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Plats

Sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Onsdagen den 19 december 2007, kl 18.00-22.10

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2-3

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 3

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 3

Ärendelista

Sid 4

Utsedd att justera

Berit Utberg och Johan Ekström

Justering tid och plats

Utvecklingskontoret den 2 januari 2008 kl 10.00

Paragrafer

143 - 155

Underskrifter
Sekreterare

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

Maud Rudquist

Ordförande

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

Dan Nyberg

Justerande

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

Berit Utberg
.............................................................................................

Johan Ekström
________________________________________________________________________________
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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Förvaringsplats för protokollet

Kommunfullmäktige, Sundsgatan 29, Vänersborg
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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)
S Anders Larsson (s)
Monika Gustavsson (s)
Anders Forsström (m)
Lennart Niklasson (s)
Orvar Carlsson (kd)
Bengt Larson (s)
Bengt Holmkvist (-)
Bo Carlsson (c)
Ann-Britth Fröjd (c)
Anita Karlsson (fv)
Gunnar Lidell (m)
James Bucci (v)
Kate Giaever (s)
Jeanette Larsson (s)
Hans Edsbagge (mp)
Kjell Nilsson (s)
Marianne Karlsson (c)
Kenneth Persson (s)
Tove af Geijerstam (fp)
S Håkan Gustafsson (s)
Stefan Kärvling (v)
Åsa Johansson (s)
Reidar Josefsson (s)
Ann-Christin Lind (kd)
Reino Fredriksson (m)
Mats Andersson (c)
Berit Utberg (v)
Maj-Britt Robertsson (s)
Kerstin Andersson (fp)
Sonja Westberg (s)

Tjänstgör för

Gisela Holtersson (s)

Kerstin Andersson-Karlsson (m)
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Reidar Eriksson (s)
Jenny Brycker (s)
Marie Dahlin (s)
Bengt Fröjd (c)
Ingemar Andersén (m)
Jonas Johansson (m)
Lena Eckerbom Wendel (m)
Henrik Josten (m)
Andreas Vänerlöv (kd)
Marie-Louise Bäckman (kd)
Carmen Lundgren (mp)
Bilt Davidsson (m)
Ersättare
Madelaine Karlsson (s)
Johanna Olsson (s)
Joakim Sjöling (s)
Usa Charoensawat (c)
Ingvar Håkansson (c)
Bengt-Olof Stake (fp)
Kristina Rosell (fp)
John-Åke Ericsson (kd)
Marianne Ramm (v)
Lars Rosén (fv)
Roger Karlsson (fv)

Annalena Levin (c)
Emanuel Adel Aboasaleh (m)

Jessica Höglund (m)

§ 143- 146

Övriga deltagare
Kommunchefen Guy Mahlviker
Kanslichefen Claire Gabrielsson
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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Ärenden
§143
Angående upphandling av avfallshantering (TRAAB) Dnr 2007/674

Sid
5

§144

Parkeringsköp i Vänersborgs kommun Dnr 2007/533

7

§145

Ansvarsfråga gällande lagen om skydd mot olyckor kap 3, 4-6 §§
Dnr 2007/484

8

§146

Folkinitiativ avseende namninsamling för folkomröstning i fråga Arena
Vänersborg Dnr 2007/542

10

§147

Svar på interpellation om ”Arena Vänersborg konsultavtal”
Dnr 2007/627

14

§148

Svar på interpellation om ”Arena Vänersborg konsultavtal”
Dnr 2007/623

15

§149

Svar på interpellation om ”Möjligheten att ha viss kännedom om
vad som sker” Dnr 2007/622

16

§150

Svar på interpellation om att ”Värdighet har ingen åldersgräns”
Dnr 2007/635

17

§151

Valärende Dnr 2007/642

18

§152

Valärende Dnr 2007/665

19

§153

Ansökan om bildande av ett Leaderområde i Dalsland och Årjäng
2007-2013 Dnr 2007/576

20

§154

Motion om träning och friskvård för kommunanställda Dnr 2007/678

22

§155

Avslutning

23
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Dnr 2007/674

Angående upphandling av avfallshantering (TRAAB)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun beslutade 2007-02-07 att sälja sina aktier i
Trestadsregionens Avfalls AB (TRAAB) till Ragn-Sells AB samt att godkänna upprättat
aktieöverlåtelseavtal. I aktieöverlåtelseavtalet ges Rags-Sells rätten att uteslutande ta
hand om hushållsavfallet från kommunen under fem års tid från tillträdesdagen.
EG-kommissionen har i en formell underrättelse till Sveriges ständiga representation
gjort gällande att bland annat Vänersborgs kommuns tilldelning av kontrakt om
avfallshantering strider mot artiklarna 11 och 15 i direktiv 92/50/EG samt artiklarna 28
och 35 i direktiv 2004/18/EG.
Kommunstyrelseförvaltningen har föredragit ärendet och lämnat förslag till beslut i
tjänsteskrivelse daterad 2007-12-15. Tjänsteskrivelsen har diskuterats under extrainkallad överläggning 2007-12-15 mellan kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran
Ljunggren (s), kommunstyrelsens andre vice ordförande Bo Carlsson (c) samt
företrädare för oppositionen, Lars G Blomgren (fp). I överläggningen deltog även
kommunchef Guy Mahlviker, kanslichef Claire Gabrielsson, ekonomichef Thomas
Sannemalm och upphandlingschef Lars Nellbro.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-12-19, § 310
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att använda klausulen, punkt 11.4, i avtalet med RagnSells, daterat 2007-04-18, och således säga upp den delen av avtalet som rör anlitandet
av bolaget för hantering av avfall fem år från tillträdesdagen, punkt 11.2.
Kommunfullmäktige beslutar vidare att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att
genomföra upphandling av de tjänster som omfattas av avtalet mellan kommunen och
Ragn-Sellls, punkt 11.2, daterat 2007-04-18.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut
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Dnr 2007/674

Lars-Göran Ljunggren (s) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. I yrkandet
instämde Gunnar Lidell (m), Anders Forsström (m).

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att använda klausulen, punkt 11.4, i avtalet med RagnSells, daterat 2007-04-18, och således säga upp den delen av avtalet som rör anlitandet
av bolaget för hantering av avfall fem år från tillträdesdagen, punkt 11.2.
Kommunfullmäktige beslutar vidare att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att
genomföra upphandling av de tjänster som omfattas av avtalet mellan kommunen och
Ragn-Sellls, punkt 11.2, daterat 2007-04-18.
Paragrafen justeras omedelbart
_____

Protokollsutdrag

Ragn Sells AB
Samhällsbyggnadsnämnden
Trollhättans stad
Mellerud kommun
Sveriges kommuner och landsting
Finansdepartementet
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Dnr 2007/533

Parkeringsköp i Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
En parkeringsutredning har under våren och sommaren 2007 arbetats fram på uppdrag
av samhällsbyggnadsförvaltningens teknik- och trafikenhet. I utredningen ingick bland
annat att ta fram ett förslag till nya regler för parkeringsköp.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2007-09-13, § 130, föreslagit att
kommunfullmäktige skulle anta förslaget till nya regler för parkeringsköp.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2007-11-01 bland annat föreslagit
redaktionella ändringar i framtaget förslag.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-11-28, § 277
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta regler för parkeringsköp enligt förslag från
samhällsbyggnadsnämnden 2007-09-13, § 130, med de redaktionella ändringar som
framgår av kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2007-11-01.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta regler för parkeringsköp enligt förslag från
samhällsbyggnadsnämnden 2007-09-13, § 130, med de redaktionella ändringar som
framgår av kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2007-11-01.
_____________

Protokollsutdrag

Samhällsbyggnadsnämnden + yttrande 2007-11-01
Författningarna
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Dnr 2007/484

Ansvarsfråga gällande lagen om skydd mot olyckor kap 3, 4-6 §§
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2004-02-17, § 17, att uppdra åt
byggnadsnämnden att ansvara för de uppgifter som åvilar kommunen enligt lagen om
skydd mor olyckor i 3 kap 4 § samt de regler som hänför sig till denna paragraf. Till
följd här av ändrades byggnadsnämndens reglemente genom att § 1 tillfördes en ny
punkt med i beslutet angiven lydelse.
Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2007-08-09, § 142, hemställt hos kommunstyrelsen om ett klarläggande av ansvarsfrågan.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2007-11-07, § 264, att ge kommunchefen
Guy Mahlviker i uppdrag att utreda ansvarsfrågan.
Kommunchefen Guy Mahlviker och kanslichefen Claire Gabrielsson har i yttrande
2007-11-05 redovisat innebörden av ansvarsfrågan vad gäller lagen om skydd mot
olyckor kap 3, 4-6 §§ samt föreslagit att kommunfullmäktige skulle godkänna en i
yttrandet föreslagen ändring i byggnadsnämndens reglemente.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-11-28, § 278
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner ändring i reglemente för byggnadsnämnden, § 1, tredje
strecksatsen, där § 3 byts ut mot § 4.
Kommunstyrelsen beslutade för egen del att byggnadsnämndens hemställan är besvarad
med kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2007-11-05.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
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Dnr 2007/484

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner ändring i reglemente för byggnadsnämnden, § 1, tredje
strecksatsen, där § 3 byts ut mot § 4.
_______

Protokollsutdrag

Byggnadsnämnden + yttrande 2007-11-05
Författningarna
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Dnr 2007/542

Folkinitiativ avseende namninsamling för folkomröstning i fråga
Arena Vänersborg
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2007-06-20, § 71, att ställa sig bakom byggande av
Arena Vänersborg inom de nya ekonomiska ramar som presenterades i utredningen som
låg till grund för beslutet.
Vidare beslutades att övrig investeringsbudget för projektet skulle beslutads i Mål- och
resursplan för 2008-2010 samt att barn- och ungdomsnämnden fortlöpande skulle
avrapportera projektet till kommunstyrelsens presidium. Barn- och ungdomsnämnden
fick också i uppdrag att i samråd med kommunstyrelsens presidium bearbeta möjligheterna till extern medfinansiering.
2007-10-01 inkom till Vänersborgs kommun en namninsamling som kräver folkomröstning i frågan.
Kommunstyrelsen har i yttrande 2007-10-31 redovisat vilka regler som gäller för
folkomröstning samt kostnader och genomförandetid för en sådan.
Kanslichefen Claire Gabrielsson har 2007-10-10, § 227, och 2007-11-07, § 262,
informerat kommunstyrelsen om lagar och regler, kostnader och möjlig genomförandetid för en folkomröstning.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-11-28, § 279
Ordföranden redovisade sitt förslag till beslut innebärande att kommunstyrelsen skulle
föreslå kommunfullmäktige att avstå från att hålla folkomröstning. Lars G Blomgren
(fp), Andreas Vänerlöv (kd) och Ann-Britth Fröjd (c) yrkade bifall till förslaget.
Gunnar Lidell (m) yrkade att revisionen skulle tillsätta en grupp som fortlöpande följde
arbetet med arenan. Härefter yrkades nej till folkomröstning. Se bilaga 2. I yrkandet
instämde Anders Forsström (m), Lars Rosén (fv) och Astrid Karlsson Björkman (m).
Lutz Rininsland (v) yrkade att kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige att
ordna folkomröstning vid tidigast möjliga tidpunkt.
Sedan överläggningarna avslutats föreslog ordföranden följande propositionsordning
som godkändes av kommunstyrelsen.
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Dnr 2007/542

Ordföranden utsåg sitt eget förslag till huvudförslag. Först ställs Lutz Rininslands (v)
yrkande mot huvudförslaget. Därefter ställs Gunnar Lidells (m) m fl yrkande mot
huvudförslaget.
Ordföranden ställde härefter sitt förslag mot Lutz Rininslands (v) yrkande och fann att
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med ordförandens förslag.
Omröstning begärdes.
Följande omröstningsordning godkändes av kommunstyrelsen.
Den som stödjer ordförandens förslag röstar ja.
Den som stödjer Lutz Rininslands (v) yrkande röstar nej.
Omröstningsresultat
14 ja
Gunnar Lidell (m)
Mats Andersson (c)
Joakim Sjöling (s)
Bengt Larsson (s)
Jenny Brycker (s)
Madelaine Karlsson (s)
Kate Giaever (s)

Ann-Britth Fröjd (c)
Anders Forsström (m)
Astrid Karlsson Björkman (m)
Lars G Blomgren (fp)
Andreas Vänerlöv (kd)
Lars Rosén (fv)
Lars-Göran Ljunggren (s)

1 nej
Lutz Rininsland (v)

Kommunstyrelsen hade därmed bifallit ordförandens förslag.
Härefter ställde ordföranden sitt eget förslag mot Gunnar Lidells (m) m fl yrkande och
fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med ordförandens förslag.
Omröstning begärdes.
Följande omröstningsordning godkändes av kommunstyrelsen.
Den som stödjer ordförandens förslag röstar ja.
Den som stödjer Gunnar Lidells (m) m fl yrkande röstar nej.
Omröstningsresultat
10 ja
Mats Andersson (s)
Joakim Sjöling (s)
Bengt Larsson (s)
Jenny Brycker (s)
Madelaine Karlsson (s)

Kate Giaever (s)
Ann Britth Fröjd (c)
Lars G Blomgren (fp)
Andreas Vänerlöv (kd)
Lars-Göran Ljunggren (s)

4 nej
Gunnar Lidell (m)
Anders Forsström (m)
Astrid Karlsson Björkman (m)
Lars Rosén (fv)
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Dnr 2007/542

Lutz Rininsland (v) avstod från att rösta.
Kommunstyrelsen hade därmed bifallit ordförandens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avstå från att hålla en
folkomröstning i fråga Arena Vänersborg.
Gunnar Lidell (m), Astrid Karlsson Björkman (m) och Anders Forsström (m)
reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.
Lutz Rininsland (v) reserverade sig mot beslutet enligt en till kommunstyrelsens
protokoll fogad bilaga.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Lars-Göran Ljunggren (s) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag med instämmande
av Anita Karlsson (fv), Andreas Vänerlöv (kd), Lars G Blomgren (fp), Mats Andersson
(c), Bengt Holmkvist (-), Kerstin Andersson (fp), Marie Dahlin (s), Johan Ekström (fp),
Ann-Britth Fröjd (c), Lennart Niklasson (s) och S Anders Larsson (s).
James Bucci (v) yrkade enligt följande: ”Vänsterpartiet ställer sig bakom kravet om en
folkomröstning i frågan om byggandet av Arena Vänersborg och yrkar att folkomröstningen sker vid tidigast möjliga tidpunkt.” I yrkandet instämde Stefan Kärvling (v),
Lutz Rininsland (v) och Carmen Lundgren (mp) och Hans Edsbagge (mp).
Anders Forsström (m) yrkade att kommunstyrelsen skulle erhålla full information om
den fortsatta processen och att fullmäktige skulle föreslå revisionen att tillsätta en grupp
som fortlöpande skulle följa arbetet med arenan. I yrkandet instämde Gunnar Lidell (m),
Lena Eckerbom Wendel (m) och Ingemar Andersén (m).
Lars-Göran Ljunggren (s) yrkade avslag till Anders Forsströms (m) m fl yrkande vad
gällde förslaget att revisionen skulle tillsätta en grupp som fortlöpande skulle följa
arbetet med arenan.
Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden följande propositionsordning
som godkändes av fullmäktige.
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Dnr 2007/542

Först ställs kommunstyrelsens förslag mot James Buccis (v) m fl ovan redovisade
yrkande. Härefter ställs Anders Forsströms (m) ovan redovisade tilläggsyrkande mot
Lars-Göran Ljunggrens (s) avslagsyrkande.
Ordföranden ställde därmed kommunstyrelsens förslag mot James Buccis (v) yrkande
och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärdes.
Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av kommunfullmäktige. Den som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar ja, och den som stödjer
James Buccis (v) m fl yrkande, röstar nej.
Vid omröstningen röstade 45 ledamöter ja, och 6 ledamöter nej. Kommunfullmäktige
hade därmed beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Se bilaga 1.
Härefter ställde ordföranden Anders Forsströms (m) m fl tilläggsyrkande mot LarsGöran Ljunggrens (s) yrkande om avslag under proposition och fann att kommunfullmäktige avslagit tilläggsyrkandet.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avstår från att hålla en folkomröstning i fråga Arena Vänersborg
_______
Reservation
Lutz Rininsland (v), Stefan Krävling (v), James Bucci (v) och Berit Utberg (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet enligt bilaga 2
Carmen Lundgren (mp) och Hans Edsbagge (mp) reserverade sig mot beslutet.

Protokollsutdrag

Rune Lanestrand som företrädare för ”Nätverket för folkomröstning om Arena
Vänersborg”
Robin Grandin som företrädare för ”Namninsamling för bandyhall i Vänersborg”
Gruppledarna för fullmäktiges politiska partier
Akt dnr 2007/553
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Dnr 2007/627

Svar på interpellation om ”Arena Vänersborg konsultavtal”
Ärendebeskrivning
James Bucci (v) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran
Ljunggren (s) om ”Arena Vänersborg konsultavtal”
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2007-11-21, § 141, att interpellationen
fick ställas samt beredde kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (s)
möjlighet att besvara interpellationen vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (s) besvarade interpellationen.
Inlägg framfördes av Jams Bucci (v) och Lars-Göran Ljunggren (s).

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar svaret och lägger detsamma till handlingarna.
_______
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Dnr 2007/623

Svar på interpellation om ”Arena Vänersborg konsultavtal”
Ärendebeskrivning
James Bucci (v) har ställt en interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande
S Anders Larsson (s) om ”Arena Vänersborg konsultavtal”
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2007-11-21, § 140 att interpellationen
fick ställas samt beredde barn- och ungdomsnämndens ordförande S Anders Larsson (s)
möjlighet att besvara interpellationen vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Barn- och ungdomsnämndens ordförande S Anders Larsson (s) besvarade interpellationen.
Inlägg framfördes av Jams Bucci (v).

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar svaret och lägger detsamma till handlingarna.
_____
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Dnr 2007/622

Svar på interpellation om ”Möjligheten att ha viss kännedom om vad
som sker”
Ärendebeskrivning
Lutz Rininsland (v) har ställt en interpellation till barn- och ungdomsnämndens
ordförande S Anders Larsson (s) om ”Möjligheten att ha viss kännedom om vad som
sker”
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2007-11-21, § 139 att interpellationen
fick ställas samt beredde barn- och ungdomsnämndens ordförande S Anders Larsson (s)
möjlighet att besvara interpellationen vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Barn- och ungdomsnämndens ordförande S Anders Larsson (s) besvarade interpellationen.
Inlägg framfördes av Lutz Rininsland (v) och S Anders Larsson (s).

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar svaret och lägger detsamma till handlingarna.
_____
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Dnr 2007/635

Svar på interpellation om att ”Värdighet har ingen åldersgräns”
Ärendebeskrivning
Andréas Vänerlöv (kd) har ställt en interpellation till socialnämndens ordförande
Lennart Niklasson (s) om att ”Värdighet har ingen åldersgräns”.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2007-11-21, § 138 att interpellationen
fick ställas samt beredde socialnämndens ordförande Lennart Niklasson (s) möjlighet att
besvara interpellationen vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Socialnämndens ordförande Lennart Niklasson (s) besvarade interpellationen.
Inlägg framfördes av Andréas Vänerlöv (kd) och Lennart Niklasson (s)

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar svaret och lägger detsamma till handlingarna.
_____
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Dnr 2007/642

Valärende
Ärendebeskrivning
Jessica Höglund (m) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige entledigar Jessica Höglund (m) från uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige och överlämnar ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.
_______

Protokollsutdrag:

Jessica Höglund
Länsstyrelsen
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Dnr 2007/665

Valärende
Ärendebeskrivning
Jonas Johansson (m) har avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och ungdomsnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige entledigar Jonas Johansson (m) från uppdraget som ersättare i
barn- och ungdomsnämnden.
Kommunfullmäktige utser på grund av avsägelsen, Christer Tobiasson (m), Drottninggatan 20, 462 30 Vänersborg, till ny ersättare i barn- och ungdomsnämnden.
_______

Protokollsutdrag

Jonas Johansson
Christer Tobiasson
Barn- och ungdomsnämnden
Lönekontoret
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Dnr 2007/576

Ansökan om bildande av ett Leaderområde i Dalsland och
Årjäng 2007-2013
Ärendebeskrivning
Kommunerna i Dalsland samt Årjäng tillhör en del av svensk landsbygd som har stor
potential men är också i behov av utveckling.
Ansökan har upprättats om att bilda ett Leaderområde i Dalsland och Årjäng för tiden
2007-2013. Målsättningen med arbetet är ökad sysselsättning och en hållbar utveckling
i hela området genom arbete med Leadermetoden. De områden som anses särskilt
viktiga att satsa på är livskvalitet, infrastruktur, besöksnäringen samt entreprenörskap.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-11-07, § 258
Ordföranden informerade samt redovisade förslag till beslut.
Anders Frosström (m) föreslog redaktionell ändring av arbetsutskottets beslutsförslag,
vilket godkändes av kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar ingå i Leaderområdet Dalsland och Årjäng 2007-2013.
Finansiering av projektet sker från år 2008 med 27 kronor under 5 år för 7 000 invånare,
vilket motsvarar Dalslands del av Vänersborgs kommun. För 2007 och 2008 skall
kostnader belasta kommunstyrelsens förfogandeanslag.
Kommunfullmäktige ger budgetberedningen i uppdrag att i sitt arbete med mål- och
resursplanen beakta aktuellt projekt.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Lars-Göran Ljunggren (s) yrkade följande tillägg till kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar vidare att, för det fall inte samtliga aktuella parter säger ja
till att delta i projektet, uppdra åt kommunstyrelsen att vidta nödvändiga ändringar
utifrån då gällande förutsättningar. I yrkandet instämde Marianne Karlsson (c), Bo
Carlsson (c), Gunnar Lidell (m) och Lutz Rininsland (v).
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden kommunstyrelsens förslag under
proposition och fann att kommunfullmäktige godkänt detta.
_________________________________________________________________________________________________
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Dnr 2007/576

Härefter ställdes Lars-Göran Ljunggrens (s) m fl tilläggsyrkande under proposition och
ordföranden fann att kommunfullmäktige beslutat godkänna.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar ingå i Leaderområdet Dalsland och Årjäng 2007-2013.
Finansiering av projektet sker från år 2008 med 27 kronor under 5 år för 7 000 invånare,
vilket motsvarar Dalslands del av Vänersborgs kommun. För 2007 och 2008 skall
kostnader belasta kommunstyrelsens förfogandeanslag.
Kommunfullmäktige ger budgetberedningen i uppdrag att i sitt arbete med mål- och
resursplanen beakta aktuellt projekt.
Kommunfullmäktige beslutar vidare att, för det fall inte samtliga aktuella parter säger ja
till att delta i projektet, uppdra åt kommunstyrelsen att vidta nödvändiga ändringar
utifrån då gällande förutsättningar.
_______

Protokollsutdrag

Sara Roland, Hushållningssällskapet
Ekonomikontoret
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Dnr 2007/678

Motion om träning och friskvård för kommunanställda
Ärendebeskrivning
Carmen Lundgren (mp) har mot bakgrund av vad som anförs i motionen föreslagit
kommunfullmäktige att
Vänersborgs kommun tillåter träning på arbetstid med förslagsvis en timme per vecka
där arbetets art och lokalisering så tillåter
Vänersborgs kommun stimulerar och uppmuntrar till träning genom någon form av
träningskort och någon form av belöning efter ett visst antal utförda träningspass
Vänersborgs kommun undersöker möjligheten att schemalägga motion/träning/avslappningsövningar för grupper som riskerar förslitningsskador i sitt arbete.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Carmen Lundgren (mp) presenterade motionen.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen.
_____

Protokollsutdrag

Kommunstyrelsen + handlingar
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§ 155

Avslutning
Ordföranden Dan Nyberg (s) tackade för gott gemyt under 2007 med många korta och
intensiva inlägg i fullmäktigedebatten. Ordföranden överlämnade böcker med motivering till kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidier samt till tjänstgörande
tjänstemän. Härefter önskades alla en god jul- och nyårshelg.
Kommunfullmäktiges förste vice ordförande Astrid Karlsson Björkman (m) framförde
ett tack från alla ledamöterna till ordföranden Dan Nyberg (s) för det gångna året.
Ordföranden tackades för det bestämda sätt varmed sammanträdena hanteras och att
ordföranden representerar kommunen på ett galant och charmerande sätt. Härefter
önskades ordföranden med familj en riktigt skön jul.
_______
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