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Plats

Sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Onsdagen den 16 april 2008, kl 18.00- 21.50

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Åsa Johansson och Ingemar Andersén

Tid och plats för justering

Kommunkansliet, tisdagen den 29 april 2008, kl 13.00.
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Sekreterare
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Dan Nyberg
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Åsa Johansson
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Närvarolista
Beslutande
Dan Nyberg (s)
Astrid Karlsson-Björkman (m)
Annika Larson-Lindlöf (s)
Johan Ekström (fp)
Kenneth Persson (s)
Anne Sophie Aronsson (s)
Sven G Johansson (s)
Lutz Rininsland (v)
Lars G Blomgren (fp)
S Anders Larsson (s)
Monika Gustavsson (s)
Lisbeth Brodin (m)
Madelaine Karlsson (s)
Orvar Carlsson (kd)
§ 30-38
John-Åke Ericsson (kd)
§ 39-45
Bengt Larson (s)
Bengt Holmkvist Bo Carlsson (c)
Ann-Britth Fröjd (c)
Anita Karlsson (fv)
Gunnar Lidell (m)
James Bucci (v)
Johanna Olsson (s)
Jeanette Larsson (s)
Platsen tom
Kjell Nilsson (s)
Marianne Karlsson (c)
Gisela Holtersson (s)
Tove af Geijerstam (fp)
S Håkan Gustafsson (s)
Stefan Kärvling (v)
Åsa Johansson (s)
Bengt Göran Nilsson (s)
Ann-Christin Lind (kd)
Kerstin Andersson-Carlsson (m)
Bengt Fröjd (c)
Berit Utberg (v)
Maj-Britt Robertsson (s)
Kerstin Andersson (fp)
Sonja Westberg (s)
Reidar Eriksson (s)

Tjänstgör för

Lars-Göran Ljunggren (s)

Anders Forsström (m)
Lennart Niklasson (s)
Orvar Carlsson (kd)

Kate Giaever (s)
Hans Edsbagge (mp)

Reidar Josefsson (s)

Mats Andersson (c)
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Jenny Brycker (s)
Marie Dahlin (s)
Usa Charoensawat (c)
Ingemar Andersén (m)
Emanuel Adel Aboasaleh (m)
Lena Eckerbom Wendel (m)
Platsen tom
Andreas Vänerlöv (kd)
Marie-Louise Bäckman (kd)
Carmen Lundgren (mp)
Reino Fredriksson (m)
Ersättare
Mikael Andersson (s)
Sigyn Lindbom (s)
Joakim Sjöling (s)
Vesna Pertusic (s)
Ingvar Håkansson (c)
Kristina Rosell (fp)
John-Åke Ericsson (kd)
Marianne Ramm (v)
Lars Rosén (fv)
Roger Karlsson (fv)
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Annalena Levin (c)

Henrik Josten (m)

§ 30-38

§ 30-38

Övriga deltagare
Kanslichefen Claire Gabrielsson
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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Ärenden

Sid

§ 30

Information

5

§ 31

Revisionsberättelse för år 2007 Dnr 2008/187

6

§ 32

Årsredovisning för 2007 Dnr 2008/53

7

§ 33

Resultatöverföring mellan år 2007 och år 2008 för vissa
verksamheter Dnr 2008/161

8

§ 34

Överföring av investeringsmedel mellan år 2007 och år 2008 Dnr
2008/125

10

§ 35

Avtal avseende fastigheten Tärnan 1, Solängen Dnr 2008/124

12

§ 36

Överenskommelse angående överlåtelse av fastigheten Tärnan 1,
Solängen Dnr 2008/74

13

§ 37

Höjd borgensram för AB Vänersborgsbostäder Dnr 2008/145

14

§ 38

Skolplan för Vänersborgs kommun Dnr 2007/327

15

§ 39

Antagande av detaljplan Katrinedal Södra Dnr 2007/64

17

§ 40

Medlemskap i Föreningen Sambruk Dnr 2008/98

19

§ 41

Redovisning av ingivna, men ej slutbehandlade motioner
Dnr 2008/160

20

§ 42

Svar på interpellation om ”Idrott kan vara lek – är politik också
lek?” Dnr 2008/164

21

§ 43

Svar på interpellation om oklarheter i underlaget i ärendet
skollokaler i centrala Vänersborg Dnr 2008/165

22

§ 44

Motion om ”En förvaltning gällande kommunens fastigheter och
vägar” Dnr 2008/206

23

§ 45

Interpellation om ”För bråttom är inte bra – men hur långsamt får
det gå?” Dnr 2008/205

24
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§ 30

Information
Revisorn Roger Karlsson (fv) redovisade revisionsberättelse för 2007
(Dnr 2008/187)
Ekonomichefen Thomas Sannemalm lämnade kommentarer och informerade om
Årsredovisning 2007. (Dnr 2008/53)

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen
_______
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Dnr 2008/187

Revisionsberättelse för år 2007
Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer har överlämnat revisionsberättelse för år 2007.
Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda
förtroendevalda i dessa organ, beviljas ansvarsfrihet.
Revisorerna tillstyrker också att kommunens årsredovisning godkänns.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ledamoten i revisionen, Roger Karlsson (fv), gav en kort kommentar och information i
ärendet.
Noteras att James Bucci (v) anmälde att han inte deltog i beslutet.

Kommunfullmäktiges beslut
I enlighet med revisorernas förslag beslutar kommunfullmäktige bevilja kommunstyrelsen
och övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 2007
års verksamhet.
Det antecknas att ledamot och ersättare i kommunstyrelsen samt i annan nämnd eller den
som är redovisningsskyldig till kommunen ej deltagit i beslutet såvitt rör sådana delar av
verksamheten som omfattar den egna redovisningsskyldigheten.
_______

Protokollsutdrag:

Ekonomikontoret
Revisionen
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Dnr 2008/53

Årsredovisning för 2007
Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har upprättat förslag till årsredovisning för år 2007.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm och redovisningschefen Camilla Werngren
informerade kommunstyrelsen 2008-03-12, § 74.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2008-03-26, § 88
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm fanns tillgänglig för frågor.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar fastställa bokslut och årsredovisning för år 2007.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade kommunfullmäktige.
Bo Carlsson (c) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag med instämmande av Lars
G Blomgen (fp), Johan Ekström (fp), Reino Fredriksson (m) och Anita Karlsson (fv).

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar fastställa bokslut och årsredovisning för år 2007.
_____________

Protokollsutdrag:

Ekonomikontoret
Revisionen
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Dnr 2008/161

Resultatöverföring mellan år 2007 och år 2008 för vissa
verksamheter
Ärendebeskrivning
Kommunen har fastställt ett regelsystem för resultatöverföring mellan åren. Ekonomikontoret har i skrivelse 2008-03-17 redovisat dessa regler samt ett underlag för överföring av resultatet enligt 2007 års bokslut.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2008-03-26, § 90
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar, baserat på gällande resultatregleringsprinciper att
nämndernas ackumulerade utgående fondmedel fastställs i 2007 års bokslut enligt
följande
________________________________________
Nämnd/verksamhet
Tkr
Samhällsbyggnadsnämnden
- Renhållningsverk
- VA-verksamhet
- Gator och vägar mm
- Fastighetsenheten
- Städ-/Kost-/Serviceenheterna
Gymnasienämnden
- Komvux uppdragsutbildning
Summa

2 155
14 254
848
-3 760
1 000
1 000
15 497

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar, baserat på gällande resultatregleringsprinciper att
nämndernas ackumulerade utgående fondmedel fastställs i 2007 års bokslut enligt
följande
_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Forts § 33

Sammanträdesdatum

Sida

2008-04-16

9 (24)

Dnr 2008/161

_______________________________________
Nämnd/verksamhet
Tkr
Samhällsbyggnadsnämnden
- Renhållningsverk
- VA-verksamhet
- Gator och vägar mm
- Fastighetsenheten
- Städ-/Kost-/Serviceenheterna
Gymnasienämnden
- Komvux uppdragsutbildning
Summa
_______

2 155
14 254
848
-3 760
1 000
1 000
15 497

Protokollsutdrag:

Ekonomikontoret
Samhällsbyggnadsnämnden
Gymnasienämnden
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Dnr 2008/125

Överföring av investeringsmedel mellan år 2007 och år 2008
Ärendebeskrivning
Utifrån 2007 års bokslut har nämnderna till ekonomikontoret kommit in med förslag om
överföring av investeringsmedel mellan 2007 och 2008.
Ekonomikontoret redovisar i skrivelse 2008-03-17, med tillstyrkan, nämndernas förslag
om överförande av investeringsmedel.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2008-03-26, § 89
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att nämnderna får överföra investeringsanslag till 2008
enligt följande.

Tkr
Kulturnämnden
17
Byggnadsnämnden
300
Samhällsbyggnadsnämnden
23 061
Socialnämnden
6 053
Barn- och ungdomsnämnden
9 867
Gymnasienämnden
720
________________________________
Totalt
40 018
______________________________________
Tillkommande kapitalkostnader skall rymmas inom befintliga ramar.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att nämnderna får överföra investeringsanslag till 2008
enligt följande.
_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Forts § 34

Sammanträdesdatum

Sida

2008-04-16

11 (24)

Dnr 2008/125

Tkr
Kulturnämnden
17
Byggnadsnämnden
300
Samhällsbyggnadsnämnden
23 061
Socialnämnden
6 053
Barn- och ungdomsnämnden
9 867
Gymnasienämnden
720
________________________________
Totalt
40 018
______________________________________
_____________

Protokollsutdrag:

Ekonomikontoret
Berörda nämnder
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Dnr 2008/124

Avtal avseende fastigheten Tärnan 1, Solängen
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden har 2008-02-21, § 26, tillskrivit kommunfullmäktige med
förslag om att sälja Solängens äldreboende, med fastighetsbeteckningen Tärnan 1 till
AB Vänerborgsbostäder. Enligt upprättat förslag till avtal uppgår köpeskillingen till
81 930 000 kronor.
Ekonomikontoret har i skrivelse 2008-02-29 tillstyrkt samhällsbyggnadsnämndens
förslag.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2008-03-12, § 77
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Anders Forsström (m) yrkade att i texten byts ordet ”köpeavtal” till ”avtal”.
Ordföranden ställde yrkandet under proposition och fann att kommunstyrelsen godkänt
den redaktionella ändringen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat avtal avseende fastigheten Tärnan 1
med en köpeskilling uppgående till 81 930 000 kronor, i enlighet med
samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Bo Carlsson (c) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat avtal avseende fastigheten Tärnan 1
med en köpeskilling uppgående till 81 930 000 kronor, i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens förslag.
_____________
Protokollsutdrag:

Ekonomikontoret
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
AB Vänerborgsbostäder
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Dnr 2008/74

Överenskommelse angående överlåtelse av fastigheten Tärnan
1, Solängen
Ärendebeskrivning
Fastigheten Tärnan 1 inrymmer äldreboendet Solängen. Sedan ombyggnationen av
äldreboendet Solängen avslutats avser kommunen att avyttra fastigheten Tärnan 1 till
AB Vänersborgsbostäder som i sin tur hyr ut Solängen till socialförvaltningen.
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i skrivelse 2008-03-05 att i normalfallet skriver
AB Vänersborgsbostäder av en fastighet under den tid som hyresavtalet varar, vilket i
detta fall är 10 år. En överenskommelse om återköp om hyresavtalet inte förlängs, medför att avskrivningstiden kan förlängas till 50 år. Detta innebär en lägre kostnad för
socialförvaltningen med ca 6,5 mkr om året.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2008-03-12, § 78
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner redovisad överenskommelse samt uppdrar åt kommunchefen att underteckna densamma.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisad överenskommelse samt uppdrar åt kommunchefen att underteckna densamma.
_____________

Protokollsutdrag:

Ekonomikontoret
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
AB Vänerborgsbostäder
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Dnr 2008/145

Höjd borgensram för AB Vänersborgsbostäder
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 1996-11-26, § 98, tilldela AB
Vänerborgsbostäder en generell borgensram om 780 000 000 kronor, vilket vid den
tidpunkten motsvarande den aktuella låneskulden som kommunen gått i borgen för.
Syftet med beslutet var att förenkla låneadministrationen i bolaget genom att kunna
hänvisa till ett enda borgensbeslut i kontakter med kreditgivare.
Ekonomikontoret har i skrivelse 2008-02-29 redovisat att borgensåtagandet idag uppgår
till 719 000 000 kronor.
AB Vänersborgsbostäder planerar att av Vänersborgs kommun köpa fastigheten Tärnan
1, Solängens äldreboende, varför den generella borgensramen behöver utökas.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2008-03-12, § 79
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar tilldela AB Vänersborgsbostäder en generell borgensram
som vid var tidpunkt inte får överstiga 810 000 000 kronor.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar tilldela AB Vänersborgsbostäder en generell borgensram
som vid var tidpunkt inte får överstiga 810 000 000 kronor.
_____________

Protokollsutdrag:

Ekonomikontoret
AB Vänersborgsbostäder
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Dnr 2007/327

Skolplan för Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2007-09-26, § 98, att återremittera ett
förslag till skolplan för förskola, grundskola och särskola med motiveringen att en hel
skolplan skulle tas fram att gälla alla skolutbildningar i Vänersborgs kommun.
En skolplan för alla skolutbildningar, daterad 2008-02-21, har tagits fram.
Gymnasienämnden godkände den framtagna planen vid sammanträde 2008-02-26, § 11,
och barn- och ungdomsnämnden vid sammanträde 2008-03-17, § 33.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2008-03-26, § 92
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Lutz Rininsland (v) yrkade avslag då skolplanen ej uppfyller skollagens krav på vad en
skolplan skall innehålla.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på arbetsutskottets
förslag och Lutz Rininslands (v) yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med arbetsutskottets förslag.
Lutz Rininsland (v) reserverade sig mot beslutet i enlighet med en till kommunstyrelsens
protokoll fogad bilaga
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med gymnasienämndens och barn- och
ungdomsnämndens beslut, att anta upprättat förslag till skolplan för Vänersborgs kommun.
Tidigare skolplaner upphör samtidigt att gälla.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Lutz Rininsland (v) yrkade avslag till kommunstyrelsens förslag med instämmande av
Stefan Kärvling (v), James Bucci (v) och Carmen Lundgren (mp).
Kjell Nilsson (s) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag med instämmande av Lena
Eckerbom Wendel (m), Marianne Karlsson (c), Andreas Vänerlöv (kd) och Kerstin
Andersson (fp).
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Dnr 2007/327

Sedan överläggningarna avslutats ställde ordförande proposition på kommunstyrelsens
förslag mot Lutz Rininslands (v) m fl avslagsyrkande och fann att kommunfullmäktige
beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med gymnasienämndens och barn- och ungdomsnämndens beslut, att anta upprättat förslag till skolplan för Vänersborgs kommun. Tidigare
skolplaner upphör samtidigt att gälla.
_______
Reservation
Lutz Rininsland (v) och Stefan Kärvling (v) reserverade sig mot beslutet i enlighet med
bilaga 1
Carmen Lundgren (mp) reserverade sig mot beslutet

Protokollsutdrag:

Gymnasienämnden
Barn- och ungdomsnämnden
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Dnr 2007/64

Antagande av detaljplan Katrinedal Södra
Ärendebeskrivning
Planområdet ligger omkring 1,5 kilometer väster om Vänersborgs stadskärna och norr
om Blåsut. Området gränsar i väster till en gång- och cykelväg väster om bäckravinen i
det befintliga bostadsområdet i Katrinedal. I norr gränsar området till Krypetorpsvägen
och Stenrösevägens södra del och i nordöst till infartsleden (väg 2050) mellan europaväg
45 och stadskärnan. I området ingår den gamla skidstugan på fastigheten Blåsut 2:8, fyra
bostadstomter i kvarteret Hartsen och en anlagd park med lekplats.
Större delen av planområdet är idag skogsmark. I området skall kunna uppföras 20
småhus och ett större bostadshus. På fastigheten Blåsut 2:28 ligger den gamla skidstugan
och en tidigare bastu. Denna fastighet skall kunna användas för föreningslokaler,
bostäder och vård. För bostadstomterna i kvarteret Hartsen skall gälla samma
bestämmelser som för de nya tomterna. I planområdet skall också finnas en lekplats, en
bollplan, en park och naturmark.
Kommunstyrelsen beslutade 2007-02-28, § 54 att uppdra åt byggnadsförvaltningen att ta
fram ett förslag till detaljplan för Katrinedal södra med syftet att området skulle
bebyggas med friliggande småhus.
Byggnadsnämnden beslutade 2007-08-29, § 127, att samråda om detaljplanen enligt 5
kap 20 § plan- och bygglagen. Byggandsnämnden bedömde att genomförandet av
planförslaget inte kunde antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Förslaget till detaljplan har varit utställt för samråd under tiden 2007-09-05 – 2007-10-03.
Byggnadsnämnden beslutade 2007-12-13, § 193, att ställa ut planförslaget för granskning
enligt 5 kap 23 § plan- och bygglagen. Planförslaget har varit utställt 2007-12-20 – 200801-31. Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2008-01-16, § 16, inte haft något att erinra
mot planförslaget.
Byggnadsnämnden redovisar i protokoll 2008-02-26, § 29, att inkomna yttranden har
sammanställts och kommenterats i ett utlåtande. Förslaget har reviderats.
Byggnadsnämnden har vid ovan angivet sammanträde beslutat överlämna förslaget till
detaljplan till kommunstyrelsen med förslag att kommunfullmäktige antar detaljplanen.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2008-03-26, § 91
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Dnr 2007/64

Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Katrinedal Södra enligt 5 kap 29 § plan- och
bygglagen
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Lars G Blomgren (fp) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag med instämmande av Bo
Carlsson (c), Andreas Vänerlöv (kd) och Gunnar Lidell (m).

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Katrinedal Södra enligt 5 kap 29 § plan- och
bygglagen
_______

Protokollsutdrag:

Byggnadsnämnden
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Dnr 2008/98

Medlemskap i Föreningen Sambruk
Ärendebeskrivning
Föreningen Sambruk är en intresseförening med syfte att skapa förutsättningar för en
effektivare utveckling av e-tjänster. Föreningen skall bidra till att skapa tjänster för
e-förvaltning och e-service till en för varje medlemskommun lägre kostnad.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2008-02-18 redovisat syftet m m med
Föreningen Sambruk samt kostnad och finansiering för kommunen.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2008-03-12, § 76
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar ställa sig bakom att Vänersborgs kommun har ett
medlemskap i föreningen Sambruk med IT-chefen som kontaktperson. Finansiering
sker inom IT-avdelningens befintliga budget.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Bo Carlsson (c) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar ställa sig bakom att Vänersborgs kommun har ett
medlemskap i föreningen Sambruk med IT-chefen som kontaktperson. Finansiering
sker inom IT-avdelningens befintliga budget.
_____________

Protokollsutdrag:

Ekonomikontoret
Kommunchefen
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Dnr 2008/160

Redovisning av ingivna, men ej slutbehandlade motioner
Ärendebeskrivning
Förteckning har upprättats över, till kommunfullmäktige ingivna men ej slutbehandlade
motioner.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2008-03-26, § 93
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar och lägger förteckningen över ingivna men ej
slutbehandlade motioner till handlingarna
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar och lägger förteckningen över ingivna men ej
slutbehandlade motioner till handlingarna
________
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Dnr 2008/164

Svar på interpellation om ”Idrott kan vara lek – är politik också lek?”
Ärendebeskrivning
Lutz Rininsland (v) har ställt en interpellation till barn- och ungdomsnämndens
ordförande S Anders Larsson (s) om ”Idrott kan vara lek – är politik också lek?”
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 2008-03-19, § 26
Kommunfullmäktige medgav att interpellationen fick ställas och beredde barn- och
ungdomsnämndens ordförande S Anders Larsson (s) möjlighet att besvara interpellationen vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Barn- och ungdomsnämndens ordförande S Anders Larsson (s) besvarade
interpellationen.
Inlägg framfördes av Lutz Rininsland (v), S Anders Larsson (s), Lars G Blomgren (fp),
Andreas Vänerlöv (kd), Johan Ekström (fp), Bo Carlsson (c) och Kerstin Andersson (fp).

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar svaret och lägger detsamma till handlingarna.
_______
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Dnr 2008/165

Svar på interpellation om oklarheter i underlaget i ärendet skollokaler
i centrala Vänersborg
Ärendebeskrivning
Lutz Rininsland (v) har ställt en interpellation till barn- och ungdomsnämndens
ordförande S Anders Larsson (s) om oklarheter i underlaget i ärendet skollokaler i
centrala Vänersborg
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 2008-03-19, § 27
Kommunfullmäktige medgav att interpellationen fick ställas och beredde barn- och
ungdomsnämndens ordförande S Anders Larsson (s) möjlighet att besvara interpellationen vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Barn- och ungdomsnämndens ordförande S Anders Larsson (s) besvarade
interpellationen.
Inlägg framfördes av Lutz Rininsland (v), S Anders Larsson (s), Carmen Lundgren (mp)
och Bo Carlsson (c).

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar svaret och lägger detsamma till handlingarna.
_______
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Dnr 2008/206

Motion om ”En förvaltning gällande kommunens fastigheter och
vägar”
Ärendebeskrivning
Reino Fredriksson (m) och Johan Ekström (fp) har, mot bakgrund av vad som anförs i
motionen, föreslagit att ”Kommunfullmäktige ser över och föreslår en enhetlig hantering
av projektering, byggande och förvaltning av fastigheter, byggnader och vägar i
Vänersborgs kommun i en och samma nämnd.”
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Reino Fredriksson (m) presenterade motionen.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och barn- och ungdomsnämnden.
_______

Protokollsutdrag

Kommunstyrelsen + handlingar
Samhällsbyggnadsnämnden + handlingar
Barn- och ungdomsnämnden + handlingar
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Dnr 2008/205

Interpellation om ”För bråttom är inte bra – men hur långsamt får det
gå?”
Ärendebeskrivning
Lutz Rininsland (v) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Lars-Göran Ljunggren (s) om ”För bråttom är inte bra – men hur långsamt får det gå?”
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunfullmäktige medgav att interpellationen fick ställas.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutade, att då kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran
Ljunggren (s) inte är närvarande, kommer frågan om när interpellationen skall besvaras
att tas upp vid kommunfullmäktiges kommande sammanträde.
_______

Protokollsutdrag

Lars-Göran Ljunggren + handlingar
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