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Plats

Sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Onsdagen den 17 november 2010, kl 18.00-19.25

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2-3

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 3

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 3

Ärendelista

Sid 4

Utsedd att justera

Joakim Sjöling och Marie-Louise Bäckman

Tid och plats för justering

Utvecklingskontoret den 26 november 2010, kl 11.00.

Paragrafer

158 - 166

Underskrifter
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Maud Rudquist
Ålderspresident,
Tjänstgörande ordförande
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Johan Ekström
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Joakim Sjöling
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Marie-Louise Bäckman
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Närvarolista
Beslutande
Johan Ekström
Lars-Göran Ljunggren
Lutz Rininsland
Christina Rosell
Anders Forsström
Lennart Niklasson
Benny Augustsson
Bengt Holmkvist
Bo Carlsson
Marie Dahlin
Kerstin Andersson-Carlsson
Gunnar Lidell
James Bucci
Kate Giaever
Gunilla Nilsson
Marianne Karlsson
Dan Nyberg
Tove af Geijerstam
Stefan Kärvling
Kerstin Andersson
Reidar Eriksson
Annalena Levin
Lena Eckerbom Wendel
Henrik Josten
Andreas Vänerlöv
Marie Louise Bäckman
Emelie Carlbom
Madelaine Karlsson
Peter Göthblad
Per Sjödahl
Marianne Ramm
Ann-Christine Wollny
Sigyn Lindbom
Joakim Sjöling
Tor Wendel
Robert Magnusson
Jeanette Dahlbom

Tjänstgör för
(FP)
(S)
(V)
(FP)
(M)
(S)
(S)
(M)
(C)
(S)
(M)
(M)
(V)
(S)
(S)
(C)
(S)
(FP)
(V)
(FP)
(S)
(C)
(M)
(M)
(KD)
(KD)
(M)
(S)
(FP)
(MP)
(V)
(V)
(S)
(S)
(M)
(M)
(M)

Lars G Blomgren

(FP)

Bengt Larson

(S)

Annika Larson-Lindlöf

Reino Fredriksson

(M)

Niklas Claesson

(M)

(S)
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Adam Frändelid
Gisela Gavelin
Cecilia Skenhall
Marika Isetorp
Kurt Karlsson
Magnus Kesselmark
Göran Larsson
Morgan Larsson
Åsa-Katarina Liewendahl
Eva Lindgren
Theresia Nordlund
Jens Roslind
Anna-Karin Sandberg
Anna Svedung
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(V)
(M)
(SD)
(MP)
(SD)
(V)
(MP)
(VFP)
(VFP)
(V)
(S)
(M)
(MP)
(M)

Ersättare
Lisbeth Brodin
Henrik Falk
Irma Fredriksson
Hans-Erik Aronsson
Ragnar Sandberg
Anne Sophie Aronsson
Kjell Nilsson
Emir Terzic
Joachim Johansson
Göran Stenman
Pontus Gläntegård
Bengt-Olof Stake
Gunilla Bryntesson
Ann-Sofi Nilsson
Ann-Britth Fröjd
Orvar Carlsson
Anette Taimory
Bengt Rydholm
Sven-Gunnar Larsson

(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(S)
(S)
(V)
(V)
(V)
(V)
(FP)
(FP)
(MP)
(C)
(KD)
(KD)
(VFP)
(VFP)

Övriga deltagare
Kommundirektören Ove Thörnkvist
Kanslichefen Claire Gabrielsson
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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Ärenden

Sid

§ 158

Meddelande om ny ledamot i kommunfullmäktige efter Stefan Hallgren (SD)
(Dnr KS 2010/515)

5

§ 159

Bordlagt ärende om val av ordförande för kommunfullmäktige
(Dnr KS 2010/497)

6

§ 160

Bordlagt ärende om val av förste och andre vice ordförande för kommunfullmäktige (Dnr KS 2010/497)

7

§ 161

Förnyat beslut om Mål och Resursplan 2011-2013 (Dnr KS 2010/143)

8

§ 162

Svar på interpellation om resurser för mottagande av ensamkommande
flyktingbarn (Dnr KS 2010/496)

11

§ 163

Interpellation om finansiering av tjänsten som hemvaktmästare (Dnr KS
2010/537)

12

§ 164

Motion om friskvård för anställda i Vänersborgs kommun (Dnr KS 2010/536)

13

§ 165

Motion om användning av befintlig utrustning vid omröstningar
(Dnr KS 2010/538)

14

§ 166

Motion om fler utnyttjandemöjligheter av VA-Vänerkusten
(Dnr KS 2010/540)

15
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Dnr 2010/515

Meddelande om ny ledamot i kommunfullmäktige efter
Stefan Hallgren (SD)
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har efter sammanräkning utsett ny ledamot i kommunfullmäktige efter
Stefan Hallgren (SD).
Till ny ledamot har Cecilia Skenhall (SD), Gasverksatan 22 B, 462 34 Vänersborg,
utsetts.
Valet avser tiden till och med den 31 oktober 2014.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar meddelandet och lägger informationen till handlingarna.
_______

Protokollsutdrag:

Stefan Hallgren
Cecilia Skenhall
Lönekontoret
Förtroendemannaregistret
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Dnr 2010/497

Bordlagt ärende om val av ordförande för kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning
Tjänstgörande ordföranden Johan Ekström (FP) informerade om att kommunfullmäktige
för innevarande mandatperiod ska utse ordförande i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2010-11-01, § 141, att bordlägga
ärendet med motiveringen att ärendet inte hade beretts färdigt. Ärendet skulle åter tas
upp till behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde 2010-11-17.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Lars-Göran Ljunggren (S) yrkade att ärendet skulle bordläggas med motiveringen att
ärendet inte har beretts färdigt. Ärendet kommer att åter tas upp till behandling vid
kommunfullmäktiges sammanträde 2010-12-15.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutade bordlägga ärendet med motiveringen att ärendet inte har
beretts färdigt. Ärendet kommer att åter tas upp till behandling vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2010-12-15.
_______

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 160

Sammanträdesdatum

Sida

2010-11-17

7 (15)

Dnr 2010/497

Bordlagt ärende om val av förste vice och andre vice ordförande i kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning
Tjänstgörande ordföranden Johan Ekström (FP) informerade om att kommunfullmäktige
för innevarande mandatperiod ska utse förste och andre vice ordförande i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2010-11-01, § 142, att
bordlägga ärendet med motiveringen att ärendet inte hade beretts färdigt. Ärendet skulle
åter tas upp till behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde 2010-11-17.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Lars-Göran Ljunggren (S) yrkade att ärendet skulle bordläggas med motiveringen att
ärendet inte har beretts färdigt. Ärendet kommer att åter tas upp till behandling vid
kommunfullmäktiges sammanträde 2010-12-15.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutade bordlägga ärendet med motiveringen att ärendet inte har
beretts färdigt. Ärendet kommer att åter tas upp till behandling vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2010-12-15.
_______
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Dnr 2010/143

Förnyat beslut om Mål och Resursplan 2011-2013
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fattade vid sammanträde 2010-06-23, § 91 beslut om Mål och
resursplan 2011-2013.
De år då val av kommunfullmäktige har förrättats, ska budgeten fastställas av nyvalda
fullmäktige. Enligt tidsplanen ska det ske 2010-12-17.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2010-10-18 redovisat en sammanfattning
av budgetpropositionen för 2011 på sätt den redovisades 2010-10-12. Av kommunstyrelsens skrivelse framgår också övriga regleringar, ny skatteunderlagsprognos m m.
Budgetberedningen som utgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott, har sammanträtt
och informerats om den nya skatteunderlagsprognosen.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2010-10-27, § 284
Ordföranden redovisade förslag till beslut i enlighet med det beslut som togs av
kommunfullmäktige 2010-06-23, § 91.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm och budgetekonomen Ewa Lundqvist informerade.
Lars-Göran Ljunggren (S), för Socialdemokraterna och Centerpartiet, redovisade och
yrkade bifall till ändringsyrkande enligt en till kommunstyrelsens protokoll fogad bilaga1.
Anders Forsström (M) redovisade och yrkade bifall till förslag enligt en till
kommunstyrelsens protokoll fogad bilaga 2. I yrkandet instämde Astrid Karlsson
Björkman (M), Andreas Vänerlöv (KD), Henrik Josten (M) och Johan Ekström (FP).
James Bucci (V) redovisade och yrkade bifall till förslag enligt en till kommunstyrelsens
protokoll fogad bilaga 3.
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Dnr 2010/143

Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden att det fanns fyra förslag. Dels
det förslag som kommunfullmäktige beslutade om vid sammanträde 2010-06-23, § 91, dels
de tre ovan redovisade yrkandena.
Ordföranden redovisade följande propositionsordning som godkändes av kommunstyrelsen. Först ställs de tre ovan redovisade yrkandena mot varandra och därefter ställs det
vinnande yrkandet mot det beslut som togs i kommunfullmäktige 2010-06-23.
Härefter ställde ordföranden sitt eget yrkande mot Anders Forsströms (M) och James
Buccis (V) respektive yrkanden och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
ordförandens förslag.
Därefter ställde ordföranden sitt eget ändringsyrkande mot kommunfullmäktiges beslut
2010-06-23 i sin helhet och fann att kommunstyrelsen beslutat anta ordförandens
ändringsyrkande och i övrigt enligt kommunfullmäktiges ovan angivna beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar förnya sitt beslut 2010-06-23, § 91.
1. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen under 2011 till 22:64 per skattekrona,
vilket innebär oförändrad nivå jämfört med 2010.
2. Kommunfullmäktige fastställer nämndernas tillskott av skattemedel, investeringsoch exploateringsplan och övriga direktiv i enlighet med kommunstyrelsens förslag
till mål- och resursplan för 2011-2013.
3. För budgettäckning av löneavtal under 2010 och 2011 avsätts sammanlagt 62,8 Mkr
till kommunstyrelsens förfogande.
4. Anslagsbindningen avser för driftbudgeten den verksamhetsnivå som anges på sidan
18 och för investerings- och exploateringsplanens projektnivå. Kommunstyrelsen ges
delegation att, om nödvändigt under löpande år, justera anslagsbindningsnivån.
5. Framställningar till kommunstyrelsen om anslag eller bidrag i budget för år 2011, för
vilka inte uppförts medel i budgetförslaget, eller vilka inte behandlats i särskild
ordning, ska inte föranleda vidare åtgärder.
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Dnr 2010/143

6. Vid hantering av befarade eller konstaterade budgetavvikelser är facknämnder och
enheter skyldiga att vidta de åtgärder som erfordras för att styra verksamheten, så att
de ekonomiska ramarna hålls.
7. Partistödet, utbildningsdelen, ska om det ej utnyttjas för utbildning, återbetalas till
kommunen.
8. Eventuell långfristig upplåning kan ske inom ramen för fastställd balansbudget
utifrån gällande finanspolicy och delegationsordning.
Noteras att följande ledamöter reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna
yrkandet: Anders Forsström (M), Astrid Karlsson Björkman (M), Andreas Vänerlöv (KD),
Henrik Josten (M) och Johan Ekström (FP).
James Bucci (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Gunnar Lidell (M) yrkade att kommunfullmäktige skulle fastställa utdebiteringen under
2011 till 22:64 per skattekrona, vilket innebär oförändrad nivå jämfört med 2010. Gunnar
Lidell (M) yrkade vidare att mål- och resursplanen i övriga delar skulle återremitteras till
kommunstyrelsen för att beredas ytterligare. I yrkandet instämde Lars-Göran Ljunggren
(S) och Lutz Rininsland (V).
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden yrkandet under proposition och
fann att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med detta.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar fastställa utdebiteringen under 2011 till 22:64 per
skattekrona, vilket innebär oförändrad nivå jämfört med 2010.
Kommunfullmäktige beslutar vidare att övriga delar av mål- och resursplanen
återremitteras till kommunstyrelsen med motiveringen att budgeten behöver beredas
ytterligare innan kommunfullmäktige kan ta ställning.
_____________
Protokollsutdrag:

Ekonomikontoret som har att informera berörda
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Dnr 2010/496

Svar på interpellation om resurser för mottagande av
ensamkommande flyktingbarn
Ärendebeskrivning
Tove af Geijerstam (FP) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Lars-Göran Ljunggren (S) om resurser för mottagande av ensamkommande flyktingbarn.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2010-10-20, § 138, att bereda
kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (S) möjlighet att besvara
interpellationen vid kommunfullmäktiges sammanträde 2010-11-17.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (S) besvarade interpellationen.
Inlägg framfördes av Tove af Geijerstam (FP), Lars-Göran Ljunggren (S), Gunnar Lidell
(M), Kurt Karlsson (SD), Lutz Rininsland (V), Lennart Niklasson (S), Kerstin
Andersson (FP), Annalena Levin (C), Cecilia Skenhall (SD), Andreas Vänerlöv (KD),
Åsa-Katarina Liewendahl (VFP), Marika Isetorp (MP), Marie Dahlin (S), Marianne
Ramm (V) och Dan Nyberg (S).
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger interpellationen och svaret till handlingarna.
_______
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Dnr 2010/537

Interpellation angående finansiering av tjänsterna som
hemvaktmästare
Ärendebeskrivning
Lutz Rininsland (V) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om
finansiering av tjänsterna som hemvaktmästare.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunfullmäktige medgav att interpellationen fick ställas.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bereder kommunstyrelsens ordförande möjlighet att besvara
interpellationen vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011-02-02.
_______

Protokollsutdrag:
Kommunstyrelsens ordförande
Lutz Rininsland (V)
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Dnr 2010/536

Motion om friskvård för anställda i Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Göran Larsson (MP) har, mot bakgrund av vad som anförs i motionen, föreslagit att
kommunfullmäktige skulle subventionera motion och friskvård med ett visst belopp per
anställd och år samt att de anställda inom rimliga gränser ska kunna välja vilken hälsofrämjande verksamhet man vill bedriva.
Göran Larsson (MP) presenterade motionen.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen.
_____________

Protokollsutdrag:
Kommunstyrelsen
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§ 165

Dnr 2010/538

Motion om användning av befintlig utrustning vid omröstningar
Ärendebeskrivning
Lutz Rininsland (V) har, mot bakgrund av vad som anförs i motionen, föreslagit att
”kommunfullmäktige snarast skulle övergå till att använda utrustningen vid alla
voteringar som begärs vid våra sammanträden.”
Lutz Rininsland (V) presenterade motionen.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen och
samhällsbyggnadsnämnden.
_____________

Protokollsutdrag:

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr 2010/540

Motion angående fler utnyttjandemöjligheter av VA-Vänerkusten
Ärendebeskrivning
Marianne Karlsson (C) har, mot bakgrund av vad som framgår av motionen, föreslagit
”att Vänersborgs kommun i samband med utbyggnaden av VA-Vänerkusten ovanpå
ledningen anordnar en gång- cykel- och om möjligt också ridväg med anslutning till
befintligt vägnät.”
Marianne Karlsson (C) presenterade motionen.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden.
_____________

Protokollsutdrag:

Samhällsbyggnadsnämnden
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