att utse Madelaine
Karlsson (S), Idrottsgatan 20, 462 36 Vänersborg, till ny ersättare i Vattenpalatset
Vänerparken AB efter Fredrik Ahola (S).
_____________

Protokollsutdrag:

Fredrik Ahola
Madelaine Karlsson
Vattenpalatset Vänerparken AB
Förtroendemannaregistret
Lönekontoret
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Dnr 2012/64

Val av ny ledamot i gymnasienämnden efter Bjarne Klemetz (FP)
Ärendebeskrivning
Ledamoten i gymnasienämnden, Bjarne Klemetz (FP), har avlidit.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser, på grund av ovanstående, Josefine Blixö (FP), Utmarksgatan
14, 462 41 Vänersborg, , till ny ledamot i gymnasienämnden.
_______

Protokollsutdrag:

Gymnasienämnden
Josefine Blixö
Förtroendemannaregistret
Lönekontoret
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Dnr 2012/63

Val av ny ledamot i socialnämnden efter Arne Hammar (VFP)
Ärendebeskrivning
Ledamoten i socialnämnden, Arne Hammar (VFP) har avlidit.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser, på grund av ovanstående, Morgan Larsson (VFP),
Ponnygatan 13, 462 41 Vänersborg, till ny ledamot i socialnämnden.
_______

Protokollsutdrag:

Socialnämnden
Morgan Larsson
Förtroendemannaregistret
Lönekontoret
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OMRÖSTNINGSLISTA

Bilaga 1

Tillhör kommunfullmäktiges beslut 2012-02-01,§ 4

Johan Ekström (FP)

Nej

Peter Göthblad (FP)

Nej

Lars-Göran Ljunggren (S)

Ja

Per Sjödahl (MP)

Nej

Lutz Rininsland (V)

Ja

Marianne Ramm (V)

Ja

Lars G Blomgren (FP)

Nej

Ann-Christine Wollny (V)

Ja

Lennart Niklasson (S)

Ja

Sigyn Lindbom (S)

Ja

Bengt Larson (S)

Ja

Joakim Sjöling (S)

Ja

Bengt Holmkvist (M)

Nej

Tor Wendel (M)

Nej

Mats Andersson (C)

Ja

Lisbeth Brodin (M)

Nej

Benny Augustsson (S)

Ja

Jeanette Dahlbom (M)

Nej

Kerstin Andersson-Carlsson (M)

Nej

Adam Frändelid (V)

Ja

Gunnar Lidell (M)

Nej

Henrik Falk (M)

Nej

James Bucci (V)

Ja

Marika Isetorp (MP)

Nej

Gunilla Nilsson (S)

Ja

Kurt Karlsson (SD)

Nej

Annika Larson-Lindlöf (S)

Ja

Magnus Kesselmark (V)

Ja

Marianne Karlsson (C)

Ja

Morgan Larsson (VFP)

Nej

Tove af Geijerstam (FP)

Nej

Åsa-Katarina Liewendahl (VFP)

Nej

Stefan Kärvling (V)

Ja

Eva Lindgren (V)

Nej

Kerstin Andersson (FP)

Nej

Theresia Nordlund (S)

Ja

Reidar Eriksson (S)

Ja

Anna-Karin Sandberg (MP)

Nej

Ann-Britth Fröjd (C)

Ja

Anna Svedung (M)

Nej

Lena Eckerbom Wendel (M)

Nej

Cecilia Skenhall (SD)

Nej

Henrik Josten (M)

Nej

Orvar Carlsson (KD)

Nej

Marie-Louise Bäckman (KD)

Nej

Emelie Carlbom (M)

Nej

Robert Magnusson (M)

Nej

Gunnel Dirsäter (MP)

Nej

Madelaine Karlsson (S)

Ja

Johanna Olsson (S)

Ja

Anders Forsström (M)

Nej

