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Plats

Sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Onsdagen den 15 april 2009, kl 18.00-19.20.

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2-3

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 3

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 3

Ärendelista

Sid 4

Utsedd att justera

Johanna Olsson och Orvar Carlsson

Tid och plats för justering:

Kommunkansliet onsdagen den 22 april 2009, kl 13.00

Paragrafer

41- 56

Underskrifter
Sekreterare

............................................................................................
Maud Rudquist

Ordförande

.............................................................................................
Dan Nyberg

Justerande

.............................................................................................
Johanna Olsson
.............................................................................................
Orvar Carlsson
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Organ
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
2009-04-15

Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande

2009-04-22
2009-05-15

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)
Bengt-Göran Nilsson (S)
Johan Ekström (FP)
Mikael Andersson (S)
Anne Sophie Aronsson (S)
Sven G Johansson (S)
Lutz Rininsland (V)
Lars G Blomgren (FP)
Monika Gustavsson (S)
Anders Forsström (M)
Lennart Niklasson (S)
Orvar Carlsson (KD)
Bengt Larson (S)
Bengt Holmkvist Bo Carlsson (C)
Ann-Britth Fröjd (C)
Lars Rosén (FV)
Gunnar Lidell (M)
James Bucci (V)
Kate Giaever (S)
Jeanette Larsson (S)
Tore Söderberg (MP)
Kjell Nilsson (S)
Marianne Karlsson (C)
Sigyn Lindbom (S)
Tove af Geijerstam (FP)
Stefan Kärvling (V)
Åsa Johansson (S)
John-Åke Ericsson (KD)
Ann-Christin Lind (KD)
Kerstin Andersson-Carlsson (M)
Mats Andersson (C)
Berit Utberg (V)
Maj-Britt Robertsson (S)
Kerstin Andersson (FP)
Sonja Westberg (S)
Reidar Eriksson (S)
Joakim Sjöling (S)
Marie Dahlin (S)

Tjänstgör för

Annika Larson-Lindlöf (S)
Lars-Göran Ljunggren (S)

Vakant (FV)

Hans Edsbagge (MP)

Gisela Holtersson (S)

§41-42
§43-56

Ann-Christin Lind (KD)

Jenny Brycker (S)
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Annalena Levin (C)
Ingemar Andersén (M)
Emanuel Adel Aboasaleh (M)
Lena Eckerbom Wendel (M)
Henrik Josten (M)
Andreas Vänerlöv (KD)
Marie-Louise Bäckman (KD)
Platsen tom
Lisbeth Brodin (M)
Kenneth Persson (S)
Madelaine Karlsson (S)
Johanna Olsson (S)
Ersättare
Tomas Öhberg (S)
Betty Axelsson (S)
Kerstin Johansson (S)
Usa Charoensawat (C)
Ingvar Håkansson (C)
Bilt Davidsson (M)
Tommy Larsson (M)
Kristina Rosell (FP)
John-Åke Ericsson (KD)
Marianne Ramm (V)
Roger Karlsson (FV)
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Carmen Lundgren (MP)
Reino Fredriksson (M)

§43-56

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

Sid

§41

Parentation över kommunfullmäktigeledamoten Anita Karlsson (FV)

5

§42

Revisionsberättelse för år 2008 (Dnr KS 2009/177)

6

§43

Beslut om Årsredovisning 2008 (Dnr KS 2009/3)

7

§44

Resultatöverföring mellan år 2008 och 2009 för vissa verksamheter
(Dnr KS 2009/121)

8

§45

Överföring av investeringsmedel mellan 2008 och 2009 (Dnr KS 2009/6)

10

§46

Beslut om förlängning av kommunal borgen avseende Vänersborgs
Tennisklubb (Dnr KS 2009/85)

12

§47

Godkännande av Grönplan Vänersborg 2008 (Dnr KS 2008/475)

14

§48

Redovisning av ingivna men ej slutbehandlade eller avslutade motioner
(Dnr KS 2009/122)

16

§49

Svar på motion om uppföljning av beslut tagna i kommunstyrelsen
(Dnr KS 2008/583)

17

§50

Entledigande och tillsättning av ersättare i Fastighets AB Vänersborg efter 18
S Anders Larsson (S) (Dnr KS 2009/161)

§51

Entledigande och tillsättande av ledamot i AB Vänersborgsbostäder efter
S Anders Larsson (S) samt ersättare i samma bolag (Dnr KS 2009/159)

19

§52

Entledigande och tillsättande av ledamot i Vänerhamn AB efter S Anders
Larsson (S) (Dnr KS 2009/160)

20

§53

Entledigande och tillsättande av ersättare i styrelsen för Fastighets AB
Vänersborg efter Johan Ekström (FP) (Dnr KS 2009/172)

21

§54

Interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande angående
utredning om skollokaler samt minskning av tjänster (Dnr KS 2009/208)

22

§55

Motion om att etablera Vänersborg som eurokommun och införa euro som 23
parallell valuta till kronan (Dnr KS 2009/210)

§56

Motion om att anlägga pulkabacke i Frändefors tätort (Dnr KS 2009/211)

24
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§ 41

Parentation över kommunfullmäktigeledamoten Anita Karlsson
(FV)
Kommunfullmäktigeledamoten Anita Karlsson (FV) har avlidit och hedrades av
fullmäktigeförsamlingen med en tyst minut.
_________
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Dnr 2009/177

Revisionsberättelse för år 2008
Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer har överlämnat revisionsberättelse för år 2008.
Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelse daterad 2009-03-24 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
Revisionens ordförande Torsten Gunnarsson (S) informerade kommunfullmäktige.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Noteras att James Bucci (V) anmälde att han inte deltog i beslutet i de delar som avsåg
barn- och ungdomsnämnden samt Fastighets AB Vänersborg.
Kommunfullmäktiges beslut
I enlighet med revisorernas förslag beslutar kommunfullmäktige bevilja kommunstyrelsen
och övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 2008
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 2009/3

Beslut om Årsredovisning 2008
Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har upprättat förslag till årsredovisning för år 2008.
Redovisningschefen Camilla Werngren informerade kommunstyrelsen 2009-03-11,
§ 65.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2009-03-25, § 79
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade kommunstyrelsen och redovisningschefen Camilla Werngren fanns tillgänglig för frågor.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar fastställa bokslut och årsredovisning för år 2008.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Bo Carlsson (C), Gunnar Lidell (M) och Ann-Britth Fröjd (C) yrkade bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar fastställa bokslut och årsredovisning för år 2008.
_____________
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Ekonomikontoret
Revisionen
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Dnr 2009/121

Resultatöverföring mellan år 2008 och 2009 för vissa
verksamheter
Ärendebeskrivning
Kommunen har fastställt ett regelsystem för resultatöverföring mellan åren. Ekonomikontoret har i skrivelse 2009-03-18 redovisat dessa regler samt ett underlag för överföring av resultatet enligt 2008 års bokslut.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott som utgör budgetberedning.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2009-03-25, § 80.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade kommunstyrelsen och redovisningschefen Camilla Werngren fanns tillgänglig för frågor.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar, baserat på gällande resultatregleringsprinciper att
nämndernas ackumulerade utgående fondmedel fastställs i 2008 års bokslut enligt
följande
Nämnd/verksamhet
Samhällsbyggnadsnämnden
- Renhållningsverk
- VA-verksamhet
- Gator och vägar m.m.
- Fastighetsenheten
- Städ-/Kost-/Serviceenheterna
Gymnasienämnden
- Komvux uppdragsutbildning
Summa

Tkr
2 329
8 280
- 2 634
- 4 263
1 000
1 000
5 712

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
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Dnr 2009/121

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar, baserat på gällande resultatregleringsprinciper att
nämndernas ackumulerade utgående fondmedel fastställs i 2008 års bokslut enligt
följande
Nämnd/verksamhet
Samhällsbyggnadsnämnden
- Renhållningsverk
- VA-verksamhet
- Gator och vägar m.m.
- Fastighetsenheten
- Städ-/Kost-/Serviceenheterna
Gymnasienämnden
- Komvux uppdragsutbildning
Summa

Tkr
2 329
8 280
- 2 634
- 4 263
1 000
1 000
5 712

_____________

Protokollsutdrag:

Ekonomikontoret
Samhällsbyggnadsnämnden
Gymnasienämnden
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Dnr 2009/6

Överföring av investeringsmedel mellan 2008 och 2009
Ärendebeskrivning
Utifrån 2008 års bokslut har nämnderna till ekonomikontoret kommit in med förslag om
överföring av investeringsmedel mellan 2008 och 2009.
Ekonomikontoret redovisar i skrivelse 2009-03-17, nämndernas förslag om överförande
av investeringsmedel.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott som utgör budgetberedning.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2009-03-25, § 81
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade kommunstyrelsen och redovisningschefen Camilla Werngren fanns tillgänglig för frågor.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att nämnderna får överföra investeringsanslag till 2009
enligt följande.
Kulturnämnden
Byggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Gymnasienämnden
Totalt

23 Tkr
2 030 Tkr
39 548 Tkr
3 200 Tkr
4 216 Tkr
936 Tkr
49 953 Tkr

Tillkommande kapitalkostnader skall rymmas inom befintliga ramar.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Bo Carlsson (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Forts § 45

Dnr 2009/6

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att nämnderna får överföra investeringsanslag till 2009
enligt följande.
Kulturnämnden
Byggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Gymnasienämnden
Totalt

23 Tkr
2 030 Tkr
39 548 Tkr
3 200 Tkr
4 216 Tkr
936 Tkr
49 953 Tkr

Tillkommande kapitalkostnader skall rymmas inom befintliga ramar.
_____________

Protokollsutdrag:

Ekonomikontoret
Berörda nämnder
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Dnr 2009/85

Beslut om förlängning av kommunal borgen avseende
Vänersborgs Tennisklubb
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 1990-12-20, § 240, om kommunal borgen för Vänersborgs Tennisklubb för byggande av inomhushall. Kommunen har därefter vid tre tillfällen, senast 2004-05-18, förlängt sitt borgensåtagande. Nuvarande borgensbeslut löper
ut under våren 2009 då lånet ska skrivas om.
Vänersborgs Tennisklubb har i skrivelse 2009-02-02 ansökt om förlängning av
kommunal borgen för föreningens lån i Swedbank om 4,2 Mkr (5,7 Mkr år 2004).
Ekonomikontoret har i skrivelse 2009-02-12 bland annat redovisat en bedömning av
Tennisklubbens ekonomi samt föreslagit att Vänersborgs kommun skulle bevilja
förlängning av borgen för Vänersborgs Tennisklubbs lån om 4,2 Mkr för en period om
fem år under förutsättning att Vänersborgs Tennisklubb ökar amorteringstakten på lånet
från 56 Tkr till minst 100 Tkr per helår.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2009-03-11, § 64
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja förlängning av borgen för Vänersborgs Tennisklubbs lån om 4,2 Mkr för en period om fem år under förutsättning att Vänersborgs
Tennisklubb ökar amorteringstakten på lånet från 56 Tkr till minst 100 Tkr per helår.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja förlängning av borgen för Vänersborgs Tennisklubbs lån om 4,2 Mkr för en period om fem år under förutsättning att Vänersborgs
Tennisklubb ökar amorteringstakten på lånet från 56 Tkr till minst 100 Tkr per helår.
_____________
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Dnr 2009/85

Protokollsutdrag:

Ekonomikontoret
Vänersborgs Tennisklubb
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Dnr 2008/475

Godkännande av Grönplan Vänersborg 2008
Ärendebeskrivning
I den nu gällande översiktsplanen för Vänersborgs kommun anges att målet för den
framtida utvecklingen av Vänersborg med omgivning är att utbyggnad av infrastruktur
och bostäder utförs på ett sådant sätt att det bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle
med god tillgång till närnatur. En grönplan för den tätortsnära naturen är ett viktigt
underlag i planeringen för att nå det målet.
Grönplanen redovisar den gröna miljöns ekologiska, sociala och kulturella värden. Den
ger kunskaper om tätorternas grönstruktur och lyfter fram de gröna områdenas egenvärden.
Grönplanen har arbetats fram av byggnadsförvaltningen samt miljö- och hälsoskyddsförvaltningen för att utgöra underlag vid förtätning och nybyggnad i tätorterna och för
att vara underlag för de gröna områdenas skötsel.
Kommunstyrelsen beslutade 2008-10-08, § 228, att lämna grönplanen för samråd.
Grönplanen har varit utställd för samråd under tiden 2008-10-13 – 2008-11-04.
Byggnadsförvaltningen och miljö- och hälsoskyddsnämnden har i redogörelse till
samrådet, daterad 2009-02-03, redovisat inkomna yttranden samt kommentarer.
Byggnadsförvaltningen och miljö- och hälsoskyddsnämnden har vidare i skrivelse
2009-01-19 föreslagit att kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige att godkänna Grönplan Vänersborg 2008 samt att den ska beaktas i beslut och avvägningar och
utgöra underlag i frågor som berör natur i kommunen.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2009-03-11, § 63
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Grönplan Vänersborg 2008 samt att den ska
beaktas i beslut och avvägningar och utgöra underlag i frågor som berör natur i
kommunen.
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Dnr 2008/475

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Sven G Johansson (S) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag med instämmande av
Bo Carlsson (C) och Tore Söderberg (MP).
Tore Söderberg (MP) yrkade att till beslutet skulle fogas ”i samhällsplaneringen” .
Beslutet skulle därmed få följande lydelse: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna
Grönplan Vänersborg 2008 samt att den ska beaktas i beslut och avvägningar i
samhällsplaneringen och utgöra underlag i frågor som berör natur i kommunen.
Sedan överläggningarna avslutats föreslog ordföranden följande propositionsordning
som godkändes av fullmäktige. Först ställs kommunstyrelsens förslag under proposition. Därefter ställs Tore Söderbergs (MP) tilläggsyrkande under proposition.
Kommunstyrelsens förslag ställdes under proposition och ordföranden fann att
kommunfullmäktige bifallit detta.
Ordföranden ställde härefter Tore Söderbergs (MP) tilläggsyrkande under proposition
och fann att kommunfullmäktige avslagit detta.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Grönplan Vänersborg 2008 samt att den
ska beaktas i beslut och avvägningar och utgöra underlag i frågor som berör natur i
kommunen.
_____________

Protokollsutdrag:
Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr 2009/122

Redovisning av ingivna men ej slutbehandlade eller avslutade
motioner
Ärendebeskrivning
Förteckning har upprättats över, till kommunfullmäktige ingivna men ej slutbehandlade
eller avslutade motioner.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2009-03-25, § 83
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar och lägger förteckningen över ingivna men ej slutbehandlade eller avslutade motioner till handlingarna.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar och lägger förteckningen över ingivna men ej slutbehandlade eller avslutade motioner till handlingarna.
_________
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Sammanträdesdatum

Sida

2009-04-15

17 (24)

Dnr 2008/583

Svar på motion om uppföljning av beslut tagna i
kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Lutz Rininsland (V) har mot bakgrund av vad som anges i motionen föreslagit kommunfullmäktige att uttala ”det som önskvärt att andra nämnder och kommunstyrelsen undersöker om den av socialnämnden utprövade ordningen skulle gagna det egna arbetet.”
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2008-12-17, § 138, att remittera motionen
till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande och skrivelse daterade 2009-02-26
redovisat överväganden och föreslagit hur motionen skulle kunna besvaras.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2009-03-25, § 82
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige ställer sig bakom kommunförvaltningens tjänsteutlåtande
2009-02-26 och antar detta som sitt eget. Därmed anses motionen besvarad och avslutad.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut och noterade en redaktionell ändring
innebärande att ”kommunförvaltningens” ändras till ”kommunstyrelseförvaltningens”.
Lutz Rininsland (V) yrkade bifall till det redaktionellt ändrade kommunstyrelsens
förslag med instämmande av Bo Carlsson (C).
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige ställer sig bakom kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande
2009-02-26 och antar detta som sitt eget. Därmed anses motionen besvarad och avslutad.
_____________

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 50

Sammanträdesdatum

Sida

2009-04-15

18 (24)

Dnr 2009/161

Entledigande och tillsättning av ersättare i Fastighets AB
Vänersborg efter S Anders Larsson (S)
Ärendebeskrivning
S Anders Larson (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Fastighets AB Vänersborg.
Valberedningen har behandlat ärendet vid sammanträde 2009-04-15, § 1.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga S Anders Larsson (S) från uppdraget som
ersättare i Fastighets AB Vänersborg.
Kommunfullmäktige beslutar vidare, på grund av ovanstående, att utse Joakim Sjöling
(S) till ny ersättare i Fastighets AB Vänersborg.
Valet gäller till bolagsstämman år 2011.
_____________

Protokollsutdrag

Fastighets AB Vänersborg
S Anders Larson
Joakim Sjöling
Lönekontoret

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 51

Sammanträdesdatum

Sida

2009-04-15

19 (24)

Dnr 2009/159

Entledigande och tillsättande av ledamot i AB Vänersborgsbostäder efter S Anders Larsson (S) samt ersättare i samma
bolag
Ärendebeskrivning
S Anders Larsson (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot och ordförande i AB
Vänersborgsbostäder.
Valberedningen har behandlat ärendet vid sammanträde 2009-04-15, § 2.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga S Anders Larsson (S) från uppdraget som
ledamot och ordförande AB Vänersborgsbostäder.
Kommunfullmäktige beslutar vidare, på grund av ovanstående, att utse Sigyn Lindbom
(S) till ordförande i AB Vänersborgsbostäder.
Kommunfullmäktige beslutar också utse Lennart Niklasson (S) till ny ledamot i AB
Vänersborgsbostäder.
Som en följd av ovanstående beslutar kommunfullmäktige utse Joakim Sjöling (S) till
ny ersättare i AB Vänersborgsbostäder.
Valet gäller till bolagsstämman år 2011.
____________
Protokollsutdrag

AB Vänersborgsbostäder
S Anders Larson
Sigyn Lindbom
Lennart Niklasson
Joakim Sjöling
Lönekontoret
________________________________________________________________________________
_________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 52

Sammanträdesdatum

Sida

2009-04-15

20 (24)

Dnr 2009/160

Entledigande och tillsättande av ledamot i Vänerhamn AB efter
S Anders Larsson (S)
Ärendebeskrivning
S Anders Larsson (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Vänerhamn AB.
Valberedningen har behandlat ärendet vid sammanträde 2009-04-15, § 3
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga S Anders Larsson (S) från uppdraget som
ledamot i Vänerhamn AB.
Kommunfullmäktige beslutar vidare, på grund av ovanstående, att utse Lars-Göran
Ljunggren (S) till ny ledamot i Vänerhamn AB.
Valet gäller till bolagsstämman år 2011.
_____________

Protokollsutdrag

Vänerhamn AB
S Anders Larson
Lars-Göran Ljunggren
Lönekontoret

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 53

Sammanträdesdatum

Sida

2009-04-15

21 (24)

Dnr 2009/172

Entledigande och tillsättande av ersättare i styrelsen för
Fastighets AB Vänersborg efter Johan Ekström (FP)
Ärendebeskrivning
Johan Ekström (FP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i styrelsen för Fastighets AB
Vänersborg.
Valberedningen har behandlat ärendet vid sammanträde 2009-04-15, § 4.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Johan Ekström (FP) från uppdraget som
ersättare i styrelsen för Fastighets AB Vänersborg.
Kommunfullmäktige beslutar vidare, på grund av ovanstående, att utse Andreas
Vänerlöv (KD) till ny ersättare i styrelsen för Fastighets AB Vänersborg.
Valet gäller till bolagsstämman år 2011.
_____________

Protokollsutdrag

Fastighets AB Vänersborg
Johan Ekström
Andreas Vänerlöv
Lönekontoret
_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 54

Sammanträdesdatum

Sida

2009-04-15

22 (24)

Dnr 2009/208

Interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande
angående utredning om skollokaler samt minskning av tjänster
Ärendebeskrivning
Gunnar Lidell (M) har ställt en interpellation till barn- och ungdomsnämndens
ordförande S Anders Larsson (S) om utredning av skollokaler samt minskning av
antalet tjänster inom barnomsorg, fritidsverksamhet samt grundskola.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunfullmäktige medgav att interpellationen fick ställas.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bereder barn- och ungdomsnämndens ordförande S Anders
Larsson (S) möjlighet att besvara interpellationen vid kommunfullmäktiges nästa
sammanträde.
_________

Protokollsutdrag:

S Anders Larsson + handlingar

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 55

Sammanträdesdatum

Sida

2009-04-15

23 (24)

Dnr 2009/210

Motion om att etablera Vänersborgs kommun som eurokommun
och införa euro som parallell valuta till kronan
Ärendebeskrivning
Lars G Blomgren (FV) har för folkpartiet, mot bakgrund av vad som anges i motionen
föreslagit kommunfullmäktige att Vänersborgs kommun skulle etableras som
eurokommun och införa euro som parallell valuta till kronan.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Lars G Blomgren (FP) presenterade motionen.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen.
_________

Protokollsutdrag:

Kommunstyrelsen + handlingar

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 56

Sammanträdesdatum

Sida

2009-04-15

24 (24)

Dnr 2009/211

Motion om att anlägga 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.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Gunnar Lidell (M) presenterade motionen.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden.
_________

Protokollsutdrag:

Samhällsbyggnadsnämnden + handlingar

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

