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Plats

Sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Onsdagen den 17 september 2008, kl 18.00 – 19.35.

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2-3

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 3

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 3

Ärendelista

Sid 4

Utsedd att justera

Marie-Louise Bäckman och Kate Giaever

Paragrafer

80- 89

Underskrifter
Sekreterare
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Maud Rudquist
Ordförande
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Dan Nyberg

Justerande
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Marie-Louise Bäckman
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Kate Giaever
________________________________________________________________________________
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2008-09-24
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Förvaringsplats för protokollet

Kommunfullmäktige, Sundsgatan 29, Vänersborg
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Närvarolista
Beslutande
Dan Nyberg (s)
Astrid Karlsson-Björkman (m)
Johanna Olsson (s)
Johan Ekström (fp)
Lars-Göran Ljunggren (s)
Anne Sophie Aronsson (s)
Sven G Johansson (s)
Lutz Rininsland (v)
Lars G Blomgren (fp)
Bengt-Olof Stake (fp)
S Anders Larsson (s)
Monika Gustavsson (s)
Anders Forsström (m)
Lennart Niklasson (s)
Orvar Carlsson (kd)
Bengt Larson (s)
Bengt Holmkvist Bo Carlsson (c)
Ann-Britth Fröjd (c)
Anita Karlsson (fv)
Gunnar Lidell (m)
James Bucci (v)
Kate Giaever (s)
Jeanette Larsson (s)
Hans Edsbagge (mp)
Kjell Nilsson (s)
Marianne Karlsson (c)
Gisela Holtersson (s)
Tove af Geijerstam (fp)
Stefan Kärvling (v)
Åsa Johansson (s)
Mikael Andersson (s)
Ann-Christin Lind (kd)
Kerstin Andersson-Carlsson (m)
Mats Andersson (c)
Marianne Ramm (v)
Sigyn Lindbom (s)
Kerstin Andersson (fp)
Sonja Westberg (s)

Tjänstgör för

Annika Larson-Lindlöf (s)

§ 80-81 83-89
§ 82
Lars G Blomgren (fp)

Reidar Josefsson (s)

Berit Utberg (v)
Maj-Britt Robertsson (s)
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Reidar Eriksson (s)
Jenny Brycker (s)
Marie Dahlin (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)
Reino Fredriksson (m)
Kenneth Persson (s)
Ersättare
Joakim Sjöling (s)
Vesna Pertusic (s)
Tomas Öhberg (s)
Benny Augustsson (s)
Bengt Fröjd (c)
Usa Charoensawat (c)
Ingvar Håkansson (c)
Bengt-Olof Stake (fp)
Kristina Rosell (fp)
Ann-Christine Wollny (v)
Lars Rosén (fv)
Roger Karlsson (fv)

Emanuel Adel Aboasaleh (m)

ej § 82

Övriga deltagare
Kommunchefen Guy Mahlviker
Kanslichefen Claire Gabrielsson
Personalekonomen Anneli Bengtsson
Kommunsekreteraren Maud Rudquist

§ 80
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Ärenden

Sid

§ 80

Information om reviderad jämställdhetsplan Dnr KS 2008/374

5

§ 81

Antagande av reviderad jämställdhetsplan Dnr KS 2008/374

6

§ 82

Utveckling av Lilla Vassbotten Dnr KS 2008/319

7

§ 83

Upphävande av vattentäkt Båberg 3:10 Dnr KS 2008/304

11

§ 84

Godkännande av köpeavtal för del av fastigheten Niklasberg 1, Eken
Dnr KS 2008/303

12

§ 85

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen avseende kvartal 2 för 2008 Dnr KS 2008/236

14

§ 86

Svar på motion om minskad droganvändning i trafiken Dnr KS 2007/157

15

§ 87

Sammanträdestider 2009 för kommunfullmäktige Dnr KS 2008/411

17

§ 88

Meddelandelista
Ändring i allmänna lokala ordningsföreskrifter i Vänersborgs kommun
Dnr KS 2008/102

18

§ 89

Interpellation om ”Nu vet vi bättre men hur går vi vidare?”
Dnr KS 2008/461

19
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Dnr 2008/374

Information
Personalekonomen Anneli Bengtsson informerade kommunfullmäktige om förslag till
jämställdhetsplan för Vänersborgs kommun.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen
_______
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Dnr 2008/374

Antagande av reviderad jämställdhetsplan
Ärendebeskrivning
Personalkontoret har upprättat förslag till reviderad jämställdhetsplan.
Personal- och förhandlingsutskottet har vid sammanträde 2008-06-04, § 49, föreslagit att
jämställdhetsplanen skulle antas.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2008-08-20, § 180
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Personalekonomen Anneli Bengtsson informerade kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar reviderad jämställdhetsplan
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Personalekonomen Anneli Bengtsson informerade kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar reviderad jämställdhetsplan.
_______

Protokollsutdrag:

Personalkontoret
Författningarna
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Dnr 2008/319

Utveckling av Lilla Vassbotten
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har tidigare ingått ett samarbetsavtal med NCC Construction,
RL Nordic och HSB Nordvästra Götaland i syfte att utreda de grundläggande förutsättningarna
för att utveckla Lilla Vassbotten från ett industri- och verksamhetsområde till en stadsdel med
bostäder och handel. Kommunstyrelsen informerades vid sammanträde 2007-12-12, § 295.
Utredningen resulterade i ett ”Letter of intent” (LOI) som beskriver det fortsatta arbetets
inriktning, omfattning, organisation och finansiering. Vid kommunstyrelsens sammanträde
2008-06-04, § 171, beslutade kommunstyrelsen uttala att styrelsen, efter att ha tagit det av det
redovisade ”Letter of intent”, inte hade något att erinra mot detta. Kommunstyrelsen beslutade
vidare uppdra åt sin ordförande Lars-Göran Ljunggren (s) att underteckna detsamma.
Kontinuerliga kontakter har hållits mellan ovanstående intressenter, olika delar av kommunen,
fastighetsägare samt andra berörda.
Projektet har avancerat och förslag till bolagsordning har tagits fram.
Byggnadsförvaltningen har i skrivelse 2008-08-29 föreslagit en revidering av tidigare
upprättat program för detaljplaner för Lilla Vassbotten och Sanden.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2008-09-01, § 203
Information gavs av följande representanter för RL Scand: Erik Selin, Kristoffer Forselius,
Johannes Nyberg och Anders Wennergren samt för Conara AB, Sören Runsten. Information
gavs från Vänersborgs kommun av förvaltningschefen Charlotte Rosborg och planarkitekten
Jan-Irvis Scheynius.
Ordföranden redovisade förslag till beslut och yrkade följande tillägg till förslaget.
”Kommunstyrelsen uppdrar åt byggnadsförvaltningen att till kommunstyrelsens sammanträde
den 24 september 2008 revidera programmet på de punkter som redovisas i
byggnadsförvaltningens skrivelse den 29 augusti 2008.”
Under överläggningarna yrkade James Bucci (v) att ärendet skulle återremitteras ”för att
aktieägaravtalet behöver omarbetas. §21.1 under ’Konkurrens’ i avtalet behöver antingen tas
bort eller skrivas om för att det inte skall förekomma ett otillbörligt gynnande av en enskild
näringsidkare. Skulle mitt återremiss yrkande falla yrkar jag därefter på avslag.”
Sedan överläggningarna avslutats föreslog ordföranden följande propositionsordning som
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Dnr 2008/319

godkändes av kommunstyrelsen. Först ställs yrkandet om återremiss mot att ärendet skall
avgöras vid dagens sammanträde. Beslutar kommunstyrelsen att ärendet skall avgöras vid
dagens sammanträde ställs ordförandens beslutsförslag, ställt till fullmäktige, mot James
Buccis (v) yrkande om avslag. Härefter ställs ordförandens tilläggsyrkande under proposition.
Ordföranden ställde James Buccis (v) yrkande om återremiss mot att ärendet skulle avgöras
vid dagens sammanträde och fann att kommunstyrelsen beslutat att ärendet skulle avgöras vid
dagens sammanträde.
Härefter ställde ordföranden sitt redovisade förslag ställt till kommunfullmäktige, mot James
Buccis (v) avslagsyrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med ordförandens
förslag.
Slutligen ställde ordföranden sitt ovan redovisade tilläggsyrkande under proposition och fann
att kommunstyrelsen bifallit detta.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. att ingå i föreslagen bolagsbildning
2. att godkänna föreslagen bolagsordning
3. att kommunen skall ingå i bolaget med 20%
4. att finansiering av kommunens del är 20 000 kr vilken summa skall belasta
kommunstyrelsens förfogandeanslag
5. att till kommunens representanter som ledamöter i styrelsen utse Lars-Göran Ljunggren (s)
och Gunnar Lidell (m) samt att till suppleant utse Bo Carlsson (c)
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Kommunstyrelsen beslutar för egen del uppdra åt byggnadsförvaltningen att till
kommunstyrelsens sammanträde den 24 september 2008 revidera programmet på de punkter
som redovisas i byggnadsförvaltningens skrivelse den 29 augusti 2008.
Noteras att James Bucci (v) reserverade sig mot beslutet i den del som avser återremiss, enligt
en till kommunstyrelsens protokoll fogad bilaga 1. James Bucci (v) reserverade sig vidare mot
beslutet till förmån för egna yrkandet om avslag, enligt en till kommunstyrelsens protokoll
fogad bilaga 2.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
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Dnr 2008/319

Lars-Göran Ljunggren (s) yrkade, med ändring av kommunstyrelsens förslag, att punkten 21
med rubriken ”Konkurrens”, i bolagsordningen, utgår. I övrigt yrkades bifall till kommunstyrelsens förslag. I yrkandet instämde Gunnar Lidell (m), Bo Carlsson (c), Andreas
Vänerlöv (kd) och Johan Ekström (fp).
Anita Karlsson (fv) yrkade avslag till kommunstyrelsens förslag. I yrkandet om avslag
instämde Lutz Rininsland (v) och James Bucci (v).
Ordföranden redovisade att om kommunfullmäktige beslutar bifalla förslaget om bildande av
bolag, föreslås ett tillägg till beslutsförslaget med en sjätte punkt med följande lydelse:
”uppdra åt kommunstyrelsens ordförande, Lars-Göran Ljunggren (s) att underteckna erforderliga handlingar”
Sedan överläggningarna avslutats föreslog ordföranden följande propositionsordning som
godkändes av kommunfullmäktige. Först ställs proposition på om kommunen skall delta i
bildande av bolag för utveckling av Lilla Vassbotten och Sanden mot Anita Karlssons (fv)
m fl yrkande om avslag. Om fullmäktige beslutar bilda bolag ställs därefter kommunstyrelsens ursprungliga förslag mot Lars-Göran Ljunggrens (s) ändringsförslag och ordförandens
tilläggsförslag.
Ordföranden ställde fråga om bildande av bolag för utveckling av Lilla Vassbotten och
Sanden mot Anita Karlssons (fv) m fl yrkande om avslag och fann att kommunfullmäktige
beslutat bifalla förslaget.
Omröstning begärdes.
Följande omröstningsordning godkändes av kommunfullmäktige. Den som stödjer förslaget
att ingå i ett bolag för utveckling av Lilla Vassbotten och Sanden, röstar ja och den som
stödjer Anita Karlssons (fv) m fl avslagsyrkande, röstar nej.
Vid omröstningen avgavs 47 ja-röster och 4 nej-röster. Kommunfullmäktige hade därmed
beslutat ingå i ovan redovisat bolag. Se bilaga 1.
Ordföranden ställde härefter proposition på kommunstyrelsens ursprungsförslag mot LarsGöran Ljunggrens (s) ovan redovisade reviderade förslag, där även ordförandens ovan
redovisade förslag till tillägg av en sjätte punkt, ingick, och fann att kommunfullmäktige
beslutat i enlighet med det reviderade förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. att ingå i föreslagen bolagsbildning
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Dnr 2008/319

2. att godkänna den vid dagens sammanträde föreslagna, reviderade bolagsordningen
3. att kommunen skall ingå i bolaget med 20%
4. att finansiering av kommunens del är 20 000 kr vilken summa skall belasta
kommunstyrelsens förfogandeanslag
5. att till kommunens representanter som ledamöter i styrelsen utse Lars-Göran Ljunggren (s)
och Gunnar Lidell (m) samt att till suppleant utse Bo Carlsson (c)
6. att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande, Lars-Göran Ljunggren (s) att underteckna
erforderliga handlingar
_____________

Jäv
Noteras att Lars G Blomgren (fp) anmälde att han inte deltog i handläggningen eller beslutet i
detta ärende på grund av jäv.
Reservation
Anita Karlsson (fv) och Carmen Lundgren (mp) reserverade sig mot beslutet.
James Bucci (v) reserverade sig enligt bilaga 2.
Lutz Rininsland (v) reserverade sig enligt bilaga 3.

Protokollsutdrag:

RL-Scand AB
Ekonomikontoret
Lars-Göran Ljunggren (s)
Gunnar Lidell (m)
Bo Carlsson (c)
Förtroendemannaregistret
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Dnr 2008/304

Upphävande av vattentäkt på fastigheten Båberg 3:10
Ärendebeskrivning
På fastigheten Båberg 3:10 finns en grundvattentäkt som inte använts under de senaste ca 15
åren. Numera finns endast grundmuren och en lågreservoar kvar av vattenverket samt de båda
uttagsbrunnarna. Kommunen har för avsikt att riva de resterande delarna. För vattentäkten
finns ett vattenskyddsområde fastställt 1973-04-27.
VA-verket har upprättat skrivelse i ärendet, daterad 2008-04-28.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2008-05-15, § 81, föreslagit att vattentäkten
på fastigheten Båberg 3:10 skulle avslutas samt hos länsstyrelsen begära att
vattenskyddsområdet upphävdes.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2008-08-20, § 184
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar avsluta vattentäkten på fastigheten Båberg 3:10. Kommunfullmäktige beslutar vidare ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att hos länsstyrelsen
begära att vattenskyddsområdet upphävs.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar avsluta vattentäkten på fastigheten Båberg 3:10.
Kommunfullmäktige beslutar vidare ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att hos
länsstyrelsen begära att vattenskyddsområdet upphävs.
_____________
Protokollsutdrag:

Samhällsbyggnadsnämnden
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
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Dnr 2008/303

Godkännande av köpeavtal för del av fastigheten Niklasberg 1, Eken
Ärendebeskrivning
Ett förslag till köpeavtal har upprättats avseende köp av del av fastigheten Niklasberg 1.
Fastigheten överlåts till Vänersborgs kommun av Västra Götalands läns landsting.
Köpeskillingen uppgår till 8 300 000 kronor.
Fastigheten kommer att hyras ut till socialnämnden, för att efter om- och tillbyggnad användas som äldreboende.
Fastighetsenheten har upprättat skrivelse i ärendet, daterad 2008-04-22.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår vid sammanträde 2008-05-15, § 80, att kommunfullmäktige skulle godkänna upprättat köpeavtal samt föreslå utökad investeringsram år 2008 för
samhällsbyggnadsnämnden med 8 300 000 kronor, vilket motsvarar köpeskillingen.
Ekonomikontoret har i skrivelse 2008-08-11 redovisat att budgetmedel för ovan angiven omoch tillbyggnad finns upptagna i beslutad mål- och resursplan 2009-2011. Ekonomikontoret
föreslår i skrivelsen att samhällsbyggnadsnämndens förslag tillstyrks och redovisar att finansiering kan ske genom ökad upplåning.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2008-08-20, § 179
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat köpeavtal gällande del av fastigheten
Niklasberg 1. Kommunfullmäktige beslutar vidare att utöka samhällsbyggnadsnämndens
investeringsram för 2008 med 8 300 Tkr. Finansiering kan ske genom ökad upplåning.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat köpeavtal gällande del av fastigheten
Niklasberg 1. Kommunfullmäktige beslutar vidare att utöka samhällsbyggnadsnämndens
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Dnr 2008/303

investeringsram för 2008 med 8 300 Tkr. Finansiering kan ske genom ökad upplåning.
_____________

Protokollsutdrag:

Västra Götalands läns landsting
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Ekonomikontoret
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Dnr 2008/236

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen avseende kvartal 2 för 2008
Ärendebeskrivning
Socialutskottet har vid sammanträde 2008-07-08, § 460, rapporterat ej verkställda gynnande
beslut enligt socialtjänstlagen kap 16, § 6f-6h, avseende kvartal 2 för 2008.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2008-08-20, § 182
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:

Socialutskottet
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Dnr 2007/157

Svar på motion om minskad droganvändning i trafiken
Ärendebeskrivning
Kate Giaever (s) och Bo Carlsson (c) m fl har mot bakgrund av vad de anför i motionen yrkat
att Vänersborgs kommun börjar arbeta efter ”Skellefteåmodellen” för att minska återfallsprocenten när det gäller rattonykterheten.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2007-03-21, § 30, att remittera motionen till
kommunstyrelsen och socialnämnden.
Socialnämnden har vid sammanträde 2007-08-30, § 174, redovisat att individ- och familjeomsorgen sedan 2007-08-15 arbetar på sätt som ligger i linje med den så kallade ”Skellefteåmodellen”. Socialnämnden föreslår ett bredare samarbete och att en Vänersborgsmodell skulle
tas fram genom Hälsopolitiska rådet.
Hälsopolitiska rådet har vid sammanträde 2007-09-25 , § 19, givit arbetsgruppen för
drogförebyggande i uppdrag att i ett vidgat samarbete vidareutveckla Vänersborgs arbete mot
minskad droganvändning i trafiken.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2008-08-13 redovisat kommunens arbete med
motionens frågeställning genom att det drogpolitiska handlingsprogrammet skall revideras
inför 2009, nya folkhälsomål skall antas samt att kommunens projekt ”Lokal samling” med
syfte att stärka trafiksäkerheten, fortsätter även 2009.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2008-08-20, § 181
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige konstaterar, med hänvisning till att motionens intentioner finns med i
kommunens drogpolitiska handlingsprogram och utgör en del i det pågående arbetet, att
motionen därmed anses besvarad och avslutad.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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Dnr 2007/157

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige konstaterar, med hänvisning till att motionens intentioner finns med i
kommunens drogpolitiska handlingsprogram och utgör en del i det pågående arbetet, att
motionen därmed anses besvarad och avslutad.
_____________

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 87

Sammanträdesdatum

Sida

2008-09-17

17 (19)

Dnr 2008/411

Sammanträdestider 2009 för kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning
Förslag har upprättats till sammanträdestider för 2009 avseende kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2008-08-20, § 183
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar fastställa följande onsdagar för 2009 års sammanträden med
kommunfullmäktige: 4 februari, 18 mars, 15 april, 13 maj, 17 juni, 9 september, 21 oktober,
18 november och 16 december.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Kommunstyrelsen beslutar för egen fastställa följande onsdagar för 2009 års sammanträden
med kommunstyrelsen: 21 januari, 11 februari, 25 februari, 11 mars, 25 mars, 22 april, 27 maj,
3 juni, 19 augusti, 16 september, 7 oktober, 4 november och 2 december.
Kommunstyrelsen noterar att kommunstyrelsens arbetsutskott kommer att sammanträda
följande dagar under 2009: 14 januari, 28 januari, 18 februari, 4 mars, 18 mars, 8 april, 19 maj,
26 maj, 12 augusti, 2 september, 23 september, 28 oktober och 25 november.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar fastställa följande onsdagar för 2009 års sammanträden med
kommunfullmäktige: 4 februari, 18 mars, 15 april, 13 maj, 17 juni, 9 september, 21 oktober,
18 november och 16 december.
___________

Protokollsutdrag:

Samtliga nämnder och förvaltningar
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Dnr 2008/102

Meddelande
Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter i Vänersborgs kommun,
Kommunfullmäktige har 2008-05-14, § 51, beslutat enligt nedan:
Kommunfullmäktige beslutar införa förbud mot att häst vistas vid kommunalt ägda och/eller
förvaltade badplatser under tiden den 1 maj – den 30 september. Med badplats avses även det
vattenområde som används av de badande. Områdena - som är tillgängliga för allmänheten –
framgår av en till ärendet bifogad karta. För det fall områdena inte omfattas av detaljplan och
där redovisad som allmän plats (offentlig plats) ska områdena jämställas med offentlig plats vid
tillämpning av 3 kap i Ordningslagen (1993:1617) och vid tillämpning av dessa föreskrifter.
Beslutet skall införas i lokala ordningsföreskrifter för Vänersborgs kommun.
Länsstyrelsen har i beslut 2008-05-27 meddelat att man inte har något att erinra mot föreslagna
ändringar samt att beslutet införs i Länets författningssamling.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen
_______

Protokollsutdrag:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Författningarna
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Dnr 2008/461

Interpellation om ”Nu vet vi bättre – men hur går vi vidare?”
Ärendebeskrivning
Lutz Rininsland (v) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran
Ljunggren (s) om ”Vilka slutsatser drar kommunen av undersökningen och hur hanteras
frågorna i anslutningen till resultaten?” Interpellationen ställs med anledning av en
medborgarundersökning som våren 2008 genomförts av Statistiska Centralbyrån.
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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