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Plats

Sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Onsdagen den 21 november 2007, kl 18.00-21.15.

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2-3

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 3

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 3

Ärendelista

Sid 4

Utsedd att justera

Tove af Geijerstam och Håkan Gustafsson

Justering tid och plats

Utvecklingskontoret den 28 november 2007 kl 13.00

Paragrafer

128 - 142

Underskrifter
Sekreterare

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

Maud Rudquist

Ordförande

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

Dan Nyberg

Justerande

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

Tove af Geijerstam
.............................................................................................

Håkan Gustafsson
________________________________________________________________________________
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
2007-11-21

Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande

2007-11-29
2007-12-21

Förvaringsplats för protokollet

Kommunfullmäktige, Sundsgatan 29, Vänersborg

Underskrift
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utdragsbestyrkande
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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)
Platsen tom
Kenneth Persson (s)
Orvar Carlsson (kd)
John-Åke Ericsson (kd)
Bengt Larson (s)
Lars Rosén (fv)
Bo Carlsson (c)
Usa Charoensawat (c)
Ann-Britth Fröjd (c)
Anita Karlsson (fv)
Gunnar Lidell (m)
James Bucci (v)
Kate Giaever (s)
Platsen tom
Jeanette Larsson (s)
Hans Edsbagge (mp)
Kjell Nilsson (s)
Marianne Karlsson (c)
Madelaine Karlsson (s)
Tove af Geijerstam (fp)
S Håkan Gustafsson (s)
Marianne Ramm (v)
Åsa Johansson (s)
Johanna Olsson (s)
Ann-Christin Lind (kd)
Reino Fredriksson (m)
Bengt Fröjd (c)

Tjänstgör för

§ 128-132 134-142
§ 133
§ 128
§ 129-142

Anders Forsström (m)
Lennart Niklasson (s)
Orvar Carlsson (kd)
Bengt Holmkvist (-)

§ 128-132 134-142
§ 133

§ 128-132
§ 133-142

Bo Carlsson (c)

Kate Giaever (s)

Gisela Holtersson (s)

Stefan Kärvling (v)
Reidar Josefsson (s)
Kerstin Andersson-Carlsson (m)
Mats Andersson (c)
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Berit Utberg (v)
Maj-Britt Robertsson (s)
Kerstin Andersson (fp)
Sonja Westberg (s)
Annette Ruus (s)
Sigyn Lindbom (s)
Joakim Sjöling (s)
Annalena Levin (c)
Ingemar Andersén (m)
Lisbeth Brodin (m)
Lena Eckerbom Wendel (m)
Henrik Josten (m)
Andreas Vänerlöv (kd)
Marie-Louise Bäckman (kd)
Carmen Lundgren (mp)
Platsen tom
Ersättare
Vesna Pertusic (s)
Usa Charoensawat
Bengt-Olof Stake (fp)
Kristina Rosell (fp)
John-Åke Ericsson (kd)
Roger Karlsson (fv)

Reidar Eriksson (s)
Jenny Brycker (s)
Marie Dahlin (s)

Emanuel Adel Aboasaleh (m)

Jessica Höglund (m)
§ 128
§ 128-132 134-142

§ 128

Övriga deltagare
Kommunchefen Guy Mahlviker
Kanslichefen Claire Gabrielsson
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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Ärenden
§128
Inforamtion om kommunens projektarbeten i staden Omaruru,
Namibia

Sid
5

§129

Valärende/Meddelande Dnr 2007/545

6

§130

Svar på motion angående kommunens rehabiliteringsinsatser

7

§131

Parkeringspolicy i vänersborgs kommun Dnr 2007/534

8

§132

Antagande av detaljplan för del av kvarteret Vidar,Arena Vänersborg
Dnr 2007/570

10

§133

Godkännande av avtal gällande fasgtihegterna Sikhall 1:4 och 1:6 samt
Sörbo 1:4 Dnr 2005/418

12

§134

Svar på interpellation om ”det återremitterade ärendet – Skollokaler i
centrala Vänersborg” Dnr 2007/589

14

§135

Svar på interpellation om förskolebarn med placeringstid 15
timmar i veckan Dnr 2007/582

15

§136

Svar på interpellation om trafikantveckan Dnr 2007/592

16

§137

Svar på interpellation om ”Arena Vänersborg projektstyrelsemötes
protokoll med projektnr Dnr 2006:551”

17

§138

Interpellation om ”Värdighet har ingen åldersgräns” Dnr 2007/635

18

§139

Interpellation om ”möjligheten att ha viss kännedom om vad som sker”
Dnr 2007/622

19

§140

Interpellation om ”Arena Vänersborg konsultavtal” Dnr 2007/623

20

§141

Interpellation om ”Arena Vänersborg konsultavtal” Dnr 2007/627

21

§142

Motion om uppförande av permanent utomhusestrad i Vargön
Dnr 2007/634

22
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§ 128

Information om kommunens projektarbeten i staden Omaruru,
Namibia
Redovisades Vänersborgs kommuns projektarbeten i staden Omaruru, Namibia. Av
redovisningen framgick den historiska bakgrunden till partnerskapet, de projekt som
tidigare arbetats med och nu avslutats samt de nu gällande projekten.
Projekten redovisades av nedanstående personer.
Managementgruppen
kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (s)
näringslivschefen Christer Zetterberg,
Projektet Ung demokrati
folkhälsosamordnaren Anders Fridén
gymnasieeleven Syriana Nasser Aldin
gymnasieeleven Kenny Tinmark
Projektet Nå marknaden
kommunsekreteraren Maud Rudquist

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen
_____
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Dnr 2007/545

Valärende/Meddelande
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige entledigade vid sammanträde 2007-10-31, § 115, Carina Johansson
(m) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen.
Länsstyrelsen har efter sammanräkning utsett ny ledamot i kommunfullmäktige efter
Carina Johansson (m).
Till ny ledamot i kommunfullmäktige har Jessica Höglund (m), Edsgatan 26, 462 30
Vänersborg, utsetts.
Vidare har länsstyrelsen utsett ny ersättare efter Jessica Höglund (m). Till ny ersättare i
kommunfullmäktige har Bilt Davidsson (m), Skepparegatan 4 B, 462 35 Vänersborg,
utsetts.
Valet avser tiden till och med den 31 oktober 2010.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser på grund av ovanstående Henrik Josten (m), Edsgatan 55,
462 30 Vänersborg, till ny ersättare i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige noterar också meddelandet om länsstyrelsens sammanräkning och
lägger informationen till handlingarna.
_______

Protokollsutdrag

Jessica Höglund
Bilt Davidsson
Henrik Josten
Lönekontoret
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Dnr 2006/203

Svar på motion angående kommunens rehabiliteringsinsatser
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet genom James Bucci har mot bakgrund av vad som anförs i motionen
yrkat att kommunfullmäktige måtte ”ge i uppdrag att utreda hur kostnaderna per capita
för rehabiliteringsinsatser är fördelade mellan könen idag samt hur dessa kostnader per
capita har förhållit sig i ett historiskt perspektiv.”
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2006-05-16, § 51, att remittera ärendet
till kommunstyrelsen.
Personalkontoret har i skrivelse 2007-09-13 redovisat förutsättningar för att genomföra
föreslagen utredning.
Personal- och förhandlingsutskottet beslutade vid sammanträde 2007-09-26, § 62, att
föreslå kommunstyrelsen anta personalkontorets skrivelse som svar på motionen.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-11-07, § 255
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige ställer sig bakom tjänsteutlåtande daterat 2007-09-13 och antar
detta som sitt eget. Därmed anses motionen besvarad och avslutad.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
James Bucci (v) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige ställer sig bakom tjänsteutlåtande daterat 2007-09-13 och antar
detta som sitt eget. Därmed anses motionen besvarad och avslutad.
_____________
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Dnr 2007/534

Parkeringspolicy i Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
En parkeringsutredning har under våren och sommaren 2007 utförts på uppdrag av
samhällsbyggnadsförvaltningens teknik- och trafikenhet. I utredningen ingick bland
annat att ta fram en parkeringspolicy.
Ett förslag till parkeringspolicy har tagits fram. Policyn avväger tillgänglighet genom
parkering, mot andra stadsbyggnadskvaliteter och därigenom skapar den förutsättningar
för en långsiktigt hållbar stadsutveckling.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2007-09-13, § 128, föreslagit att
kommunfullmäktige skulle anta den framtagna policyn.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-11-07, § 456
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Trafikingenjören Anna-Karin Forseng informerade.
Lutz Rininsland (v) yrkade på bordläggning av ärendet.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på om ärendet skulle
avgöras vid dagens sammanträde eller om det skulle bordläggas och fann att
kommunstyrelsen beslutat att ärendet skulle beslutas vid dagens sammanträde.
Härefter ställde ordföranden proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och fann
att kommunstyrelsen bifallit detta.
Noteras att Lutz Rininsland (v) framställde önskemål om en protokollsanteckning,
vilket ordföranden inte biföll.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar den av samhällsbyggnadsnämnden 2007-09-13, § 128, föreslagna parkeringspolicyn. Policyn träder i kraft då fullmäktiges protokoll vunnit laga
kraft
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
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Dnr 2007/534

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar den av samhällsbyggnadsnämnden 2007-09-13, § 128, föreslagna parkeringspolicyn. Policyn träder i kraft då fullmäktiges protokoll vunnit laga
kraft
_____________

Protokollsutdrag

Samhällsbyggnadsnämnden
Författningarna
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Dnr 2007/570

Antagande av detaljplan för del av kvarteret Vidar, Arena Vänersborg
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2007-02-28, § 55, att uppdra åt
byggnadsförvaltningen att ta fram ett förslag till detaljland för del av kvarteret Vidar,
Arena Vänersborg.
Förslag till detaljplan för del av kvarteret Vidar, Arena Vänersborg, har varit ute på
samråd enligt 5 kap 20 § Plan- och bygglagen från och med den 10 april till och med
den 11 maj 2007. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i en
samrådsredogörelse.
Planförslaget har varit utställt för granskning enligt 5 kap 23 § Plan- och bygglagen från
och med den 31 augusti till och med den 28 september 2007. Inkomna yttranden har
sammanställts och kommenterats i ett utlåtande.
Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2007-10-03, § 156, fastställt kvartersnamnet
”Arenan” samt föreslagit kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta
detaljplanen.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-11-07, § 257.
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar, enligt 5 kap 29 § Plan- och bygglagen, detaljplan för
kvarteret Vidar, Arena Vänersborg.
Kommunfullmäktige noterar att byggnadsnämnden fastställt kvartersnamnet ”Arenan”
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Lars-Göran Ljunggren (s) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Dnr 2007/570

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar, enligt 5 kap 29 § Plan- och bygglagen, detaljplan för
kvarteret Vidar, Arena Vänersborg.
Kommunfullmäktige noterar att byggnadsnämnden fastställt kvartersnamnet ”Arenan”
_____________

Protokollsutdrag

Byggnadsnämnden
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Dnr 2005/418

Godkännande av avtal gällande fastigheterna Sikhall 1:4 och 1:6
samt Sörbo 1:4
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2005-12-20, § 100, att med stöd av 1 § punkt 3 förköpslagen, förköpa fastigheterna Sikhall 1:4, Sikhall 1:6 och Sörbo 1:4.
Kommunchefen redovisade i skrivelse 2005-11-23 områdets karaktär bland annat vad
gäller riksintresse, strandskydd, byggnadsminne och översiktsplan. Av skrivelsen framgår skälen till föreslaget förköp av fastigheterna Sikhall 1:4 och 1:6 samt Sörbo 1:4.
Efter beslutet har förhandlingar genomförts med köparen av de aktuella fastigheterna
och nu har förslag till avtal förhandlats fram, vilka också köparen undertecknat.
Avtalens giltighet kräver kommunfullmäktiges godkännande.
Avtalet förutsätter att köparen återkallar sin anmälan om bestridande enligt 9 § 2 st förköpslagen avseende de aktuella fastigheterna. Vidare förutsätter avtalet att köparen återkallar sitt överklagande till Länsrätten av kommunfullmäktiges beslut 2005-12-20, §
100, om förköpet av fastigheterna.
Eventuella frågor om servitut eller liknande kommer efter genomfört köp att hanteras av
samhällsbyggnadsnämnden som har delegation att hantera den typen av ärenden.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-11-07, § 259
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Bo Carlsson (c) och Anders Forsström (m) anmälde att de inte deltog i handläggningen
eller beslutet i detta ärende på grund av jäv. Med anledning här av gick Bengt Larsson
(s) in som ersättare för Bo Carlsson (c) och Johan Eström (fp) gick in som ersättare för
Anders Forsström (m).
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättade köpeavtal avseende fastigheterna
Sikhall 1:4 och 1:6 samt Sörbo 1:4.
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande, Lars-Göran Ljunggren
(s) att underteckna ovan nämnda avtal.
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Dnr 2005/418

Kommunens nettokostnad, 720 000 kronor, finansieras genom minskad amortering.
Noteras att Bo Carlsson (c) och Anders Forsström (m) inte deltog i handläggningen eller
beslutet i detta ärende på grund av jäv.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Bo Carlsson (c) och Anders Forsström (m) anmälde att de inte deltog i handläggningen
eller beslutet i detta ärende på grund av jäv. Med anledning här av gick Usa
Charoensawat (c) in som ersättare för Bo Carlsson (c) medan Anders Forsströms (m)
plats blev tom.
Under överläggningarna yrkade följande ledamöter bifall till kommunstyrelsens förslag:
Lars-Göran Ljunggren (s), Gunnar Lidell (m), James Bucci (v), Johan Ekström (fp),
Lars G Blomgren (fp) och Marianne Karlsson (c).

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättade köpeavtal avseende fastigheterna
Sikhall 1:4 och 1:6 samt Sörbo 1:4.
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande, Lars-Göran Ljunggren
(s) att underteckna ovan nämnda avtal.
Kommunens nettokostnad, 720 000 kronor, finansieras genom minskad amortering.
_______
Jäv
Noteras att Bo Carlsson (c) och Anders Forsström (m) anmälde att de inte deltog i
handläggningen eller beslutet i detta ärende på grund av jäv.

Protokollsutdrag

Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunkansliet
Ekonomikontoret
Magnus Larsson
Advokatfirman Kjellgren som Magnus Larssons juridiska ombud

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 134

Sammanträdesdatum

Sida

2007-11-21

14 (22)

Dnr 2007/589

Svar på interpellation om ”det återremitterade ärendet – Skollokaler i
centrala Vänersborg”
Ärendebeskrivning
James Bucci (v) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran
Ljunggren (s) om ”det återremitterade ärendet – Skollokaler i centrala Vänersborg Dnr
2007.178”
Kommunfullmäktige medgav vid sammanträde 2007-10-31, § 123, att interpellationen fick
ställas samt beredde kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (s) möjlighet att
besvara interpellationen vid kommande sammanträde.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (s) besvarade interpellationen.
Inlägg framfördes av James Bucci (v) och Lars-Göran Ljunggren (s).

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar svaret och lägger detsamma till handlingarna.
_____
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Dnr 2007/582

Svar på interpellation om förskolebarn med placeringstid 15 timmar i
veckan
Ärendebeskrivning
James Bucci (v) har ställt en interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande
S Anders Larsson (s) om förskolebarn med placeringstid 15 timmar i veckan.
Kommunfullmäktige medgav vid sammanträde 2007-10-31, § 124, att interpellationen fick
ställas samt beredde barn- och ungdomsnämndens ordförande S Anders Larsson (s)
möjlighet att besvara interpellationen vid kommande sammanträde.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Barn- och ungdomsnämndens ordförande S Anders Larsson (s) besvarade interpellationen.
Inlägg framfördes av James Bucci (v), Tove af Geijerstam (fp) och S Anders Larsson (s).

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar svaret och lägger detsamma till handlingarna.
_____

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 136

Sammanträdesdatum

Sida

2007-11-21

16 (22)

Dnr 2007/592

Svar på interpellation om trafikantveckan
Ärendebeskrivning
Carmen Lundgren (mp) och Hans Edsbagge (mp) har ställt en interpellation till
kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (s) om trafikantveckan.
Kommunfullmäktige medgav vid sammanträde 2007-10-31, § 125, att interpellationen fick
ställas samt beredde kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (s) möjlighet att
besvara interpellationen vid kommande sammanträde.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (s) besvarade interpellationen.
Inlägg framfördes av Hans Edsbagge (mp), Lars-Göran Ljunggren (s) och Bo Carlsson
(c).

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar svaret och lägger detsamma till handlingarna.
_____
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§ 137

Sammanträdesdatum

Sida

2007-11-21

17 (22)

Dnr 2007/590

Svar på interpellation om ”Arena Vänersborg projektstyrelsemötes
protokoll med projektnr Dnr 2006:551”
Ärendebeskrivning
James Bucci (v) har ställt en interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande
S Anders Larsson (s) om ”Arena Vänersborg projektstyrelsemötes protokoll med
projektnr Dnr 2006:551”
Kommunfullmäktige medgav vid sammanträde 2007-10-31, § 126, att interpellationen fick
ställas samt beredde barn- och ungdomsnämndens ordförande S Anders Larsson (s)
möjlighet att besvara interpellationen vid kommande sammanträde.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Barn- och ungdomsnämndens ordförande S Anders Larsson (s) besvarade
interpellationen.
Inlägg framfördes av Jams Bucci (v) och S Anders Larsson (s).

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

Interpellation om ”Värdighet har ingen åldersgräns”
Ärendebeskrivning
Andréas Vänerlöv (kd) har ställt en interpellation till socialnämndens ordförande
Lennart Niklasson (s) om ”Värdighet har ingen åldersgräns”.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunfullmäktige medgav att interpellationen fick ställas.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bereder socialnämndens ordförande Lennart Niklasson (s) möjlighet
att besvara interpellationen vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
_____
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Dnr 2007/622

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”
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunfullmäktige medgav att interpellationen fick ställas.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bereder barn- och ungdomsnämndens ordförande S Anders Larsson
(s) möjlighet att besvara interpellationen vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
_____

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 140

Sammanträdesdatum

Sida

2007-11-21

20 (22)

Dnr 2007/623

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”
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunfullmäktige medgav att interpellationen fick ställas.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bereder barn- och ungdomsnämndens ordförande S Anders Larsson
(s) möjlighet att besvara interpellationen vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
_____
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Dnr 2007/627

Interpellation om ”Arena Vänersborg konsultavtal”
Ärendebeskrivning
James Bucci (v) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran
Ljunggren (s) om ”Arena Vänersborg konsultavtal”
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunfullmäktige medgav att interpellationen fick ställas.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bereder kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (s)
möjlighet att besvara interpellationen vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
_____
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Dnr 2007/634

Motion om uppförande av permanent utomhusestrad i Vargön
Ärendebeskrivning
Joakim Sjöling (s) m fl för socialdemokraterna och centerpartiet har mot bakgrund av
vad som anförs i motionen föreslagit kommunfullmäktige
att uppföra en permanent utomhusestrad i Vargön
att estraden görs klar att tas i bruk våren 2009
att estraden placeras vid Villa Björkås
att Björkåsparken och dammarna rustas upp i samband med att estraden uppförs
att Villa Björkås rustas upp i samband med att estraden uppförs.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kjell Nilsson(s) presenterade motionen.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen och
samhällsbyggnadsnämnden.
_____

Protokollsutdrag

Kommunstyrelsen + handlingar
Samhällsbyggnadsnämnden + handlingar
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