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Plats

Sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Onsdagen den 19 november 2008, kl 18.00-20.45.

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2-3

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 3

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 3

Ärendelista

Sid 4

Utsedd att justera

Kjell Nilsson och Stefan Kärvling

Justering tid och plats

Kommunkansliet, tisdagen den 25 november 2008, kl 16.00

Paragrafer

111-120

Underskrifter
Sekreterare

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

Maud Rudquist

Ordförande

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

Dan Nyberg

Justerande

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

Kjell Nilsson

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

Stefan Kärvling
________________________________________________________________________________
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
2008-11-19

Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande

2008-11-26
2008-12-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunfullmäktige, Sundsgatan 29, Vänersborg

Underskrift
utdragsbestyrkande

Maud Rudquist
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2008-11-19

2 (19)

Närvarolista
Beslutande
Dan Nyberg (s)
Astrid Karlsson-Björkman (m)
Mikael Andersson (s)
Johan Ekström (fp)
Lars-Göran Ljunggren (s)
ej § 115
Betty Axelsson (s)
§ 115
Anne Sophie Aronsson (s)
Sven G Johansson (s)
Lutz Rininsland (v)
Lars G Blomgren (fp)
ej § 115
Platsen tom
§ 115
S Anders Larsson (s)
§ 111-115
Platsen tom
§ 116
Betty Axelsson (s)
§ 117-120
Monika Gustavsson (s)
Anders Forsström (m)
Lennart Niklasson (s)
Orvar Carlsson (kd)
Bengt Larson (s)
Lars Rosén (fv)
Bo Carlsson (c)
ej § 115
Platsen tom
§ 115
Usa Charoensawat (c)
Anita Karlsson (fv)
Gunnar Lidell (m)
ej § 115
Platsen tom
§ 115
James Bucci (v)
Kate Giaever (s)
Jeanette Larsson (s)
§ 111-115
Platsen tom
§ 116-120
Hans Edsbagge (mp)
Kjell Nilsson (s)
Marianne Karlsson (c)
Sigyn Lindbom (s)
Tove af Geijerstam (fp)
Stefan Kärvling (v)
Joakim Sjöling (s)
Ann-Christin Lind (kd)

Tjänstgör för

Annika Larson-Lindlöf (s)

Lars-Göran Ljunggren (s)

Lars G Blomgren (fp)
S Anders Larsson (s)
S Anders Larsson (s)

Bengt Holmkvist Bo Carlsson (c)
Ann-Britth Fröjd (c)

Gunnar Lidell (m)

Jeanette Larsson (s)

Gisela Holtersson (s)

Åsa Johansson (s)

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2008-11-19

3 (19)

Kerstin Andersson-Carlsson (m)
Mats Andersson (c)
Marianne Ramm (v)
Maj-Britt Robertsson (s)
Kristina Rosell (fp)
§ 111-116
Kerstin Andersson (fp)
§ 117-120
Sonja Westberg (s)
Vesna Petrusic (s)
Jenny Brycker (s)
Tomas Öhberg (s)
Ingvar Håkansson (c)
Lisbeth Brodin (m)
Platsen tom
§ 111-112
Bilt Davidsson (m)
§ 113-120
Lena Eckerbom Wendel (m)
Henrik Josten (m)
Andreas Vänerlöv (kd)
Marie-Louise Bäckman (kd)
Carmen Lundgren (mp)
Reino Fredriksson (m)
Kenneth Persson (s)
Madelaine Karlsson (s)
Ersättare
Betty Axelsson (s)
Kristina Rosell (fp)
John-Åke Ericsson (kd)
Ann-Christine Wollny (v)
Roger Karlsson (fv)

Berit Utberg (v)
Kerstin Andersson (fp)

Reidar Eriksson (s)
Marie Dahlin (s)
Annalena Levin (c)
Ingemar Andersén (m)
Emanuel Adel Aboasaleh (m)
Emanuel Adel Aboasaleh (m)

§ 111-114, 116
§ 117-120

Övriga deltagare
Kanslichefen Claire Gabrielsson
Kommunekologen Maria Fridén Alexandersson, § 112
Planarkitekten Karin Wolff, § 112
Kommunsekreteraren Maud Rudquist

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2008-11-19

4 (19)

Ärenden

Sid

§ 111

Meddelande (Dnr KS 2008/515)

5

§ 112

Information om Grönplan Vänersborg (Dnr KS 2008/475)

6

§ 113

Antagande av höjning av avgifter för måltider inom socialnämndens
verksamhetsområde (Dnr KS 2008/495)
Svar på motion om uppförande av permanent utomhusestrad i Vargön
(Dnr KS 2008/634)
Fastställande av delårsrapport och förvaltningsrevision avseende
Fyrbodals Kommunalförbund (Dnr KS 2008/508)
Svar på interpellation om byggnadsminnesutredning av Huvudnässkolan (Dnr KS 2008/539)

7

§ 114
§ 115
§ 116

11
13
15

§ 117

Valärende (Dnr KS 2008/515)

16

§ 118

Valärende (Dnr KS 2008/565)

17

§ 119

Valärende (Dnr KS 2008/580)

18

§ 120

Motion om VA längs Vänerkusten (Dnr KS 2008/578)

19
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Dnr 2008/515

Meddelande
Länsstyrelsen har efter sammanräkning utsett ny ledamot i kommunfullmäktige efter
Reidar Josefsson (s).
Till ny ledamot har Madelaine Karlsson (s), Idrottsgatan 20, 462 36 Vänersborg, utsetts.
Vidare har länsstyrelsen utsett en ny ersättare efter Madelaine Karlsson (s). Till ny
ersättare har Betty Axelsson (s), Ålvägen 1, 468 34 Vargön, utsetts.

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

Protokollsutdrag:

Madelaine Karlsson
Betty Axelsson
Lönekontoret
Förtroendemannaregistret
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Dnr 2008/475

Information
Kommunekologen Maria Fridén Alexandersson och planarkitekten Karin Wolff
informerade kommunfullmäktige om Grönplan för Vänersborgs kommun.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen
_______
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Dnr 2008/495

Antagande av höjning av avgifter för måltider inom
socialnämndens verksamhetsområde
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden har presenterat förslag till prissättning för 2008 avseende
kost som levereras till socialförvaltningen. Föreslagen prisökning uppgår till 10 % från
och med 2008-01-01. Socialnämnden får kompensation för höjda lönekostnader inom
samhällsbyggnadsförvaltningen och har erhållit kompensation med ca 800 Tkr under
2008 för höjda löner för måltidspersonal. Föreslagen prishöjning innebär en kostnadsökning på ca 2 000 Tkr. Mellanskillnaden måste täckas inom socialnämndens egen
verksamhet, om inte höjningen förs ut i konsumentledet i form av höjda måltidsavgifter
för brukare. Socialnämndens ansträngda ekonomi aktualiserar en sådan lösning.
Socialnämnden beslutade vid sammanträde 2008-09-25 och med hänvisning till sin förvaltnings skrivelse 2008-09-11, att avsteg från kommunfullmäktiges beslut 2004-11-16,
§ 89, skulle göras och därmed höja måltidsavgifter inom socialnämndens verksamhetsområde med 10 % från och med 2009-01-01. Från och med 2010-01-01 skulle kostavgiften åter knytas till index enligt tidigare beslut.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2008-11-05, § 244
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Gunnar Lidell (m) yrkade att ärendet skulle återremitteras till socialnämnden för att
klarlägga
1. nuvarande faktisk kostnad per portion och dag inklusive eventuell distributionsavgift.
2. de samordningsvinster som skulle erhållas genom samhällsbyggnadsnämndens
övertagande av all kostproduktion, vart tog de vägen?
Jams Bucci (v) yrkade på avslag till förslaget.
Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden följande propositionsordning
som godkändes av kommunstyrelsen. Först skulle proposition ställas på Gunnar Lidells
(m) yrkande om återremiss mot om ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde.
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Dnr 2008/495

Under förutsättning av att ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde skulle
arbetsutskottets förslag ställas mot James Buccis (v) ovan redovisade yrkande.
Ordföranden ställde Gunnar Lidells (m) yrkande om återremiss mot att ärendet skulle
avgöras vid dagens sammanträde och fann att kommunstyrelsen beslutat att ärendet
skulle avgöras vid dagens sammanträde.
Omröstning begärdes.
Följande omröstningsordning föreslogs av ordföranden och godkändes av kommunstyrelsen. Den som anser att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde, röstar ja och
den som stödjer Gunnar Lidells (m) yrkande, röstar nej.
9 ja-röster

6 nej-röster

Joakim Sjöling (s) Anne Sophie Aronsson (s) Gunnar Lidell (m)
Anders Forsström (m)
Bengt Larson (s) Madelaine Karlsson (s)
Astrid Karlsson Björkman (m) Lars G Blomgren(fp)
Bo Carlsson (c)
Kate Giaever (s)
Andreas Vänerlöv (kd)
Lars Rosén (fv)
Mats Andersson (c) James Bucci (v)
Lars-Göran Ljunggren (s)

Kommunstyrelsen beslutade med 9 ja-röster mot 6 nej-röster att ärendet skulle avgöras
vid dagens sammanträde.
Ordföranden ställde härefter arbetsutskottets förslag mot James Buccis (v) ovan
redovisade yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets
förslag.
Omröstning begärdes.
Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av kommunstyrelsen. Den som stödjer arbetsutskottets ovan redovisade förslag röstar ja och den som
stöjder James Buccis (v) yrkande om avslag, röstar nej.
8 ja-röster
Joakim Sjöling (s)
Bengt Larson (s)
Bo Carlsson (c)
Mats Andersson (c)

Anne Sophie Aronsson (s)
Madelaine Karlsson (s)
Kate Giaever (s)
Lars-Göran Ljunggren (s)

6 Avstår
Gunnar Lidell (m)
Astrid Karlsson Björkman (m)
Andreas Vänerlöv (kd)

Anders Forsström(m)
Lars G Blomgren(fp)
Lars Rosén (fv)

1 nej-röst
James Bucci (v)

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Forts § 113

Sammanträdesdatum

Sida

2008-11-19

9 (19)

Dnr 2008/495

Kommunstyrelsen beslutade med 8 ja-röster mot 1 nej-röst i enlighet med
arbetsutskottets förslag. 6 ledamöter avstod från att rösta.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar, med avsteg från sitt beslut 2004-11-16, § 89, att höja
måltidsavgifter inom socialnämndens verksamhetsområde med 10 % från och med
2009-01-01.
Kommunfullmäktige noterar att socialnämnden i beslut 2008-09-25, § 167, redovisat att
från och med 2010-01-01 skall kostavgifter åter knytas till index enligt tidigare beslut
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Lennart Niklasson (s) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag med instämmande av
Lars-Göran Ljunggren (s).
Gunnar Lidell (m) yrkade att ärendet skulle återremitteras till socialnämnden för att
klarlägga
1. nuvarande faktisk kostnad per portion och dag inklusive eventuell distributionsavgift.
2. de samordningsvinster som skulle erhållas genom samhällsbyggnadsnämndens
övertagande av all kostproduktion, vart tog de vägen?
I yrkandet instämde Lutz Rininsland (v) och Lars Rosén (fv).
Sedan överläggningarna avslutats föreslog ordföranden följande propositionsordning
som godkändes av kommunfullmäktige. Först ställs fråga om ärendet skall avgöras vid
dagens sammanträde mot Gunnar Lidells (m) m fl yrkande om återremiss. Om kommunfullmäktige beslutar att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde ställs proposition
på kommunstyrelsens förslag.
Noteras att ordföranden redovisade kommunallagens 36 §, om att ett ärende ska
återremitteras om det begärs av minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna.
Ordföranden ställde proposition på om ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde
mot Gunnar Lidells (m) m fl yrkande om återremiss och fann att kommunfullmäktige
beslutat att ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde.
Omröstning begärdes
Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av fullmäktige.
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Dnr 2008/495

Den som anser att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde röstar ja och den som
stödjer Gunnar Lidells (m) m fl yrkande om återremiss, röstade nej.
Vid omröstningen avgavs 29 ja-röster och 22 nej-röster. Se bilaga 1. Kommunfullmäktige
hade därmed beslutat att återremittera ärendet.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera frågan om höjning av avgifter för måltider
inom socialnämndens verksamhetsområde. Ärendet återremitteras till socialnämnden för
att klarlägga nuvarande faktisk kostnad per portion och dag inklusive eventuell distributionsavgift, samt klargörande av vart de samordningsvinster tog vägen, som skulle
erhållas genom att samhällsbyggnadsnämnden övertog all kostproduktion.
_______
Bilaga

Omröstningslista bilaga 1

Protokollsutdrag:

Kommunstyrelsen
Socialnämnden + handlingar
Samhällsbyggnadsnämnden + handlingar
Ekonomikontoret
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Dnr 2007/634

Svar på motion angående 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.
Kjell Nilsson(s) presenterade motionen.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2007-11-21, § 14230, att remittera
motionen till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde 2008-09-11, § 121, hänvisa till
sin förvaltnings yttrande 2008-07-17. Av yttrandet framgår att det är möjligt att bygga en
utomhusestrad vid Villa Björkås men att detta är något som får tas upp i
budgetsammanhang. I skrivelsen klargörs också arbetet med rensning av dammar samt
att Villa Björkås disponeras av en privatperson genom ett nyttjanderättsavtal.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2008-11-05, § 245.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens beslut
med hänvisning till den egna förvaltningens yttrande, att det är möjligt att uppföra en
utomhusscen samt rensa dammar m m men att detta skall tas upp i budgetsammanhang.
Motionen anses därmed besvarad och avslutad.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Sven G Johansson (s) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Dnr 2007/634

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens beslut
med hänvisning till den egna förvaltningens yttrande, att det är möjligt att uppföra en
utomhusscen samt rensa dammar m m men att detta skall tas upp i budgetsammanhang.
Motionen anses därmed besvarad och avslutad.
_____________
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Dnr 2008/508

Fastställande av delårsrapport och förvaltningsrevision
avseende Fyrbodals Kommunalförbund
Ärendebeskrivning
Fyrbodals Kommunalförbund har upprättat delårsrapport för 2008-01-01 – 2008-06-30.
Delårsrapporten har antagits av direktionen 2008-09-04. Revisorerna har i revisionsberättelse 2008-09-23 tillstyrkt att delårsrapporten godkänns samt förordat att den
överlämnas till medlemskommunernas kommunfullmäktige.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2008-11-05, § 246
Noteras att ordföranden Lars-Göran Ljunggren (s) anmälde jäv och deltog därmed inte i
handläggningen eller beslutet i ärendet. På grund härav utsågs Anne Sophie Aronsson
(s) till ordförande under denna paragraf. Det noteras att Sven G Johansson (s) tjänstgjorde i Lars-Göran Ljunggrens (s) ställe.
Det noteras även att Gunnar Lidell (m), Bo Carlsson (c) och Lars G Blomgren (fp)
anmälde att de inte deltog i handläggningen eller beslutet i ärendet på grund av jäv. I
deras ställe tjänstgjorde Tor Wendel (m) för Gunnar Lidell (m), Johanna Olsson (s) för
Bo Carlsson (c) och Johan Ekström (fp) för Lars G Blomgren (fp).
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer redovisad delårsrapport 2008-01-01 – 2008-06-30
avseende Fyrbodals Kommunalförbund.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer redovisad delårsrapport 2008-01-01 – 2008-06-30
avseende Fyrbodals Kommunalförbund.
_____________
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Dnr 2008/508

Jäv

Noteras att Lars-Göran Ljunggren (s), Gunnar Lidell (m), Bo Carlsson (c) och Lars G
Blomgren (fp) anmälde att de inte deltog i handläggningen eller beslutet i detta ärende
på grund av jäv.

Protokollsutdrag:

Fyrbodals Kommunalförbund
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Dnr 2008/539

Svar på interpellation angående byggnadsminnesutredningen
av Huvudnässkolan
Ärendebeskrivning
James Bucci (v) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran
Ljunggren (s) angående av Länsmuseet utförd kulturhistorisk utredning av Huvudnässkolan med anledning av en eventuell byggnadsminnesförklaring av skolan.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 2008-10-29, § 109
Kommunfullmäktige medgav att interpellationen fick ställas.
Kommunfullmäktige beslutade att bereda kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran
Ljunggren (s) möjlighet att besvara interpellationen vid kommunfullmäktiges nästa
sammanträde.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (s) besvarade interpellationen.
Inlägg framfördes av Lars-Göran Ljunggren (s), James Bucci (v), Lutz Rininsland (v),
Lars G Blomgren (fp)och Bo Carlsson (c).

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar svaret och lägger detsamma till handlingarna.
_____________
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Dnr 2008/515

Valärende
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2008-10-29, § 104, att uppdraget som
ledamot i styrelsen för Stiftelsen Bergagården, ledamot i styrelsen för Hunnebergs
Kungajakt- och Viltmuseum samt ledamot i styrelsen för Vänerhamn AB, skulle vara
vakant tills vidare.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Lennart Niklasson (s), Sundsgatan 22 A, 462 33
Vänersborg, till ny ledamot i styrelsen för Stiftelsen Bergagården samt till ny ledamot i
styrelsen för Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum.
Vidare beslutar kommunfullmäktige att, i styrelsen för Hunnebergs Kungajakt- och
Viltmuseum, utse ny ersättare efter Lennart Niklasson (s). Till ny ersättare utses Helena
Alfredsson (s), Rattgatan 38, 462 55 Vänersborg.
Kommunfullmäktige beslutar slutligen utse S Anders Larsson (s), Parkvägen 1, 468 30
Vargön, till ny ledamot i styrelsen för Vänerhamn AB.
_______

Protokollsutdrag:

Lennart Niklasson
Helena Alfredsson
S Anders Larsson
Stiftelsen Bergagården
Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum
Vänerhamn AB
Förtroendemannaregistret
Lönekontoret
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Dnr 2008/565

Valärende
Ärendebeskrivning
Andreas Karlsson (m) har avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och ungdomsnämnden.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Andreas Karlsson (m) från uppdraget som
ersättare i barn- och ungdomsnämnden. Kommunfullmäktige beslutar, på grund av
avsägelsen, utse Gisela Gavelin (m), Pollaregatan 41 , 462 55 Vänersborg, till ny
ersättare i barn- och ungdomsnämnden.
_______

Protokollsutdrag

Andreas Karlsson
Gisela Gavelin
Barn- och ungdomsnämnden
Lönekontoret
Förtroendemannaregistret
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Dnr 2008/580

Valärende
Ärendebeskrivning
Christin Slättmyr (s) har avsagt sig uppdraget som ersättare i valnämnden.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Christin Slättmyr (s) från uppdraget som
ersättare i valnämnden. Kommunfullmäktige beslutar vidare, på grund av avsägelsen,
utse Mats Maltinger (s), Fröjs Väg 14, 468 30 Vargön, till ny ersättare i valnämnden.
_______

Protokollsutdrag

Christine Slättmyr
Mats Maltinger
Valnämnden
Lönekontoret
Förtroendemannaregistret
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Dnr 2008/578

Motion om VA längs Vänerkusten
Ärendebeskrivning
Gunnar Lidell (m) har för moderaterna, mot bakgrund av vad som anges i motionen,
föreslagit kommunfullmäktige att ”Miljö och Hälsoskyddsnämnden och
Byggnadsnämnden ges i uppdrag att utforma ett avtal som gör det möjligt att erhålla
tidsbegränsade tillstånd för nya avloppsanläggningar. Detta avtal skall medge att
fastigheterna kan anlägga en sluten tank, markinfiltration eller annan anläggning som
uppfyller kommunens regler om godkänt avlopp. Avtalstidens längd tidsbegränsas med
option till förlängning. Fastighetsägaren förbinder sig också att ansluta sin fastighet till
kommunens VA-nät när detta byggts ut, samt att då ansluta sin egen anläggning.
De båda nämnderna bör också utforma en policy gällande ”minireningsverk” för de
fastighetsägare som av olika skäl hellre vill bygga och underhålla ett sådant.”
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Gunnar Lidell (m) presenterade motionen.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden.
_______

Protokollsutdrag:

Kommunstyrelsen + handlingar
Byggnadsnämnden + handlingar
Miljö- och hälsoskyddsnämnden + handlingar
Samhällsbyggnadsnämnden + handlingar
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