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Plats

Sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Onsdagen den 25 maj 2011, kl 18.00-20.40.
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Enligt närvarolista, sid 2-3

Ersättare
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Närvarolista
Beslutande
Anders Forsström (M)
Annika Larson-Lindlöf (S)
Kerstin Andersson (FP)
Johan Ekström (FP)
Lars-Göran Ljunggren (S)
Lutz Rininsland (V)
Lars G Blomgren (FP)
Lennart Niklasson (S)
Bengt Larson (S)
Bengt Holmkvist (M)
Mats Andersson (C)
Marie Dahlin (S)
Kerstin Andersson-Carlsson (M)
Gunnar Lidell (M)
James Bucci (V)
Emir Terzic (V)
Johanna Olsson (S)
Marianne Karlsson (C)
Dan Nyberg (S)
Tove af Geijerstam (FP)
Stefan Kärvling (V)
Benny Augustsson (S)
Annalena Levin (C)
Lena Eckerbom Wendel (M)
Henrik Josten (M)
Marie-Louise Bäckman (KD)
Emelie Carlbom (M)
Madelaine Karlsson (S)
Peter Göthblad (FP)
Per Sjödahl (MP)
Marianne Ramm (V)
Ann-Christine Wollny (V)
Sigyn Lindbom (S)
Joakim Sjöling (S)
Tor Wendel (M)
Niklas Claesson (M)
Jeanette Dahlbom (M)
Adam Frändelid (V)
Robert Magnusson (M)

Tjänstgör för

Bo Carlsson (C)

§ 64-67
§ 68-75

James Bucci (V)
Kate Giaever (S)

Reidar Eriksson (S)

Reino Fredriksson (M)

Gisela Gavelin (M)
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Ann-Sofi Nilsson (MP)
Kurt Karlsson (SD)
Magnus Kesselmark (V)
Göran Larsson (MP)
Morgan Larsson (VFP)
Åsa-Katarina Liewendahl (VFP)
Eva Lindgren (V)
Theresia Nordlund (S)
Kenneth Persson (S)
Lisbeth Brodin (M)
Anna-Karin Sandberg (MP)
Anna Svedung (M)
Cecilia Skenhall (SD)
Orvar Carlsson (KD)
Ersättare
Henrik Falk (M)
Irma Fredriksson (M)
Hans-Erik Aronsson (M)
Christer Thobiasson (M)
Christina Rosell (FP)
Gunilla Bryntesson (FP)
Bengt Wallin (FP)
Gunnar Bäckman (KD)
Kenneth Persson (S)
Anne Sophie Aronsson (S)
Kjell Nilsson (S)
Ann-Britth Fröjd (C)
Emir Terzic (V)
Joachim Johansson (V)
Göran Stenman (V)
Pontus Gläntegård (V)
Bengt Rydholm (VFP)
Sven-Gunnar Larsson (VFP)
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Marika Isetorp (MP)

§ 64-69
§ 69-75
Jens Roslind (M)

§ 64-69

§ 64-67

Övriga deltagare
Kommundirektören Ove Thörnkvist
Tf kanslichefen Andreas Billock
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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Ärenden

Sid

§ 64

Information och beslut om Personalekonomisk redovisning (PEKEN) hälsobokslut 2010 (Dnr KS 2011/194)

5

§ 65

Nämndernas verksamhetsberättelser för 2010 (Dnr KS 2011/8)

6

§ 66

Antagande av energieffektiviseringsstrategi för Vänersborgs kommun
(Dnr KS 2011/183)

7

§ 67

Svar på motion om tillgänglighet friluftsbad i Vänersborgs kommun
(Dnr KS 2010/419)

9

§ 68

Svar på motion om användning av befintlig utrustning vid voteringar
(Dnr KS 2010/538)

11

§ 69

Svar på motion om upprättande av cykelvägsplan för Vänersborg
(Dnr KS 2011/68)

15

§ 70

Fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande om ”Vart är vi på väg i
Vänersborg? ” (Dnr KS 2011/255)

16

§ 71

Fråga till kommunstyrelsens ordförande om ”Vilken vision vårdar
Vänersborg?” (Dnr KS 2011/257)

17

§ 72

Fråga till demokratiberedningens ordförande om ”Vad väntar vi på, varför
sammanträder inte demokratiberedningen?” (Dnr KS 2011/258)

18

§ 73

Fråga till kommunstyrelsens ordförande om åtgärder föranledda av problemen
för SAAB (Dnr KS 2011/263)

19

§ 74

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om kommunens miljömål
(Dnr KS 2011/261)

20

§ 75

Motion om sanitära avlopp vid Gaddesanda och Nordkroken
(Dnr KS 2011/265)

21
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Dnr 2011/194

Personalekonomisk redovisning (PEKEN) - hälsobokslut 2010
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har ställt samman den personalekonomiska
redovisningen – Hälsobokslut 2010. Syftet är att inom ramen för den traditionella
årsredovisningen lyfta fram personalfrågorna. Redovisningen ska vara ett verktyg till
förvaltningarna i arbetet med handlingsplaner för jämställdhet och arbetsmiljö.
Personal- och förhandlingsutskottet har vid sammanträde 2011-03-30, § 18, beslutat
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa den
personalekonomiska redovisningen för 2010.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2011-05-04, § 121
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Personalekonomen Anneli Bengtsson informerade.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer den personalekonomiska redovisningen för 2010.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Personalekonomen Anneli Bengtsson informerade.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer den personalekonomiska redovisningen för 2010.
_____________

Protokollsutdrag:

Personalkontoret
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Dnr 2011/8

Nämndernas verksamhetsberättelser för 2010
Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har sammanställt nämndernas verksamhetsberättelser
för 2010.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2011-05-04, § 120
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar informationen som lämnas i nämndernas verksamhetsberättelser för år 2010.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Gunnar Lidell (M) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen som lämnas i nämndernas verksamhetsberättelser för år 2010.
_____________

Protokollsutdrag:

Ekonomikontoret
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Dnr 2011/183

Antagande av energieffektiviseringsstrategi för Vänersborgs
kommun
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en energieffektiviseringsstrategi för
Vänersborgs kommun daterad 2011-02-15.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse 2011-03-02 föreslagit att energieffektiviseringsstrategi för Vänersborgs kommun skulle antas av samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2011-03-24, § 52, beslutat föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta energieffektiviseringsstrategi för
Vänersborgs kommun
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2011-05-04, § 122
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Fastighetschefen Gunnar Björklund informerade och miljösamordnaren Ann Olsson
samt assistenten i energiutredningar Marta Årnell fanns närvarande för att besvara
frågor.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta energieffektiviseringsstrategi för Vänersborgs
kommun
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Per Sjödahl (MP) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag med instämmande av
Annalena Levin (C).
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Dnr 2011/183

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta energieffektiviseringsstrategi för Vänersborgs
kommun
_____________

Protokollsutdrag:

Samhällsbyggnadsnämnden
Författningarna
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Dnr 2010/419

Svar på motion om tillgänglighet friluftsbad i Vänersborgs
kommun
Ärendebeskrivning
Tove af Geijerstam (FP), Marie-Louise Bäckman (KD) och Kerstin Andersson-Carlsson
(M) 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.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2010-09-01, § 123, att remittera
ärendet till kommunstyrelsen.
Under hösten 2010 fullgjordes barn- och ungdomsnämndens uppgifter av ett barn- och
ungdomsutskott med organisatorisk tillhörighet under kommunstyrelsen.
Barn- och ungdomsförvaltningen har upprättat tjänsteutlåtande daterat 2010-09-21 med
förslag till beslut.
Barn- och ungdomsutskottet har vid sammanträde 2010-10-18, § 37, beslutat ge sin
förvaltning i uppdrag att se över tillgängligheten vid kommunens friluftsbad och senast
2011-03-30 lämna förslag till åtgärder inklusive kostnadsberäkning för att göra badplatserna mer tillgängliga för alla. Barn- och ungdomsutskottet beslutade vidare att
överlämna utskottets ovan angivna beslut till kommunstyrelsen som yttrande över
motionen.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2011-05-04, § 125
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till barn- och ungdomsutskottets beslut,
att motionen är besvarad och avslutad för kommunfullmäktiges del.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
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Dnr 2010/419

Joakim Sjöling (S) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. I yrkandet instämde Per
Sjödahl (MP), Cecilia Skenhall (SD), Mats Andersson (C), Marie-Louise Bäckman
(KD), Tove af Geijerstam (FP), och Morgan Larsson (VFP).
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till barn- och ungdomsutskottets beslut,
att motionen är besvarad och avslutad för kommunfullmäktiges del.
_____________

Protokollsutdrag:

Barn- och ungdomsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr 2010/538

Svar på motion om användning av befintlig utrustning vid
voteringar
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.”
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2010-11-17, § 165, att remittera
motionen till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse 2011-03-29 redovisat det administrativa
handhavandet av omröstningsanläggning samt kostnaden för detta.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2011-03-24, § 57, beslutat överlämna
sin förvaltnings yttrande som svar på motionen.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2011-02-23 gjort en bedömning
bland annat ur juridisk, praktisk och ekonomisk synpunkt samt föreslagit att frågan
skulle överlämnas till kommunfullmäktiges ordförande att besluta om användande av
befintlig omröstningsutrustning ska underställas kommunfullmäktige eller inte.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott. Vid detta sammanträde
informerade James Bucci (V) att han vid kommunstyrelsens sammanträde kommer att
redovisa ett alternativt beslutsförslag.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2011-05-04, § 126
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Lutz Rininsland (V) yrkade att ”kommunfullmäktige snarast övergår till att använda
utrustningen vid alla voteringar som begärs vid våra sammanträden.”
Anders Forsström (M) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag.
Dan Nyberg (S) yrkade att beslutet skulle ha följande lydelse: ”Kommunfullmäktige
beslutar att sessionssalens voteringsutrustning ska användas då flera omröstningar kan
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Dnr 2010/538

förväntas. Fullmäktiges presidium får avgöra när och i vilken omfattning detta ska ske.
Motionen anses därmed besvarad och avslutad för kommunfullmäktiges del.”
Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden att det fanns tre förslag vilka
han ämnade ställa mot varandra, vilket godkändes av kommunstyrelsen.
Ordföranden ställde arbetsutskottets förslag till beslut samt Lutz Rininslands (V) och
Dan Nybergs (S) yrkanden under proposition och fann att kommunstyrelsen beslutat
enligt arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärdes
Ordföranden redovisade att han utsåg arbetsutskottets förslag till huvudförslag. För att
utse ett motförslag i omröstningen ämnade ordföranden ställa Lutz Rininslands (V)
yrkande mot Dan Nybergs (S) yrkande, vilket godkändes av kommunstyrelsen.
Härefter ställde ordföranden Lutz Rininslands (V) och Dan Nybergs (S) yrkanden mot
varandra och fann att kommunstyrelsen utsett Dan Nybergs (S) yrkande till motförslag i
omröstningen.
I omröstningen föreslog ordföranden följande ordning som godkändes av kommunstyrelsen. Den som stödjer arbetsutskottets förslag röstar ja, och den som stödjer Dan
Nybergs (S) yrkande, röstar nej.
6 ja-röster
Johan Ekström (FP)
Niclas Claesson (M)
Lena Eckerbom Wendel (M)

Anders Forsström (M)
Marie-Louise Bäckman (KD)
Gunnar Lidell (M)

7 nej-röster
Marie Dahlin (S)
Dan Nyberg (S)
Madelaine Karlsson (S)

Lennart Niklasson (S)
Bengt Larson (S)
Marika Isetorp (MP)
Per Sjödahl (MP)

James Bucci (V) och Lutz Rininsland (V) avstod från att rösta.
Kommunstyrelsen hade med 7 nej-röster mot 6 ja-röster beslutat enligt Dan Nybergs (S)
yrkande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att sessionssalens voteringsutrustning ska användas då
flera omröstningar kan förväntas. Fullmäktiges presidium får avgöra när och i vilken
omfattning detta ska ske. Motionen anses därmed besvarad och avslutad för kommunfullmäktiges del.
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Dnr 2010/538

Följande ledamöter reserverade sig mot beslutet: Gunnar Lidell (M), Johan Ekström
(FP), Niclas Claesson (M), Lena Eckerbom Wendel (M), Anders Forsström (M) och
Marie-Louise Bäckman (KD).
James Bucci (V) och Lutz Rininsland (V) reserverade sig mot beslutet i enlighet med en
till protokollet fogad bilaga.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade kommunstyrelsens förslag till beslut: Kommunfullmäktige
beslutar att sessionssalens voteringsutrustning ska användas då flera omröstningar kan
förväntas. Fullmäktiges presidium får avgöra när och i vilken omfattning detta ska ske.
Motionen anses därmed besvarad och avslutad för kommunfullmäktiges del.
Lutz Rininsland (V) yrkade att ”kommunfullmäktige snarast övergår till att använda
utrustningen vid alla voteringar som begärs vid våra sammanträden.”
Dan Nyberg (S) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. I yrkandet instämde Kurt
Karlsson (SD) och Lars G Blomgren (FP).
Lena Eckerbom Wendel (M) yrkade att ärendet skulle återremitteras enligt följande:
Yrkar på återremiss för att utreda om kommunstyrelsens beslutsförslag är förenligt med
kommunallagen avseende ordförandens ansvar att leda sammanträdet och för att
säkerställa att vi beslutar i enlighet med kommunallagen.” I yrkandet instämde Morgan
Larsson (VFP) och Gunnar Lidell (M).
Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden att det fanns ett yrkande om
återremiss samt kommunstyrelsens förslag till beslut ävensom Lutz Rininslands (V)
ovan angivna yrkande.
Ordföranden meddelade att han först ämnade ställa proposition om ärendet skulle
återremitteras med ovan angivna motivering eller om ärendet skulle avgöras vid dagens
sammanträde. Om fullmäktige beslutade att ärendet skulle avgöras vid dagens
sammanträde, skulle kommunstyrelsens förslag ställas mot Lutz Rininslands (V)
yrkandet. Detta godkändes av fullmäktige.
Ordföranden ställde proposition på Lena Eckerbom Wendels (M) yrkande om
återremiss med ovan angivna motivering, mot att ärendet skulle avgöras vid dagens
sammanträde och fann att kommunfullmäktige beslutat att ärendet skulle återremitteras.
Omröstning begärdes.
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Dnr 2010/538

Ordföranden redovisade kommunallagens 5 kap 36 § vari stadgas att ett ärende ska
återremitteras om det begärs av minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna.
Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av kommunfullmäktige. Den som stödjer Lena Eckerbom Wendels (M) yrkande om återremiss, med
ovan angiven motivering, röstar ja, och den som anser att ärendet ska avgöras vid
dagens sammanträde, röstar nej.
Vid omröstningen lämnades 23 ja-röster och 28 nej-röster. Se bilaga 1. Kommunfullmäktige hade därmed beslutat att ärendet skulle återremitteras med ovan angiven
motivering.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet för att utreda om kommunstyrelsens
beslutsförslag är förenligt med kommunallagen avseende ordförandens ansvar att leda
sammanträdet och för att säkerställa att vi beslutar i enlighet med kommunallagen.
_____________

Bilaga

Omröstningslista bilaga 1

Protokollsutdrag:

Kommunstyrelsen
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Dnr 2011/68

Svar på motion om upprättande av cykelvägsplan för
Vänersborg
Ärendebeskrivning
Göran Larsson (MP) har mot bakgrund vad som anförs i motionen, föreslagit att
kommunfullmäktige beslutar att en inventering görs av behoven av cykelvägar samt att
en cykelvägsplan upprättas.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2011-02-02, § 20, att remittera
motionen till samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse 2011-03-02 redovisat förvaltningens
målsättning att en cykelvägsplan upprättas under år 2011.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2011-03-24, § 60, beslutat besvara
motionen med hänvisning till sin förvaltnings skrivelse 2011-03-02
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2011-05-04, § 127
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige bifaller motionen som därmed är besvarad och avslutad för
kommunfullmäktiges del.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Marianne Karlsson (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen som därmed är besvarad och avslutad för
kommunfullmäktiges del.
_____________
Protokollsutdrag:

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 70

Sammanträdesdatum

Sida

2011-05-25

16 (21)

Dnr 2011/255

Fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande om ”Vart är
vi på väg i Vänersborg”
Ärendebeskrivning
Lutz Rininsland (V) har ställt en fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande
Christer Thobiasson (M) om vägmarkeringar åter ska målas på våra gator eller inte.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunfullmäktige medgav att frågan fick ställas.
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Christer Thobiasson (M) besvarade frågan.
Inlägg framfördes av Lutz Rininsland (V).
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger frågan och svaret till handlingarna.
________

_________________________________________________________________________________________________
│ Justerandes sign
│ Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 71

Sammanträdesdatum

Sida

2011-05-25

17 (21)

Dnr 2011/257

Fråga till kommunstyrelsens ordförande om vilken vision vårdar
Vänersborg
Ärendebeskrivning
Lutz Rininsland (V) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Gunnar Lidell
(M) om när och hur kommer en politisk process igång som leder till en nyskriven vision
för vår kommun.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunfullmäktige medgav att frågan fick ställas.
Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Lidell (M) besvarade frågan.
Inlägg framfördes av Lutz Rininsland (V) och Gunnar Lidell (M).
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger frågan och svaret till handlingarna.
________

_________________________________________________________________________________________________
│ Justerandes sign
│ Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 72

Sammanträdesdatum

Sida

2011-05-25

18 (21)

Dnr 2011/258

Fråga till demokratiberedningens ordförande om vad vi väntar
vi på, varför sammanträder inte demokratiberedningen
Ärendebeskrivning
Lutz Rininsland (V) har ställt en fråga till demokratiberedningens ordförande
Peter Göthblad (FP) om när och hur demokratiberedningens arbete kommer igång.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunfullmäktige medgav att frågan fick ställas.
Demokratiberedningens ordförande Peter Göthblad (FP) besvarade frågan.
Inlägg framfördes av Lutz Rininsland (V) och Peter Göthblad (FP).
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger frågan och svaret till handlingarna.
________

_________________________________________________________________________________________________
│ Justerandes sign
│ Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 73

Sammanträdesdatum

Sida

2011-05-25

19 (21)

Dnr 2011/263

Fråga till kommunstyrelsens ordförande om SAAB Automobile
Ärendebeskrivning
Lennart Niklasson (S) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande
Gunnar Lidell (M) om hur den kommunala organisationen förberetts om det skulle
komma tråkiga besked från SAAB,
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunfullmäktige medgav att frågan fick ställas.
Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Lidell (M) besvarade frågan.
Inlägg framfördes av Lennart Niklasson (S) och Gunnar Lidell (M).
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger frågan och svaret till handlingarna.
________

_________________________________________________________________________________________________
│ Justerandes sign
│ Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 74

Sammanträdesdatum

Sida

2011-05-25

20 (21)

Dnr 2011/261

Interpellation gällande kommunens miljömål
Ärendebeskrivning

Per Sjödahl (MP) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Gunnar
Lidell (M) om kommunens miljömål.
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 2011-06-22.
_______

_________________________________________________________________________________________________
│ Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 75

Sammanträdesdatum

Sida

2011-05-25

21 (21)

Dnr 2011/265

Motion om sanitära avlopp vid Gaddesanda och Nordkroken
Ärendebeskrivning
Morgan Larsson (VFP) har, mot bakgrund vad som anförs i motionen, föreslagit att
kommunfullmäktige uppdrar åt miljö- och hälsoskyddsnämnden samt
byggnadsnämnden att man, utan dröjsmål, vidtar åtgärder avseende sanitära avlopp vid
Gaddesanda och Nordkroken.
Morgan Larsson (VFP) presenterade motionen.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till miljö- och hälsoskyddsnämnden,
byggnadsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden.
_____________

Protokollsutdrag:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden + handlingar
Byggnadsnämnden + handlingar
Samhällsbyggnadsnämnden handlingar

_________________________________________________________________________________________________
│ Justerandes sign
│ Utdragsbestyrkande
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OMRÖSTNINGSLISTA

Bilaga 1

Tillhör kommunfullmäktiges beslut 2011-05-25 § 68

Johan Ekström (FP)

Ja

Madelaine Karlsson (S)

Nej

Lars-Göran Ljunggren (S)

Nej

Peter Göthblad (FP)

Ja

Lutz Rininsland (V)

Nej

Per Sjödahl (MP)

Nej

Lars G Blomgren (FP)

Ja

Marianne Ramm (V)

Nej

Lennart Niklasson (S)

Nej

Ann-Christine Wollny (V)

Nej

Bengt Larson (S)

Nej

Sigyn Lindbom (S)

Nej

Bengt Holmkvist (M)

Ja

Joakim Sjöling (S)

Nej

Mats Andersson (C)

Nej

Tor Wendel (M)

Ja

Marie Dahlin (S)

Nej

Niklas Claesson (M)

Ja

Kerstin Andersson-Carlsson (M)

Ja

Jeanette Dahlbom (M)

Ja

Gunnar Lidell (M)

Ja

Adam Frändelid (V)

Nej

Emir Terzic (V)

Nej

Robert Magnusson (M)

Ja

Johanna Olsson (S)

Nej

Ann-Sofi Nilsson (MP)

Nej

Annika Larson-Lindlöf (S)

Nej

Kurt Karlsson (SD)

Ja

Marianne Karlsson (C)

Nej

Magnus Kesselmark (V)

Nej

Dan Nyberg (S)

Nej

Göran Larsson (MP)

Nej

Tove af Geijerstam (FP)

Ja

Morgan Larsson (VFP)

Ja

Stefan Kärvling (V)

Nej

Åsa-Katarina Liewendahl (VFP)

Ja

Kerstin Andersson (FP)

Ja

Eva Lindgren (V)

Nej

Benny Augustsson (S)

Nej

Theresia Nordlund (S)

Nej

Annalena Levin (C)

Nej

Lisbeth Brodin (M)

Ja

Lena Eckerbom Wendel (M)

Ja

Anna-Karin Sandberg (MP)

Nej

Henrik Josten (M)

Ja

Anna Svedung (M)

Ja

Marie-Louise Bäckman (KD)

Ja

Cecilia Skenhall (SD)

Nej

Emelie Carlbom (M)

Ja

Orvar Carlsson (KD)

Ja

Anders Forsström (M)

Ja

