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Plats

Sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Onsdagen den 1 september 2010, kl 18.00-20.00.

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2-3

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 3

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 3

Ärendelista

Sid 4

Utsedd att justera

Ann-Britth Fröjd och Bengt Holmkvist

Tid och plats för justering

Utvecklingskontoret den 8 september 2010, kl 15.00
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112-126

Underskrifter
Sekreterare
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Maud Rudquist
Ordförande
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Dan Nyberg
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Ann-Britth Fröjd
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Bengt Holmkvist
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
2010-09-01

Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande

2010-09-08
2010-10-01

Förvaringsplats för protokollet

Kommunfullmäktige, Sundsgatan 29, Vänersborg

Underskrift
utdragsbestyrkande

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2010-09-01

2 (26)

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)
Monika Gustavsson (S)
Anders Forsström (M)
Mikael Andersson (S)
Orvar Carlsson (KD)
Bengt Larson (S)
Bengt Holmkvist Bo Carlsson (C)
Ann-Britth Fröjd (C)
Gunnar Lidell (M)
James Bucci (V)
Kate Giaever (S)
Sigyn Lindbom (S)
Tore Söderberg (MP)
Kjell Nilsson (S)
Marianne Karlsson (C)
Joakim Sjöling (S)
Tove af Geijerstam (FP)
Stefan Kärvling (V)
Åsa Johansson (S)
Ann-Christin Helgegren (KD)
Kerstin Andersson-Carlsson (M)
Ingvar Håkansson (C)
Marianne Ramm (V)
Maj-Britt Robertsson (S)
Kerstin Andersson (FP)
Tomas Öhberg (S)
Benny Augustsson (S)
Kerstin Johansson (S)
Hussein Ismail Madar (S)
Annalena Levin (C)

Tjänstgör för

Lennart Niklasson (S)

Jeanette Larsson (S)
Hans Edsbagge (MP)

Gisela Holtersson (S)

Mats Andersson (C)
Berit Utberg (V)

Sonja Westberg (S)
Reidar Eriksson (S)
Jenny Brycker (S)
Marie Dahlin (S)
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Lisbeth Brodin (M)
Jonas Johansson (M)
Lena Eckerbom Wendel (M)
Henrik Josten (M)
Andreas Vänerlöv (KD)
Marie-Louise Bäckman (KD)
Platsen tom
Kenneth Persson (S)
Madelaine Karlsson (S)
Johanna Olsson (S)
Lars Rosén (FV)
Torkel Åström (MP)
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Ingemar Andersén (M)
Emanuel Adel Aboasaleh (M)

Reino Fredriksson (M)

Monica Bredberg (MP)

Ersättare
Kristina Rosell (FP)
John-Åke Ericsson (KD)
Ann-Christine Wollny (V)
Roger Karlsson (FV)
Lennart Bäckemo (FV)

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

Sid

§ 112

Antagande av reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet
Vänersborg/Mellerud (Dnr KS 2010/378)

5

§ 113

Fastställande av kriterier för bidrag till kulturföreningar och bygdegårdar
(Dnr KS 2010/389)

7

§ 114

Antagande av arvodesbestämmelser förtroendevalda för mandatperioden
2011-2014 (Dnr KS 2010/372)

8

§ 115

Svar på motion om att äldre par ska få leva tillsammans (Dnr KS 2009/637)

11

§ 116

Svar på motion om förändringar i kommunens återvinningssystem
(Dnr KS 2010/193)

14

§ 117

Antagande av sammanträdestider år 2011 för kommunfullmäktige
(Dnr KS 2010/400)

16

§ 118

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen och
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, avseende kvartal 1
år 2010 (Dnr KS 2010/340)

18

§ 119

Meddelande om ny ersättare i kommunfullmäktige efter Inger Wallén (S)
(Dnr KS 2010/324)

19

§ 120

Fråga till ordföranden för barn- och ungdomsutskottet - otillfredsställande
hantering av ansökningar (Dnr KS 2010/412)

20

§ 121

Fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande om vilken betydelse har
kommunstyrelsens beslut (Dnr KS 2010/420)

21

§ 122

Motion om kommunala handikapprådets organisation (Dnr KS 2010/413)

22

§ 123

Motion om tillgängliga friluftsbad i Vänersborgs kommun
(Dnr KS 2010/419)

23

§ 124

Motion om cykelbanor i Västra Tunhem (Dnr KS 2010/422)

24

§ 125

Motion om nolltolerans mot Narkotika (Dnr KS 2010/423)

25

§ 126

Motion om tillgänglighetsdatabas för Vänersborgs kommun
(Dnr KS 2010/424)

26
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Dnr 2010/378

Antagande av reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud
Ärendebeskrivning
Nuvarande förbundsordning för Samordningsförbundet Vänersborg-Mellerud godkändes av kommunfullmäktige 2006-02-14, § 6, i samband med bildandet av samordningsförbundet.
Samordningsförbundet har upprättat förslag till reviderad förbundsordning och överlämnat förslaget till medlemmarna för ställningstagande.
Socialförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2010-07-16, föreslagit att förändringarna i förbundsordningen skulle godkännas. Av tjänsteutlåtandet framgår också att socialförvaltningens chef och socialnämndens ordförande anser att föreslagna förändringar inte är av
den karaktär att de behöver behandlas i socialnämnden före avlämnade av detta remissyttrande.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2010-08-18, § 223
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
James Bucci (V) yrkade att den reviderade förbundsordningens § 18, skulle utgå.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden arbetsutskottets förslag mot
James Buccis (V) yrkande och fann att kommunstyrelsen hade beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Vänersborg-Mellerud.
Noteras att James Bucci (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna
yrkandet.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
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Dnr 2010/378

Ordföranden redovisade förslag till beslut.
James Bucci (V) yrkade att den reviderade förbundsordningens § 18, andra stycket,
skulle utgå.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden kommunstyrelsens förslag mot
James Buccis (V) yrkande och fann att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Vänersborg-Mellerud.
_____________

Reservation:

James Buccis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.

Protokollsutdrag:

Samordningsförbundet Vänersborg-Mellerud
Socialnämnden
Författningarna
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Dnr 2010/389

Fastställande av kriterier för bidrag till kulturföreningar och
bygdegårdar
Ärendebeskrivning
Kulturnämnden har vid sammanträde 2010-05-10, § 46, antagit förslag till kriterier för
bidrag till kulturföreningar och bygdegårdsföreningar.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2010-08-18, § 224
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta föreslagna kriterier för bidrag till kulturföreningar
och bygdegårdsföreningar att gälla från 2011-01-01.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta föreslagna kriterier för bidrag till kulturföreningar
och bygdegårdsföreningar att gälla från 2011-01-01.
_____________

Protokollsutdrag:

Kulturnämnden
Författningarna
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Dnr 2010/372

Antagande av arvodesbestämmelser förtroendevalda för
mandatperioden 2011-2014
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till reviderade bestämmelser om
arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda för mandatperioden 2011-2014.
Personal- och förhandlingsutskottet har vid sammanträde 2010-06-23, § 53, beslutat
föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige anta de framlagda förslagen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2010-08-18, § 225
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ordföranden i personal- och förhandlingsutskottet, Bengt Larson (S), informerade.
Gunnar Lidell (M) yrkade att inget arvode till 2:e vice ordföranden i nämnder och
styrelser skulle utgå.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden personal- och förhandlingsutskottets förslag mot Gunnar Lidells (M) yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat
i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta upprättat förslag till ”Bestämmelser om arvoden och andra ersättningar till
förtroendevalda” samt däri ingående bilagor 1 och 2.
att förlänga kommunfullmäktiges beslut om ”Bestämmelser om pension och
avgångsersättningar för förtroendevalda (PBF) som antogs av kommunfullmäktige
2003-02-18, § 9, Dnr KS 2002/522.
att förvärvsinkomster upp till tre (3) prisbasbelopp undantas från lönesamordning
att ovanstående gäller från och med 2011-01-01 och till och med 2014-12-31
Noteras att Gunnar Lidell (M) reserverade sig mot beslutet i en till kommunstyrelsens
protokoll fogad bilaga.
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Dnr 2010/372

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Anders Forsström (M) yrkade följande redaktionella ändring av bestämmelsernas § 18
sista meningen: Den förtroendevalde yrkar på eventuell tid för förlorad arbetsinkomst/
reseersättning och undertecknar yrkandet. Vidare yrkade Anders Forsström (M) att i
bilaga 2, § 2 skulle tredje meningen tas bort. Meningen har följande lydelse: ”Årsarvode
utgår till kommunstyrelsens andre vice ordförande med 527.850 kronor. Slutligen skulle
i redovisningen av årsarvoderade förtroendemän, arvode till 2:e vice ordförande i övriga
nämnder sättas till 0.
Bengt Larson (S) yrkade bifall till Anders Forsströms (M) yrkande vad gäller § 18. I
övrigt yrkades bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sedan överläggningarna avslutats föreslog ordföranden följande propositionsordning
som godkändes av kommunfullmäktige. Först ställs Anders Forsströms (M) yrkande om
redaktionell ändring av § 18 under proposition och därefter ställs kommunstyrelsens
förslag mot Anders Forsströms (M) övriga yrkanden.
Ordföranden ställde därefter Anders Forsströms (M) yrkande om redaktionell ändring
av § 18 under proposition och fann att kommunfullmäktige bifallit detta.
Härefter ställde ordföranden kommunstyrelsens förslag mot Anders Forsströms (M)
övriga yrkanden och fann att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
Om följande redaktionella ändring av bestämmelsernas § 18 sista meningen: Den
förtroendevalde yrkar på eventuell tid för förlorad arbetsinkomst/reseersättning och
undertecknar yrkandet.
att anta, med ovan angiven redaktionell ändring, upprättat förslag till ”Bestämmelser
om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda” samt däri ingående bilagor
1 och 2.
att förlänga kommunfullmäktiges beslut om ”Bestämmelser om pension och
avgångsersättningar för förtroendevalda (PBF) som antogs av kommunfullmäktige
2003-02-18, § 9, Dnr KS 2002/522
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Dnr 2010/372

att förvärvsinkomster upp till tre (3) prisbasbelopp undantas från lönesamordning
att ovanstående gäller från och med 2011-01-01 och till och med 2014-12-31
_____________

Reservation:

Följande ledamöter reserverade sig mot beslutet till för mån för framställt yrkande:
Astrid Karlsson Björkman (M), Anders Forsström (M), Gunnar Lidell (M), Kerstin
Andersson-Karlsson (M), Lisbeth Brodin (M), Jonas Johansson (M), Lena Eckerbom
Wendel (M), Henrik Josten (M), Johan Ekström (FP), Lars G Bloomgren (FP), Tove af
Geijerstam (FP), Kerstin Andersson (FP) och Bengt Holmkvist (-).

Protokollsutdrag:

Personal och förhandlingsutskottet
Samtliga nämnder
Författningarna
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Dnr 2009/637

Svar på motion om att äldre par ska få leva tillsammans
Ärendebeskrivning
Lars G Blomgren (FP) har i motion daterad 2009-12-15 föreslagit kommunfullmäktige
att ge socialnämnden i uppdrag att
- att ta fram ändrade riktlinjer för äldreomsorgen som innebär en parboendegaranti, det
vill säga att äldre par får bo tillsammans i särskilt boende även då den ena parten
inte har eget omsorgsbehov
- att inom ramen för de äldreboenden so finns i kommunen inventera vilka lägenheter
som är, eller kan göras lämpliga för parboende
- att i den långsiktiga planeringen för äldreboende i kommunen beakta behovet av
parboende.
Socialförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2010-05-18 redovisat efterfrågan samt utförd
inventering av möjligheter till parboende. Dessutom redogörs för konsekvenser på
efterfrågan om parboendegaranti införs.
Socialnämnden har vid sammanträde 2010-05-27, § 79, beslutat föreslå kommunfullmäktige att anta motionens andra och tredje att-satser samt föreslagit att ett beslut om
uppdrag åt socialnämnden att ändra i ”Vägledning vid biståndsbedömning enligt LSS
och SoL”, (SN 2008-03-27, § 54), i enlighet med motionens första att-sats kombineras
med medelsanvisning för ökat antal betaldagar och/eller ökade driftanslag för nytillskott
av särskilda boendeplatser.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2009-12-16, § 157, att remittera
motionen till socialnämdnen.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2010-08-18, § 227
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
James Bucci (V) yrkade att beslutet skulle ha följande lydelse: Kommunfullmäktige
beslutar anta motionens andra och tredje att-sats. Kommunfullmäktige beslutar vidare
uppdra åt socialnämnden att upprätta förslag till ändring av ”Vägledning vid biståndsbedömning enligt LSS och SoL”, (SN 2008-03-27, § 54), i enlighet med motionens
första att-sats. Socialnämnden ska redovisa när denna ändring kan träda i kraft. Det
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Dnr 2009/637

ankommer på nämnden att rapportera separat vilka kostnadsökningar som kan hänföras
till ändringen av Vägledningen. Socialnämnden kompenseras för eventuella ökade
kostnader under 2011 i bokslutet. För 2012 och framåt lämnas dagens beslut till den
kommande budgetberedningen.
Lars G Blomgren (FP) yrkade att motionens andra och tredje att-sats ska anses
besvarade genom socialförvaltningens redovisade utredning samt att kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att genomföra förändringar i ”Vägledning vid
biståndsbedömning enligt LSS och SoL”, (SN 2008-03-27, § 54), i enlighet med
motionens första att-sats i kombination med medelsanvisning för ökat antal betaldagar
och/eller ökade driftanslag för nytillskott av särskilda boendeplatser.
Gunnar Lidell (M) yrkade bifall till Lars G Blomgrens (FP) förslag.
Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden att han ämnade ställa de tre
förslagen mot varandra, vilket godkändes av kommunstyrelsen.
Ordföranden ställde därefter arbetsutskottets förslag mot James Buccis (V) respektive
Lars G Blomgrens (FP) yrkanden och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta motionens andra och tredje att-sats.
Kommunfullmäktige beslutar vidare uppdra åt socialnämnden att upprätta förslag till
ändring av ”Vägledning vid biståndsbedömning enligt LSS och SoL”, (SN 2008-03-27,
§ 54), i enlighet med motionens första att-sats. Finner socialnämnden att reviderade
riktlinjer ska antas och att detta medför kostnadsökningar får frågan om medelstilldelning överlämnas till kommande budgetberedning. Härmed anses motionen besvarad
och avslutad för kommunfullmäktiges del.
Noteras att Lars G Blomgren (FP), Orvar Carlsson (KD), Kerstin Andersson Carlsson
(M), Gunnar Lidell (M) och Astrid Karlsson Björkman (M) reserverade sig mot beslutet
till förmån Lars G Blomgrens (FP) yrkande.
Noteras att även James Bucci (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna
yrkandet.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
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Dnr 2009/637

Lutz Rininsland (V) yrkade att beslutet skulle ha följande lydelse: Kommunfullmäktige
beslutar anta motionens andra och tredje att-sats. Kommunfullmäktige beslutar vidare
uppdra åt socialnämnden att upprätta förslag till ändring av ”Vägledning vid biståndsbedömning enligt LSS och SoL”, (SN 2008-03-27, § 54), i enlighet med motionens
första att-sats. Socialnämnden ska redovisa när denna ändring kan träda i kraft. Det
ankommer på nämnden att rapportera separat vilka kostnadsökningar som kan hänföras
till ändringen av Vägledningen. Socialnämnden kompenseras för eventuella ökade
kostnader under 2011 i bokslutet. För 2012 och framåt lämnas dagens beslut till den
kommande budgetberedningen.
Lars-Göran Ljunggren (S) yrkade att ärendet skulle återremitteras med motiveringen att
riktlinjer för parboende skulle utarbetas. I yrkandet instämde Lars G Blomgren (FP).
Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden följande propositionsordning
som godkändes av kommunfullmäktige. Först ställs fråga om ärendet ska avgöras vid
dagens sammanträde eller återremitteras. Om kommunfullmäktige beslutar att ärendet
ska avgöras vid dagens sammanträde ställs därefter kommunstyrelsens förslag mot Lutz
Rininslands (V) yrkande.
Ordföranden redovisade kommunallagens 36 § där det framgår att ett ärende ska
återremitteras om det begärs av minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna.
Härefter ställde ordföranden proposition på om ärendet skulle avgöras vid dagens
sammanträde eller återremitteras och fann att kommunfullmäktige beslutat att
återremittera ärendet med motiveringen att riktlinjer för parboende skulle utarbetas.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet med motiveringen att riktlinjer för
parboende ska utarbetas.
_____________

Protokollsutdrag:

Socialnämdnen

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr 2010/193

Svar på motion om förändringar i kommunens
återvinningssystem
Ärendebeskrivning
Lena Eckerbom Wendel (M) har för Moderaterna mot bakgrund av vad som anges i
motionen, föreslagit förändringar i kommunens återvinningssystem.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2010-03-24, § 26, att remittera
motionen till samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i yttrande 2010-05-28 redovisat synpunkter på de
förslag som tas upp i motionen samt i vissa fall redovisat de ekonomiska
konsekvenserna.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2010-06-17, § 95, beslutat föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande 2010-05-28 och låta detta utgöra svar på motionen.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2010-08-18, § 228
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar låta samhällsb
byggnadsförvaltningens yttrande
2010-05-28 utgöra svar på motionen som därmed anses besvarad och avslutad för
kommunfullmäktiges del.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Lena Eckerbom Wendel (M) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag med
instämmande av Bo Carlsson (C), Ann-Britth Fröjd (C) Kate Giaever (S) och Johan
Ekström (FP)
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Kommunfullmäktige

Forts § 116

Sammanträdesdatum
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Dnr 2010/193

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar låta samhällsb
byggnadsförvaltningens yttrande
2010-05-28 utgöra svar på motionen som därmed anses besvarad och avslutad för
kommunfullmäktiges del.
_____________

Protokollsutdrag:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Sammanträdesdatum
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Dnr 2010/400

Antagande av sammanträdestider år 2011 för kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdestider för 2011
avseende kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2010-08-18, § 229
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar fastställa följande dagar för 2011 års sammanträden med
kommunfullmäktige:
Den 2 februari, 30 mars, 27 april, 25 maj, 22 juni, 31 augusti, 28 september, 26 oktober,
23 november och 14 december.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Kommunstyrelsen beslutar för egen del fastställa följande dagar för 2011 års
sammanträden med kommunstyrelsen:
Den 19 januari, 16 februari, 2 mars, 23 mars, 6 april, 4 maj, 31 maj, 8 juni, 10 augusti,
7 september, 12 oktober, 2 november och 30 november.
Kommunstyrelsens noterar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat fastställa
följande dagar för 2011 års sammanträden med kommunstyrelsens arbetsutskott:
Den 10 januari, 7 februari, 21 februari, 14 mars, 28 mars, 18 april, 23 maj, 30 maj,
1 augusti, 29 augusti, 26 september, 19 oktober och 21 november
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar fastställa följande dagar för 2011 års sammanträden med
kommunfullmäktige:
_________________________________________________________________________________________________
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Kommunfullmäktige
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Dnr 2010/400

Den 2 februari, 30 mars, 27 april, 25 maj, 22 juni, 31 augusti, 28 september, 26 oktober,
23 november och 14 december.
_____________

Protokollsutdrag:

Samtliga nämnder
Informationssekreteraren
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Sammanträdesdatum
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Dnr 2010/340

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, avseende kvartal 1 år 2010
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har vid sammanträde 2010-05-27, § 84, rapporterat ej verkställda
gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) kap 16, § 6 f-6h, och lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) 28 f-g §, avseende kvartal 1 för år 2010.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2010-08-18, § 226
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar informationen
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen
_____________

Protokollsutdrag:

Socialnämnden
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Dnr 2010/324

Meddelande om ny ersättare i kommunfullmäktige efter Inger
Wallén (S)
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har efter sammanräkning utsett ny ersättare i kommunfullmäktige efter
Inger Wallén (S).
Till ny ersättare har Anneli Zackrisson Nsofor (S), Flanaden 48, 462 50 Vänersborg,
utsetts.
Valet avser tiden till och med den 31 oktober 2010.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar meddelandet och lägger informationen till handlingarna.
_______

Protokollsutdrag:

Anneli Zackrisson Nsofor
Inger Wallén
Lönekontoret
Förtroendemannaregistret
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Dnr 2010/412

Fråga till ordföranden för barn- och ungdomsutskottet Otillfredsställande hantering av ansökningar
Ärendebeskrivning
Lutz Rininsland (V) har ställt en fråga till barn- och ungdomsutskottets ordförande Bo
Carlsson (C) om otillfredsställande hantering av ansökningar.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade kommunallagens 52 och 54 §§ där det bland annat sägs att en
fråga får riktas till ordföranden i en nämnd. Med hänvisning till angivna paragrafer
redovisade ordföranden att frågan därmed rätteligen skulle ställts till kommunstyrelsens
ordförande varför frågan inte tas upp till besvarande.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktiges ordförande beslutar, med hänvisning till kommunallagens 52 och
54 §§ att frågan inte får ställas.
________
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Sammanträdesdatum
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Dnr 2010/420

Fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande om vilken
betydelse har kommunstyrelsens beslut
Ärendebeskrivning
Lutz Rininsland (V) har ställt en fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Bo
Carlsson (C) om ”Vilken betydelse har kommunstyrelsens beslut”
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunfullmäktige medgav att frågan fick ställas.
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Bo Carlsson (C) besvarade frågan.
Inlägg framfördes av Lutz Rininsland (V) och Bo Carlsson (C).
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger frågan och svaret till handlingarna.
________
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Dnr 2010/413

Motion om kommunala handikapprådets organisation
Ärendebeskrivning
Ann-Britth Fröjd (C) har, mot bakgrund av vad som anförs i motionen, föreslagit att
kommunfullmäktige skulle besluta att kommunens organisation revideras och att
kommunala handikapprådet överförs till kommunstyrelsen samt att i samband med
organisationsförändringen ändras namnet kommunala handikapprådet till något som är
mer anpassat.
Ann-Britth Fröjd (C) presenterade motionen.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera ärendet till kommunstyrelsen och
socialnämnden.
_________

Protokollsutdrag:

Kommunstyrelsen
Socialnämnden
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Dnr 2010/419

Motion om tillgängliga friluftsbad i Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Tove af Geijerstam (FP), Marie-Louise Bäckman (KD) och Kerstin Andersson-Carlsson
(FP) har, mot bakgrund av vad som anförs i motionen, föreslagit att kommunfullmäktige
skulle besluta att uppdra åt berörda förvaltningar att påbörja arbetet med att göra
kommunens badplatser tillgängliga för alla.
Tove af Geijerstam (FP) presenterade motionen.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera ärendet till kommunstyrelsen.
_________

Protokollsutdrag:

Kommunstyrelsen
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§ 124

Dnr 2010/422

Motion om cykelbanor i Västra Tunhem
Ärendebeskrivning
Annalena Levin (C) har för Centerpartiet, mot bakgrund av vad som anförs i motionen,
föreslagit att kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att ta de
kontakter och beslut som erfordras för att samordna cykelbansanläggning ihop med
Vägverket och Trollhättans stad i Västra Tunhem med omnejd för att verkligen binda
samman Tvåstads cykelvägnät och fylla ut de ”snuttar” som fattas i cykelvägnätet. För
ett miljövänligare och säkrare Vänersborg.
Annalena Levin (C) presenterade motionen.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden.
_________

Protokollsutdrag:
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 125

Dnr 2010/423

Motion om nolltolerans mot Narkotika
Ärendebeskrivning
Johan Ekström (FP) har, mot bakgrund av vad som anförs i motionen, föreslagit att
kommunfullmäktige skulle besluta om att stickprover med knarksökande hundar införs i
de miljöer man anser vara lämpliga att få undersökta.
Johan Ekström (FP) presenterade motionen.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera ärendet till kommunstyrelsen och
gymnasienämnden.
_________

Protokollsutdrag:

Kommunstyrelsen
Gymnasienämnden.
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§ 126

Dnr 2010/424

Motion om tillgänglighetsdatabas för Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Johan Ekström (FP) har, mot bakgrund av vad som anförs i motionen, föreslagit
kommunfullmäktige att snarast tillsätta en ordinarie befattningshavre som löpande och
kontinuerligt får arbeta med att hålla vår tillgänglighetsdatabas uppdaterad och aktuell.
Johan Ekström (FP) presenterade motionen.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen, socialnämnden
och samhällsbyggnadsnämnden.
_____________

Protokollsutdrag:

Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden.
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