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Plats

Sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Onsdagen den 18 november 2009, kl 18.00-21.00.

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2-3

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 3

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 3

Ärendelista

Sid 4

Utsedd att justera

Astrid Karlsson Björkman och Kenneth Persson

Tid och plats för justering

Utvecklingskontoret fredagen den 20 november 2009 kl 14.00

Paragrafer

131-146

Underskrifter
Sekreterare

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

Maud Rudquist
Ordförande

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

Dan Nyberg
Justerande

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

Astrid Karlsson Björkman
.............................................................................................

Kenneth Persson
________________________________________________________________________________
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
2009-11-18

Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande

2009-11-20
2009-12-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunfullmäktige, Sundsgatan 29, Vänersborg

Underskrift
utdragsbestyrkande
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Maud Rudquist
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Närvarolista
Beslutande
Dan Nyberg (S)
Astrid Karlsson-Björkman (M)
Annika Larson-Lindlöf (S)
Johan Ekström (FP)
Lars-Göran Ljunggren (S)
Anne Sophie Aronsson (S)
Sven G Johansson (S)
Lutz Rininsland (V)
Lars G Blomgren (FP)
Kristina Rosell (FP)
Monika Gustavsson (S)
Anders Forsström (M)
Lennart Niklasson (S)
Orvar Carlsson (KD)
Bengt Larson (S)
Roger Karlsson (FV)
Bo Carlsson (C)
Ann-Britth Fröjd (C)
Gunnar Lidell (M)
James Bucci (V)
Kate Giaever (S)
Jeanette Larsson (S)
Hans Edsbagge (MP)
Kjell Nilsson (S)
Marianne Karlsson (C)
Bengt-Göran Nilsson (S)
Tove af Geijerstam (FP)
Stefan Kärvling (V)
Åsa Johansson (S)
Ann-Christin Helgegren (KD)
Kerstin Andersson-Carlsson (M)
Mats Andersson (C)
Marianne Ramm (V)
Maj-Britt Robertsson (S)
Kerstin Andersson (FP)
Sonja Westberg (S)
Reidar Eriksson (S)
Sigyn Lindbom (S)
Marie Dahlin (S)

Tjänstgör för

ej § 136
§ 136

Lars G Blomgren (FP)

Bengt Holmkvist -

Gisela Holtersson (S)

Berit Utberg (V)

Jenny Brycker (S)
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Annalena Levin (C)
Lisbeth Brodin (M)
Platsen tom
Emanuel Adel Aboasaleh (M)
Tommy Larsson (M)
Lena Eckerbom Wendel (M)
Henrik Josten (M)
Andreas Vänerlöv (KD)
Marie-Louise Bäckman (KD)
Reino Fredriksson (M)
Kenneth Persson (S)
Madelaine Karlsson (S)
Joakim Sjöling (S)
Vesna Petrusc (S)
Lars Rosén (FV)
Monica Bredberg (MP)
Ersättare
Vesna Petrusic (S)
Tomas Öhberg (S)
Betty Axelsson (S)
Inger Wallén (S)
Usa Charoensawat (C)
Ingvar Håkansson (C)
Tommy Larsson (M)
Kristina Rosell (FP)
John-Åke Ericsson (KD)
Anette Taimory (KD)
Torkel Åström (MP)
Lennart Bäckemo (FV)

Sammanträdesdatum

Sida

2009-11-18

3 (31)

§ 131-144
§ 145-146
§ 131-138
§ 139-146

Ingemar Andersén (M)
Lisbeth Brodin (M)

§ 131-139
§ 140-146

Johanna Olsson (S)
Joakim Sjöling (S)

Emanuel Adel Aboasaleh (M)

§ 131-139

§ 131-139

§ 131-138
ej § 136

Övriga deltagare
Kanslichefen Claire Gabrielsson
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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Ärenden
§ 131
§ 132
§ 133

§ 134

§ 135
§ 136
§ 137
§ 138
§ 139
§ 140
§ 141
§ 142
§ 143
§ 144

§ 145
§ 146

Sid
Meddelande om ny ersättare i kommunfullmäktige efter Carl-Ewert
Berg (KD) (Dnr KS 2009/451)
Meddelande om ny ledamot i kommunfullmäktige efter Carmen
Lundgren (MP) samt ny ersättare (Dnr KS 2009/520)
Antagande av nya reglementen för socialnämnden och överförmyndarnämnden vad gäller ersättning till särskild förordnad vårdnadshavare (Dnr KS 2009/313)
Antagande av nytt reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden
samt byggnadsnämnden vad gäller dispenser och tillsyn av strandskyddsfrågor i enlighet med Lag om ändring i miljöbalken
(Dnr KS 2009/453)
Antagande av plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser (Dnr KS 2009/519)
Antagande av taxa för Arena Vänersborg (Dnr KS 2009/421)
Fastställande av pris på tomtyta för verksamheter avseende del av
Holmängen (Dnr KS 2009/474)
Godkännande av markanvisningsavtal för Onsjö 2:1 i Vänersborg
(Dnr KS 2009/475)
Svar på motion om införande om kommunalt vårdnadsbidrag
(Dnr KS 2007/469)
Svar på motion om solcellsinstallationer vid alla kommunala
inrättningar (Dnr KS 2008/171)
Svar på motion om anläggande av pulkabacke i Frändefors tätort
(Dnr KS 2009/211)
Entledigande av Lennart Grann (S) från uppdraget som ersättare i
socialnämnden (Dnr KS 2009/571)
Fråga till kommunstyrelsens ordförande om "När beslutades
egentligen om restaurangen i Arenan" (Dnr KS 2009/567)
Fråga till kommunstyrelsens ordförande om "Hur mycket av Arenans
beräknade 94 mkr fördyring är på grund av att det har, sedan
kommunfullmäktiges beslut 2007-06-20, tillkommit en extra våning
plus restaurang vid arenaentrén" (Dnr KS 2009/570)
Fråga till kommunstyrelsens ordförande om "Vem initierade
restaurangen i Arenan" (Dnr KS 2009/569)
Motion om att inleda förhandlingar med Västtrafik om reseavtal för
medborgare i kommunen i åldrarna 70+ (Dnr KS 2009/579)

5
6
7

9

12
13
15
17
19
23
25
27
28
29

30
31
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Dnr 2009/451

Meddelande om ny ersättare i kommunfullmäktige efter
Carl-Ewert Berg (KD)
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har efter sammanräkning utsett ny ersättare i kommunfullmäktige efter
Carl-Ewert Berg (KD).
Till ny ersättare har Anette Taimory (KD), Marierovägen 18 B, 462 37 Vänersborg,
utsetts.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar meddelandet och lägger informationen till handlingarna.
_______

Protokollsutdrag:

Carl-Ewert Berg
Anette Taimory
Förtroendemannaregistret
Lönekontoret
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Dnr 2009/520

Meddelande om ny ledamot i kommunfullmäktige efter Carmen
Lundgren (MP) samt ny ersättare
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har efter sammanräkning utsett ny ledamot i kommunfullmäktige efter
Carmen Lundgren (MP) samt ny ersättare.
Till ny ledamot har Monica Bredberg (MP) Bandyvägen 10, 468 33 Vargön, utsetts.
Till ny ersättare efter Monica Bredberg (MP) har Torkel Åström (MP), Nygatan 41 C,
462 31 Vänersborg, utsetts.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar meddelandet och lägger informationen till handlingarna.
_____________

Protokollsutdrag:

Carmen Lundgren
Monica Bredberg
Torkel Åström
Förtroendemannaregistret
Lönekontoret
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Dnr 2009/313

Antagande av nya reglementen för socialnämnden och
överförmyndarnämnden vad gäller ersättning till särskild
förordnad vårdnadshavare
Ärendebeskrivning
Fråga har uppkommit om vilken nämnd som ska belastas när ersättning ska utgå till
särskilt förordnad vårdnadshavare för barn.
En vårdnadshavare har enligt föräldrabalken ett ansvar för ett barns personliga förhållanden medan en förmyndare har att förvalta den underåriges förmögenhet och
företräda barnet i angelägenheter som rör denna. I de flera fall föräldrarna inte är vårdnadshavare ska vården anförtros åt särskilt förordnad vårdnadshavare som utses av
Tingsrätten.
Socialförvaltningen redovisar i skrivelser 2009-03-10 och 2009-05-29 att förmyndarskapsdelen för ett barns ekonomiska förehavanden är ett ansvar för överförmyndarnämnden. Av skrivelserna framgår också att det är oklart vad gäller kostnadsansvaret
när uppdraget omfattar både ekonomiska förehavanden och att ta tillvara barnets
personliga angelägenheter.
Socialnämnden har vid sammanträde 2009-05-29, § 98, föreslagit att kommunfullmäktige skulle besluta om vilken myndighet, socialnämnden eller överförmyndarnämnden, som ska fatta beslut i dessa ärenden och ha kostnadsansvaret för omvårdnadsdelen i uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare. Som en följd därav skulle
även reglementena ändras.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2009-08-12, § 153, att
överlämna ärendet till överförmyndarnämnden för yttrande.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2009-09-10 redovisat bakgrund samt
skillnader mellan vårdnadshavare respektive förmyndare samt nedtecknad en
bedömning i frågan.
Överförmyndarnämnden har vid sammanträde 2009-09-15, § 68, ställt sig bakom
förvaltningens skrivelse samt redovisat förslag till beslut.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
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Dnr 2009/313

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2009-11-04, § 254
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att särskild förordnad vårdnadshavare ersätts av socialnämnden för den del som gäller
den personliga omvårdnaden
att särskild förordnad vårdnadshavare ersätts av överförmyndarnämnden för den del
som avser den ekonomiska förvaltningen
att den närmare reglering av hur utbetalning av arvode och ersättning ska realiseras
bör hanteras av respektive nämnd
att i de fall kostnaden avser ersättning till särskilt förordnade vårdnadshavare för
ensamkommande barn som erhållit uppehållsstillstånd, finansiering sker inom
ramen för schablonersättning för flyktingar m fl.
Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till besluten ovan, anta nya reglementen
för socialnämnden och överförmyndarnämnden.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att särskild förordnad vårdnadshavare ersätts av socialnämnden för den del som gäller
den personliga omvårdnaden
att särskild förordnad vårdnadshavare ersätts av överförmyndarnämnden för den del
som avser den ekonomiska förvaltningen
att den närmare reglering av hur utbetalning av arvode och ersättning ska realiseras
bör hanteras av respektive nämnd
att i de fall kostnaden avser ersättning till särskilt förordnade vårdnadshavare för
ensamkommande barn som erhållit uppehållsstillstånd, finansiering sker inom
ramen för schablonersättning för flyktingar m fl.
Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till besluten ovan, anta nya reglementen
för socialnämnden och överförmyndarnämnden.
_____________
Protokollsutdrag:
Socialnämnden
Överförmyndarnämnden
Författningarna
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Dnr 2009/453

Antagande av nytt reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden samt byggnadsnämnden vad gäller dispenser och
tillsyn av strandskyddsfrågor i enlighet med Lag om ändring i
miljöbalken
Ärendebeskrivning
Byggnadsförvaltningen och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i gemensamt
tjänsteutlåtande 2009-09-1 redovisat att ny lagstiftning gäller från 2009-07-01 och i
vissa avseenden från och med 2010-02-01. Den stora förändringen är att huvuddelen av
frågor om strandskyddsdispenser samt tillhörande tillsyn flyttas från länsstyrelsen till
kommunen. I skrivelsen lyfts frågeställningen om vilken nämnd som ska ansvara för
dispenser och tillsyn.
Kommunstyrelseförvaltningen har i yttrande 2009-09-16 föreslagit att fråga om beslut i
strandskyddsdispens samt utövande av tillsyn över strandskyddet skulle delegeras till
byggnadsnämnden. Av skrivelsen framgår att beslut om strandskyddsdispens skulle
föregås av ett samråd med miljö- och hälsoskyddsnämnden. Verksamheten skulle
bedrivas inom givna ekonomiska ramar.
Kommunstyrelsens ordförande har i delegationsbeslut 200-09-16 remitterat ärendet till
byggndsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden för yttrande samt förslag till
reviderade reglementen..
Byggnadsförvaltningen har i skrivelse 2009-09-21 föreslagit att nämnden inte skulle ha
något att erinra mot kommunstyrelseförvaltningens ovan redovisade förslag.
Förvaltningen framhåller dock vikten av att medel anvisas för verksamheten.
Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2009-09-29, § 191, beslutat att nämnden inte
har någon erinran mot kommunstyrelseförvaltningens förslag som redovisats ovan. Av
beslutet framgår att nämnden lägger stor vikt vid att medel anvisas för verksamheten.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har vid sammanträde 2009-10-19, § 90, bland annat
redovisat att nämnden ser positivt på att prövning och tillsyn sker i samma nämnd. Av
beslutet framgår att prövning och tillsyn bör ske inom miljö- och hälsoskyddsnämnden.
I beslutet anges också att valet av ansvarig nämnd ska motiveras.
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Dnr 2009/453

Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2009-11-04, § 255
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Madelaine Karlsson (S) yrkade att tredje stycket i arbetsutskottets beslutsförslag skulle
strykas. Stycket har följande lydelse: Kommunfullmäktige beslutar vidare att frågan bör
ingå som en del av den organisationsöversikt som genomförs inför ny mandatperiod.
I yrkandet instämde Lars-Göran Ljunggren (S).
Lutz Rininsland (V) meddelade att han inte deltog i beslutet av detta ärende.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden tredje stycket, så som det
redovisats ovan, under proposition och fann att kommunstyrelsen beslutat att detta
stycke skulle strykas.
Härefter ställde ordföranden arbetsutskottets förslag, förutom det tredje stycket, under
proposition och fann att kommunstyrelsen beslutat bifalla detta.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige delegerar till byggnadsnämnden att besluta om strandskyddsdispens samt att utöva tillsyn över strandskyddet. Beslut om strandskyddsdispens ska
föregås av ett samråd med miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar att verksamheten får hanteras inom ram. Frågan får av
nämnderna väckas inför framtagande av mål- och resursplan 2011-2013.
Kommunfullmäktige beslutar slutligen anta reviderade reglementen för byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden med anledning av besluten ovan.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Lars-Göran Ljunggren (S) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. I yrkandet
instämde Sven G Johansson (S).
Lutz Rininsland (V) yrkade att beslutets första stycke skulle ha följande lydelse:
”Kommunfullmäktige delegerar till miljö- och hälsoskyddsnämnden att beslut om
strandskyddsdispens samt att utöva tillsyn över strandskyddet. I beslut om strand_________________________________________________________________________________________________
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Dnr 2009/453

skyddsdispens ska föregås av samråd med byggnadsnämnden.” Övriga två stycken i
beslutsförslaget skulle ha samma lydelse som kommunstyrelsens förslag.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden kommunstyrelsens förslag mot
Lutz Rininslands (V) yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige delegerar till byggnadsnämnden att besluta om strandskyddsdispens samt att utöva tillsyn över strandskyddet. Beslut om strandskyddsdispens ska
föregås av ett samråd med miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar att verksamheten får hanteras inom ram. Frågan får av
nämnderna väckas inför framtagande av mål- och resursplan 2011-2013.
Kommunfullmäktige beslutar slutligen anta reviderade reglementen för byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden med anledning av besluten ovan.
_____________

Reservation

Lutz Rininsland (V) reserverade sig mot beslutet enligt bilaga 1.

Bilaga

Lutz Rininslands (V) reservation enligt bilaga 1.

Protokollsutdrag:

Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Författningarna
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Dnr 2009/519

Antagande av plan för hantering av samhällsstörningar och
extraordinära händelser
Ärendebeskrivning
Det har funnits ett behov av att uppdatera och revidera kommunens övergripande plan
för extraordinära händelser. Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag som
överlämnats till samtliga förvaltningar för yttrande.
Kommunstyrelsen har sammanställt och kommenterat inkomna yttranden.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2009-11-04, § 253
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar upprättad plan för samhällsstörningar och extraordinära
händelser.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar upprättad plan för samhällsstörningar och extraordinära
händelser.
_____________

Protokollsutdrag:
Samtliga nämnder
Författningarna
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Dnr 2009/421

Antagande av taxa för Arena Vänersborg
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsförvaltningen har tjänsteutlåtande 2009-09-28 redovisat att
förvaltningen har upprättat förslag till taxor för uthyrning av lokaler i Arena
Vänersborg. I förslaget regleras hyra av is under för- och seriesäsong samt vad som
gäller för uthyrning i andra hand till externa lag. Vidare regleras uthyrning av entréplan,
Arenahallen och viss utrustning som inte ingår i uthyrningspriset.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2009-10-12, § 111, antagit
föreslagen taxa samt vidare föreslagit att kommunfullmäktige skulle anta samma taxa.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2009-11-04, § 256
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Lutz Rininsland (V) yrkade avslag till arbetsutskottets förslag.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden arbetsutskottets förslag mot Lutz
Rininslands (V) yrkande om avslag och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar föreslagen taxa för uthyrning av lokaler m m i Arena
Vänersborg. Kommunfullmäktige uppdrar åt barn- och ungdomsnämnden att justera
taxan utifrån konsumentprisindex med oktober 2009 som basår.
Lutz Rininsland (V) reserverade sig mot beslutet enligt en till protokollet fogad bilaga.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
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Dnr 2009/421

Lars-Göran Ljunggren (S) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. I yrkandet
instämde Bo Carlsson (C).
James Bucci (V) yrkade att ärendet skulle återremitteras med motiveringen att ”invänta
att arena byggnationen blir färdig så vi har en färdig prislapp”.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på om ärendet skulle
avgöras vid dagens sammanträde mot James Buccis (V) ovan redovisade yrkande om
återremiss och fann att kommunfullmäktige beslutat att ärendet skulle avgöras vid
dagens sammanträde.
Omröstning begärdes.
Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av kommunfullmäktige. Den som anser att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde, röstar ja
och den som anser att ärendet ska återremitteras, röstar nej.
Vid omröstningen lämnades 45 ja-röster, 4 nej-röster och 2 ledamöter avstod från att
rösta. Se bilaga 2. Kommunfullmäktige hade därmed beslutat att ärendet skulle avgöras
vid dagens sammanträde.
Härefter ställde ordföranden kommunstyrelsens förslag under proposition och fann att
kommunfullmäktige bifallit detta.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar föreslagen taxa för uthyrning av lokaler m m i Arena
Vänersborg. Kommunfullmäktige uppdrar åt barn- och ungdomsnämnden att justera
taxan utifrån konsumentprisindex med oktober 2009 som basår.
_____________
Jäv
Lars G Blomgren (FP) meddelade att han inte deltog i handläggningen eller beslutet i
detta ärende på grund av jäv.
Bilaga

Omröstningslista enligt bilaga 2
Protokollsutdrag:

Barn- och ungdomsnämnden
Författningarna
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Dnr 2009/474

Fastställande av pris på tomtyta för verksamheter avseende del
av Holmängen
Ärendebeskrivning
Inom Holmängenområdet pågår ett detaljplanearbete. Området som ligger mellan
Tygladan och Regionarkivet ska användas för handel/kontor, dock inte livsmedel, samt
småindustri. Den totala ytan för handel/industrimarken är ca 93.550 kvadratmeter,
inklusive tidigare optionsområde på cirka 29.800 kvadratmeter, samt Tygladan på cirka
5.600 kvadratmeter.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar i skrivelse 2009-08-31 att vid fördelning av
exploateringskostnaderna har området delats upp i delområde ett och delområde två i
enlighet med en till ärendet hörande karta. Av skrivelsen framgår även förslag till pris
per kvadratmeter tomtyta gällande del av Holmängen för verksamheter.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2009-09-10, § 116, beslutat föreslå,
för delområde ett, ett kvadratmeterpris på 140 kronor och för delområde två, ett
kvadratmeter pris på 130 kronor. De bestämda priserna ska gälla tills vidare i enlighet
med samhällsbyggnadsförvaltningens ovan angivna skrivelse.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2009-11-04, § 257
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att för Holmängen, delområde ett, tillämpa ett
kvadratmeterpris på 140 kronor och för delområde två, ett kvadratmeterpris på 130
kronor. De bestämda priserna ska gälla tills vidare.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Bo Carlsson (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Dnr 2009/474

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att för Holmängen, delområde ett, tillämpa ett
kvadratmeterpris på 140 kronor och för delområde två, ett kvadratmeterpris på 130
kronor. De bestämda priserna ska gälla tills vidare.
_____________

Protokollsutdrag:

Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomikontoret
Författningarna
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Dnr 2009/475

Godkännande av markanvisningsavtal för Onsjö 2:1 i
Vänersborg
Ärendebeskrivning
På del av fastigheten Onsjö 2:1 i direkt anslutning till Quality hotell har Norstaden Etablering AB, Arild Aaserud, för avsikt att uppföra bostäder. Exploatören skulle förvärva
ett område på cirka 18.500 kvadratmeter för en köpeskilling på 100 kronor per kvadratmeter med tillträde så snart förutsättningarna enligt upprättat och undertecknat
markanvisningsavtal är uppfyllda.
Fastighetsenheten har i skrivelse 2009-08-21 föreslagit att kommunfullmäktige skulle
godkänna avtalet.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2009-09-10, § 117, föreslagit att
kommunfullmäktige skulle godkänna avtalet i enlighet med förslag i fastighetsenhetens
ovan redovisade skrivelse.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2009-11-04, § 258
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar godkänna markanvisningsavtal som upprättats och
undertecknats av företrädare för Vänerborgs kommun respektive Norstadens Etablering
AB.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Bo Carlsson (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.

________________________________________________________________________________
│ Justerandes sign
│ Utdragsbestyrkande
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Forts § 138

Sammanträdesdatum

Sida

2009-11-18

18 (31)

Dnr 2009/475

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna markanvisningsavtal som upprättats och
undertecknats av företrädare för Vänerborgs kommun respektive Norstadens Etablering
AB.
_____________

Protokollsutdrag:

Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr 2007/469

Svar på motion om införande om kommunalt vårdnadsbidrag
Ärendebeskrivning
Andreas Vänerlöv (KD) m fl har för kristdemokraterna, mot bakgrund av vad som
anförs i motionen, föreslagit införande av kommunalt vårdnadsbidrag, i enlighet med
regeringens förslag, att gälla från och med 2008-07-01.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2007-09-26, § 103, att remittera
ärendet till kommunstyrelsen och barn- och ungdomsnämnden.
Barn- och ungdomsförvaltningen har i skrivelse 2008-06-03 redovisat utgångsläge,
ekonomi samt tidsplan och förslag till uppföljning.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2008-06-16, § 75, bland annat
föreslagit att kommunfullmäktige skulle besluta att införa vårdnadsbidrag 2009-01-01.
En utvärdering föreslogs ske 2011-06-30.
Ekonomikontoret har yttrat sig 2008-08-11. I yttrandet konstateras bland annat att
frågan inte beretts i anslutning till mål- och resursplan 2009-2011 samt att kostnadskonsekvenserna mot bakgrund av barn- och ungdomsförvaltningens skrivelse är
betydande och att finansieringsfrågan inte är löst.
Barn- och ungdomsförvaltningens chef Karl-Johan Höjer informerade kommunstyrelsens arbetsutskott vid sammanträde med 2008-08-13.
Tillförordnande barn- och ungdomsförvaltningens chef Charlotte Petersson
överlämnade 2009-02-13 kompletterande handlingar till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2009-02-12 att överlämna barn- och
ungdomsförvaltningens förtydligande motionssvar till barn- och ungdomsnämnden för
beslut.
Muntliga överläggningar mellan barn- och ungdomsnämndens presidium och kommunstyrelsens presidium har givit vid handen att nämndens beslut 2008-06-16, § 75, står
fast, dock att tidsangivelsen ska justeras.
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Dnr 2007/469

Ärendet anses nu vara färdigbehandlat i kommunstyrelsens presidium och förs över till
kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut i sak.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2009-11-04, § 259
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Gunnar Lidell (M) yrkade bifall till motionen med instämmande av Andreas Vänerlöv
(KD) och Astrid Karlsson Björkman (M).
Lutz Rininsland (V) yrkade avslag till arbetsutskottets förslag.
Lars-Göran Ljunggren (S) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag med instämmande
av Bo Carlsson (C).
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden Gunnar Lidells (M) ovan angivna
yrkande och Lutz Rininslands (V) ovan angivna yrkande samt arbetsutskottets förslag
under proposition och fann att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att barn- och ungdomsnämnden äger rätt att besluta i
frågan när nämndens ekonomiska ramar tillåter detta. Därmed anses motionen besvarad
och avslutad.
Lutz Rininsland (V) reserverade sig mot beslutet enligt en till protokollet fogad bilaga.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Lars-Göran Ljunggren (S) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. I yrkandet
instämde Bo Carlsson (C), Reidar Eriksson (S) och Annalena Levin (C).
Andreas Vänerlöv (KD) yrkade bifall till motionen. I yrkandet instämde Gunnar Lidell
(M), Kerstin Andersson (FP), Lars Rosén (FV) och Lena Eckerbom Wendel (M).
Lutz Rininsland (V) yrkade avslag till motionen.
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Dnr 2007/469

Under överläggningarna informerade ordföranden ledamöterna om 8 kap 12 §
kommunallagen som har följande lydelse: Om fullmäktige beslutar om en utgift under
löpande budgetår, skall beslutet innefatta också anvisning om hur utgiften skall
finansieras.
Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden att det fanns tre förslag;
kommunstyrelsens förslag, Andreas Vänerlövs (KD) m fl yrkande om bifall till
motionen samt Lutz Rininslands (V) yrkande om avslag. Ordföranden föreslog att de tre
förslagen skulle ställas mot varandra, vilket kommunfullmäktige godkände.
Ordföranden ställde härefter de tre förslagen mot varandra och fann att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärdes.
Ordföranden utsåg kommunstyrelsens förslag till huvudförslag. För att utse motförslag
till huvudförslaget ställde ordföranden Andreas Vänerlövs (KD) m fl ovan redovisade
yrkande mot Lutz Rininslands (V) yrkande om avslag och fann att kommunfullmäktige
bifallit Andreas Vänerlövs (KD) m fl yrkande.
Omröstning begärdes
Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av kommunfullmäktige. Den som stödjer Andreas Vänerlövs (KD) m fl yrkande, röstar ja och den som
stödjer Lutz Rininslands (V) yrkande, röstar nej. Vid omröstningen lämnades 21 jaröster, 4 nej-röster och 26 ledamöter avstod från att rösta. Se bilaga 3.
Kommunfullmäktige hade därmed beslutat utse Andreas Vänerlövs (KD) m fl yrkande
till motförslag i huvudomröstningen.
I huvudomröstningen förslog ordföranden följande omröstningsordning som godkändes
av kommunfullmäktige. Den som stödjer kommunstyrelsens förslag, röstar ja och den
som stödjer Andreas Vänerlövs (KD) m fl yrkande, röstar nej. Vid omröstningen lämnades 28 ja-röster, 19 nej-röster och 4 ledamöter avstod från att rösta. Se bilaga 4.
Kommunfullmäktige hade därmed beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att barn- och ungdomsnämnden äger rätt att besluta i
frågan när nämndens ekonomiska ramar tillåter detta. Därmed anses motionen besvarad
och avslutad.
_____________
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Dnr 2007/469

Reservation

Lutz Rininsland (V) och Stefan Kärvling (V) reserverade sig mot beslutet enligt bilaga 5.

Bilagor

Omröstningslista bilaga 3
Omröstningslista bilaga 4
Lutz Rininslands (V) och Stefan Kärvlings (V) reservation bilaga 5

Noteras

Under sammanträdet meddelade Andreas Vänerlöv (KD) att han reserverade sig mot
beslutet och att reservationen skulle göras skriftligt. Noteras att Andreas Vänerlöv (KD)
efter sammanträdet avslutats meddelat att han inte kommer att lämna in någon skriftlig
reservation.

Protokollsutdrag:

Barn- och ungdomsnämnden
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Dnr 2008/171

Svar på motion om solcellsinstallationer vid alla kommunala
inrättningar
Ärendebeskrivning
Lars G Blomgren (fp) m fl för folkpartiet mot bakgrund av vad som anförs i motionen
föreslagit kommunfullmäktige
att solceller placeras på kommunhusets tak
att en utredning startar med inriktning att alla kommunala inrättningar skall utrustas
med solceller.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2008-03-19, § 29, att remittera motionen
till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden.
Fastighetsenheten har i skrivelse 2009-09-16 redovisat nu pågående projekt med
solceller. En utvärdering av projektet kommer att göras. Av skrivelsen framgår att
anläggningar prövas normalt när förändringar i byggnader görs och energifrågan
undersöks från ett helhetsperspektiv med investerings- och driftkostnader över tid.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2009-10-08, § 141, föreslagit att
kommunfullmäktige skulle besluta i enlighet med fastighetsenhetens ovan redovisade
skrivelse.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2009-11-04, § 260.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens beslut och därmed anses
motionen besvarad och avslutad.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
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Dnr 2008/171

Bo Carlsson (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag med instämmande av Lars
G Blomgren (FP).
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens beslut och därmed anses
motionen besvarad och avslutad.
_____________

Protokollsutdrag:

Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr 2009/211

Svar på motion om anläggande av pulkabacke i Frändefors
tätort
Ärendebeskrivning
Gunnar Lidell (M) har, mot bakgrund av vad som anges i motionen föreslagit
kommunfullmäktige att besluta om att anlägga en pulkabacke i Frändefors tätort.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2009-04-15, § 56, att remittera
motionen till samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i yttrande 2009-09-22 lämnat föreslagit att befintlig
backe bakom vattentornet i Frändefors iordningställs till pulkabacke.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2009-10-08, § 142, beslutat föreslå
kommunfullmäktige att besluta i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens ovan
redovisade skrivelse.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2009-11-04, § 261
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens beslut och därmed anses
motionen besvarad och avslutad.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Bo Carlsson (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag med instämmande av
Gunnar Lidell (M).
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Dnr 2009/211

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens beslut och därmed anses
motionen besvarad och avslutad.
_____________

Protokollsutdrag:

Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr 2009/571

Entledigande av Lennart Grann (S) från uppdraget som
ersättare i socialnämnden
Ärendebeskrivning
Lennart Grann (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i socialnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige entledigar Lennart Grann (S) från uppdraget som ersättare i
socialnämnden
_____________

Protokollsutdrag:

Lennart Grann
Socialnämnden
Förtroendemannaregistret
Lönekontoret
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Dnr 2009/567

Fråga till kommunstyrelsens ordförande om "När beslutades
egentligen om restaurangen i Arenan"
Ärendebeskrivning
Lutz Rininsland (V) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran
Ljunggren (S) om ”När beslutades egentligen om restaurangen i Arenan”.
Kommunfullmäktige medgav att frågan fick ställas.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (S) besvarade frågan.
Inlägg framfördes av Lutz Rininsland (V) och Lars-Göran Ljunggren (S).
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger frågan och svaret till handlingarna.
________

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 144

Sammanträdesdatum

Sida

2009-11-18

29 (31)

Dnr 2009/569

Fråga till kommunstyrelsens ordförande om "Vem initierade
restaurangen i Arenan"
Ärendebeskrivning
Stefan Kärvling (V) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran
Ljunggren (S) om "Vem initierade restaurangen i Arenan".
Kommunfullmäktige medgav att frågan fick ställas.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (S) besvarade frågan.
Inlägg framfördes av Stefan Kärvling (V) och Lars-Göran Ljunggren (S).
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger frågan och svaret till handlingarna.
________
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Dnr 2009/570

Fråga till kommunstyrelsens ordförande om "Hur mycket av
Arenans beräknade 94 mkr fördyring är på grund av att det har,
sedan kommunfullmäktiges beslut 2007-06-20, tillkommit en
extra våning plus restaurang vid arenaentrén"
Ärendebeskrivning
James Bucci (V) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran
Ljunggren (S) om ” Hur mycket av Arenans beräknade 94 mkr fördyring är på grund av
att det har, sedan kommunfullmäktiges beslut 2007-06-20, tillkommit en extra våning
plus restaurang vid arenaentrén".
Kommunfullmäktige medgav att frågan fick ställas.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (S) besvarade frågan.
Inlägg framfördes av James Bucci (V) och Lars-Göran Ljunggren (S).
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger frågan och svaret till handlingarna.
________
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Dnr 2009/579

Motion om att inleda förhandlingar med Västtrafik om reseavtal
för medborgare i kommunen i åldrarna 70+
Ärendebeskrivning
Hans Edsbagge (MP) har mot bakgrund av vad som anförs i motionen, föreslagit att
kommunledningen skulle inleda förhandlingar med Västtrafik om reseavtal för
medborgare i kommunen i åldrarna 70+.
Hans Edsbagge (MP) presenterade motionen.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera ärendet till kommunstyrelsen.
_________
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