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Plats

Sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Onsdagen den 14 maj 2008, kl 18.00-21.10

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2-3

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 3

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 3

Ärendelista

Sid 4

Tid och plats för justering

Kommunkansliet, fredagen den 23 maj 2008, kl 13.00.

Utsedd att justera

Mats Andersson och Reino Fredriksson

Paragrafer

46 - 59

Underskrifter
Sekreterare

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

Maud Rudquist

Ordförande

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

Dan Nyberg
Justerande

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

Mats Andersson
.............................................................................................

Reino Fredriksson

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

Kommunfullmäktige
2008-05-14

Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande

2008-05-23
2008-06-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunfullmäktige, Sundsgatan 29, Vänersborg

Underskrift
utdragsbestyrkande

..............................................................................
Maud Rudquist
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Närvarolista
Beslutande
Dan Nyberg (s)
Astrid Karlsson-Björkman (m)
Annika Larson-Lindlöf (s)
Johan Ekström (fp)
Lars-Göran Ljunggren (s)
Anne Sophie Aronsson (s)
Sven G Johansson (s)
Lutz Rininsland (v)
Lars G Blomgren (fp)
Kristina Rosell (fp)
S Anders Larsson (s)
Monika Gustavsson (s)
Anders Forsström (m)
Kenneth Persson (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)
Madelaine Karlsson (s)
Jeanette Larsson (s)
Hans Edsbagge (mp)
Kjell Nilsson (s)
Marianne Karlsson (c)
Bengt Fröjd (c)
Johanna Olsson (s)
Tove af Geijerstam (fp)
Sigyn Lindbom (s)
Stefan Kärvling (v)
Åsa Johansson (s)
Joakim Sjöling (s)
John-Åke Ericsson (kd)
Kerstin Andersson-Carlsson (m)
Mats Andersson (c)
Berit Utberg (v)

Tjänstgör för

§ 46-51
§ 52-59

Lars G Blomgren (fp)

Lennart Niklasson (s)

Kate Giaever (s)

§ 46-51
§ 52-59

Marianne Karlsson (c)
Gisela Holtersson (s)
Vakant (s)

Reidar Josefsson (s)
Ann-Christin Lind (kd)
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Vesna Pertusic (s)
Kerstin Andersson (fp)
Sonja Westberg (s)
Tomas Öhberg (s)
Jenny Brycker (s)
Platsen tom
Annalena Levin (c)
Lisbeth Brodin (m)
Platsen tom
Lena Eckerbom Wendel (m)
Henrik Josten (m)
Andreas Vänerlöv (kd)
Marie-Louise Bäckman (kd)
Carmen Lundgren (mp)
Reino Fredriksson (m)
Ersättare
Bengt Fröjd (c)
Usa Charoensawat (c)
Ingvar Håkansson (c)
Kristina Rosell (fp)
Marianne Ramm (v)
Ann-Christine Wollny (v)
Lars Rosén (fv)
Roger Karlsson (fv)

Maj-Britt Robertsson (s)

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

§ 46-51

§ 46-51

Information § 48
Personalekonomen Annette Andeling Malmberg
Övriga deltagare
Kommunchefen Guy Mahlviker
Kanslichefen Claire Gabrielsson
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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Ärenden

Sid

§ 46

Parentation

5

§ 47

Ändring av föredragningslista

6

§ 48

Information

7

§ 49

Nämndernas verksamhetsberättelser 2007 Dnr 2008/173

8

§ 50

Personalekonomisk redovisning – Hälsobokslut 2007 Dnr 2008/193

9

§ 51

Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter i Vänersborg kommun 10
Dnr 2008/102

§ 52

Taxa för anmälan och tillsyn enligt lag om detaljhandel med
nikotinläkemedel Dnr 2008/112

12

§ 53

Felparkeringsavgifter inom Vänersborgs kommun Dnr 2008/174

15

§ 54

Tomtprisuttag för exploateringsområdet Brinketorp etapp 2,
Vänersorgs kommun Dnr 2008/175

19

§ 55

Tillväxtprogram Fyrodal 2008-2013 Dnr 2008/182

21

§ 56

Interpellation om ”För bråttom är inte bra – men hur långsamt får det
gå” Dnr 2008/205

23

§ 57

Valärende Dnr 2008/266

24

§ 58

Motion om ökad information till kommunens ungdomar om HIV
Dnr 2008/265

25

§ 59

Fråga till barn- och ungdomsnämndens ordförande beträffande
förekomsten av ferrokalk vid Arena Vänersborg Dnr 2008/264

26
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§ 46

Parentation
Kommunfullmäktigeledamoten Håkan S Gustafsson (s) har avlidit och hedrades av
fullmäktigeförsamlingen med en tyst minut.
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Dnr 2008/180

Ändring av föredragningslista
Ordföranden redovisade att föredragningslistans ärende nr 9, ”Miljömål i nämnder och
förvaltningar”, skall beslutas i kommunstyrelsen varför ärendet föreslogs utgå från
dagens föredragningslista.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ovan redovisat ärende skall utgå från dagens
föredragningslista.
_______
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Dnr 2008/193

Information
Personalekonomen Annette Andeling Malmberg informerade om Personalekonomisk
redovisning – Hälsobokslut 2007.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen
_____
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Dnr 2008/173

Nämndernas verksamhetsberättelser 2007
Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har sammanställt nämndernas verksamhetsberättelser
för 2007.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2008-04-23, § 106
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar informationen som lämnas i nämndernas verksamhetsberättelser för år 2007.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen som lämnas i nämndernas verksamhetsberättelser för år 2007.
_______
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Dnr 2008/193

Personalekonomisk redovisning - Hälsobokslut 2007
Ärendebeskrivning
Personalkontoret har sammanställt 2007 års personalekonomiska redovisning med
hälsobokslut.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2008-04-23, § 107
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Personalekonomen Annette Andeling Malmberg informerade kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnderna att tillse att redovisningen ingår i och utgör
en del av nämndernas arbetsmiljö- och jämställdhetsarbete.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Personalekonomen Annette Andeling Malmberg informerade kommunfullmäktige.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Bengt Larson (s) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. I yrkandet instämde Bo
Carlsson (c), Anders Forsström (m), Tove af Geijerstam (fp) och Johan Ekström (fp).

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnderna att tillse att redovisningen ingår i och utgör
en del av nämndernas arbetsmiljö- och jämställdhetsarbete.
_______

Protokollsutdrag

Personalkontoret som har att informera nämnderna
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Dnr 2008/102

Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter i Vänersborgs
kommun
Ärendebeskrivning.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har under flera år fått klagomål över att hästar rids på
allmän badplats. Försök har gjorts att komma till rätta med problemen utan att lyckas.
Med hänsyn bland annat till risk för bakteriespridning och till kommunens övriga
insatser för att säkra en god vattenkvalitet, beslutade miljö- och hälsoskyddsnämnden
vid sammanträde 2008-02-18, § 20, att föreslå att förbud införs mot att hästar vistas vid
allmän badstrand.
Kommunkansliet har i skrivelse 2008-03-31 redogjort bland annat för bestämmelserna i
ordningslagen och liknande förbud i andra kommuner.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2008-04-23, § 108
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar införa förbud mot att häst vistas på stränder vid kommunalt ägda och/eller förvaltade badplatser. Med strand avses den del av land och utanförliggande vatten som nyttjas av badande eller till annan rekreation. Områdena framgår av
en till ärendet hörande karta.
Beslutet skall införas i lokala ordningsföreskrifter för Vänersborgs kommun.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att göra en allmän översyn av
kommunens lokala ordningsföreskrifter
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
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Dnr 2008/102

Lars-Göran Ljunggren (s) yrkade avslag till kommunstyrelsens förslag med motivering
att beslutet skulle ha följande lydelse: 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. I
yrkandet instämde Bo Carlsson (c), Sven G Johansson (s), Gunnar Lidell (m) och Anita
Karlsson (fv).
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden Lars-Göran Ljunggrens (s)
yrkande mot kommunstyrelsens förslag och fann att kommunfullmäktige beslutat enligt
Lars-Göran Ljunggrens (s) yrkande.

Kommunfullmäktiges beslut
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.
_____________

Protokollsutdrag

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kommunchefen
Författningarna
Länsstyrelsen
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Dnr 2008/112

Taxa för anmälan och tillsyn enligt lag om detaljhandel med
nikotinläkemedel
Ärendebeskrivning
Den 1 mars 2008 träder ny lagstiftning i kraft, lag (2007:1455) om detaljhandel med
nikotinläkemedel.
Kommunen får genom den nya lagen nya arbetsuppgifter vilka kommunfullmäktige bör
delegera till lämplig nämnd.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2008-02-25 med hänvisning till lagen om
anmälan och tillsyn enligt lag om detaljhandel med nikotinläkemedel, föreslagit ändring
i nämndens reglemente, § 3.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har vid sammanträde 2008-03-17, § 36, föreslagit att
nämnden skulle bli ansvarig för kommunens uppgifter gällande detaljhandel med
nikotinläkemedel. Nämnden föreslår taxa och handläggningsavgift samt godkänner
föreslagen ändring i sitt reglemente.
Kommunstyrelsens arbetsutskott var vid sammanträde 2008-04-16, § 24, inte beslutsför,
varför ärendet inte beretts i denna instans.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2008-04-23, § 109
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Noteras att följande ledamöter inte deltar i beslutet i detta ärende: Bo Carlsson (c),
Gunnar Lidell (m), Lars G Blomgren (fp), Anders Forsström (m) och Astrid Karlsson
Björkman (m).
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
Att delegera kommunens uppgifter enligt lag (2007:1455) om detaljhandel med
nikotinläkemedel till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Att godkänna föreslagen ändring i reglementet för miljö- och hälsoskyddsnämnden, § 3.
Att anta taxa för anmälningar och tillsyn enligt lag om detaljhandel med nikotinläkemedel i enlighet med upprättat förslag daterat 2008-02-22
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Dnr 2008/112

Att anta handläggningsavgift om 600 kronor vid anmälan om försäljning av nikotinläkemedel
Att timtaxan (timavgiften) vid övrig tillsyn skall vara 600 kronor per timme
Taxan träder i kraft 2008-07-01
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Noteras att Bo Carlsson (c) anmälde att han inte deltog i handläggningen eller beslutet i
ärendet.
Anders Forsström (m) yrkade följande tillägg till beslutet ”att en utvärdering av
tidsåtgången för att handlägga ärendena görs av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
senast i december 2008”. I yrkandet instämde Gunnar Lidell (m), Andreas Vänerlöv
(kd), Johan Ekström (fp), Tove af Geijerstam (fp) och Anita Karlsson (fv).
Sven G Johansson (s) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag med instämmande av
Gunnar Lidell (m), Lars-Göran Ljunggren (s), Johan Ekström (fp), Lars-Göran
Ljunggren (s), Tove af Geijerstam (fp), Ann-Britth Fröjd (c) och Anita Karlsson (fv).
Lars-Göran Ljunggren (s) yrkade avslag till Anders Forsströms (m) ovan redovisade
yrkande. I yrkandet instämde Ann-Britth Fröjd (c).
Ordföranden redovisade följande propositionsordning som godkändes av fullmäktige.
Först ställs kommunstyrelsens förslag under proposition och därefter Anders Forsströms
(m) m fl tilläggsyrkande mot Lars-Göran Ljunggrens (s) m fl yrkande om avslag.
Ordföranden ställde därefter kommunstyrelsens förslag under proposition och fann att
kommunfulläktige bifallit detta.
Härefter ställde ordföranden Anders Forsströms (m) ovan redovisade tilläggsyrkande
mot Lars-Göran Ljunggrens (s) avslagsyrkande och fann att kommunfullmäktige bifallit
avslagsyrkandet.
Omröstning begärdes
Följande omröstningsordning godkändes av kommunfullmäktige. Den som stödjer
Anders Forsströms (m) tilläggsyrkande röstar nej och den som stödjer Lars-Göran
Ljunggrens (s) avslagsyrkande, röstar ja.
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Dnr 2008/112

Vid omröstningen avgavs 30 ja-röster och 18 nej-röster. Kommunfullmäktige hade
därmed avslagit tilläggsyrkandet. Se bilaga 1

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
Att delegera kommunens uppgifter enligt lag (2007:1455) om detaljhandel med
nikotinläkemedel till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Att godkänna föreslagen ändring i reglementet för miljö- och hälsoskyddsnämnden, § 3.
Att anta taxa för anmälningar och tillsyn enligt lag om detaljhandel med nikotinläkemedel i enlighet med upprättat förslag daterat 2008-02-22
Att anta handläggningsavgift om 600 kronor vid anmälan om försäljning av nikotinläkemedel
Att timtaxan (timavgiften) vid övrig tillsyn skall vara 600 kronor per timme
Taxan träder i kraft 2008-07-01
_____________

Protokollsutdrag:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ekonomikontoret
Författningarna
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Dnr 2008/174

Felparkeringsavgifter inom Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Regeringen anger högsta och lägsta belopp som felparkeringsavgifter får fastställas till.
Beloppen får varieras med hänsyn till skilda slag av parkeringsöverträdelser. Det lägsta
belopp som får tas ut är 75 kronor och det högsta beloppet är 1.000 kronor. Kommunerna
bestämmer själva vilka felparkeringsavgifter som skall tas ut inom detta intervall och för
vilka förseelser.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 1992-10-27, § 142 att fastställa nu
gällande felparkeringsavgifter i Vänersborg.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse 2008-02-18 redovisat den översyn som
gjorts av felparkeringsavgifterna och bedömt att en justering bör göras.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2008-02-13, § 46, beslutat föreslå
justering av felparkeringsavgifter, att beslutas av kommunfullmäktige.
Kommunkansliet har i yttrande 2008-03-31 föreslagit redaktionella ändringar i den av
samhällsbyggnadsnämnden föreslagna texten.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2008-04-23, § 110.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Trafikingenjören Björn Magnusson informerade kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, i enlighet med
samhällsbyggnadsnämndens förslag, att följande felparkeringsavgifter skall gälla i
Vänersborgs kommun:
1000 kronor
Vid uppställning eller parkering i strid mot förbud om stannande eller parkering enligt
Trafikförordningen (1998:1276).
TrF 3 kap. § 54 3:e stycket.
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Dnr 2008/174

700 kronor
1. Vid uppställning eller parkering i strid mot förbud om stannande eller parkering
enligt Trafikförordningen (1998:1276).
TrF 3 kap. § 47
TrF 3 kap. § 48 2:a stycket
TrF 3 kap. § 52 2:a stycket
TrF 3 kap. § 53
TrF 3 kap. § 54 1:a och 2:a stycket.
TrF 8 kap. § 1
2. Vid uppställning eller parkering i strid mot förbud om stannande eller parkering
enligt lokal trafikföreskrift.

500 kronor
1. Vid uppställning eller parkering i strid mot förbud om parkering enligt
Trafikförordningen (1998:1276).
TrF 3 kap. § 48 1:a stycket
TrF 3 kap. § 49
TrF 3 kap. § 52 1:a och 2:a stycket
TrF 3 kap. § 54 3:e stycket
TrF 3 kap. § 55
TrF 8 kap. § 1
2. Vid uppställning eller parkering i strid mot förbud om parkering enligt lokal
trafikföreskrift.

300 kronor
1. Vid uppställning eller parkering i strid mot lokal trafikföreskrift om bestämmelser för
P-skiva.
2. Vid uppställning eller parkering i strid mot lokal trafikföreskrift om tidsbegränsad
parkering.
Tidigare beslut i ärendet upphör samtidigt att gälla.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
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Dnr 2008/174

Gunnar Lidell (m) yrkade att beslutet skulle ha följande lydelse: Kommunfullmäktige
beslutar att ändra avgiften till 1000 kronor vid uppställning eller parkering i strid mot
förbud om stannande eller parkering enligt Trafikförordningen(1998:1276). TrF 3 kap.
§ 54 3:e stycket. För övriga avgifter yrkas avslag, dvs. oförändrade avgifter. I yrkandet
instämde Anita Karlsson (fv).
Bo Carlsson (c) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag med instämmande av Tove
af Geijerstam (fp).
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden kommunstyrelsens förslag mot
Gunnar Lidells (m) yrkande och fann att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens förslag, att
följande felparkeringsavgifter skall gälla i Vänersborgs kommun:
1000 kronor
Vid uppställning eller parkering i strid mot förbud om stannande eller parkering enligt
Trafikförordningen (1998:1276).
TrF 3 kap. § 54 3:e stycket.
700 kronor
1. Vid uppställning eller parkering i strid mot förbud om stannande eller parkering
enligt Trafikförordningen (1998:1276).
TrF 3 kap. § 47
TrF 3 kap. § 48 2:a stycket
TrF 3 kap. § 52 2:a stycket
TrF 3 kap. § 53
TrF 3 kap. § 54 1:a och 2:a stycket.
TrF 8 kap. § 1
2. Vid uppställning eller parkering i strid mot förbud om stannande eller parkering
enligt lokal trafikföreskrift.
500 kronor
1. Vid uppställning eller parkering i strid mot förbud om parkering enligt
Trafikförordningen (1998:1276).
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Dnr 2008/174

TrF 3 kap. § 48 1:a stycket
TrF 3 kap. § 49
TrF 3 kap. § 52 1:a och 2:a stycket
TrF 3 kap. § 54 3:e stycket
TrF 3 kap. § 55
TrF 8 kap. § 1
2. Vid uppställning eller parkering i strid mot förbud om parkering enligt lokal
trafikföreskrift.
300 kronor
1. Vid uppställning eller parkering i strid mot lokal trafikföreskrift om bestämmelser för
P-skiva.
2. Vid uppställning eller parkering i strid mot lokal trafikföreskrift om tidsbegränsad
parkering.
Tidigare beslut i ärendet upphör samtidigt att gälla.
_______

Protokollsutdrag:

Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomikontoret
Författningarna
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Dnr 2008/175

Tomtprisuttag för exploateringsområdet Brinketorp etapp 2,
Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen gav vid sammanträde 2006-09-20, § 207, byggnadsförvaltningen i
uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för Brinketorp etapp 2.
Planområdet ligger på Huvudnäsöns södra del, cirka 5 km söder om Vänersborgs
centrum, vid Restad Gård. Nordväst därom ligger det nya bostadsområdet Brinketorp I.
Planområdet avgränsad av Brinketorpsvägen i nordväst och Tegelbruksvägen i väster.
I översiktsplanen anges området lämpligt för nybebyggelse i liten skala – som tillägg till
befintlig bebyggelse. Planområdet är en fortsättning på bebyggelsen i Brinketorp, etapp 1.
Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2008-01-22, § 5, antagit detaljplanen som
vunnit laga kraft 2008-02-18.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse 2008-02-27 bland annat redovisat
kostnader inom exploateringsområdet.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2008-03-13, § 45, föreslagit att kommunen för Brinketorp etapp 2, skulle tillämpa ett kvadratmeterpris på 5 kronor för
kvartersmark och ersättning för gator m m för fristående småhus på 200 000 kronor per
hus. De beslutade priserna skulle gälla tills vidare.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2008-04-23, § 111
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att för Brinketorp etapp 2, tillämpa ett kvadratmeterpris på
5 kronor för kvartersmark och ersättning för gator m m för fristående småhus på 200 000
kronor per hus. De beslutade priserna skall gälla tills vidare.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
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Dnr 2008/175

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att för Brinketorp etapp 2, tillämpa ett kvadratmeterpris på
5 kronor för kvartersmark och ersättning för gator m m för fristående småhus på 200 000
kronor per hus. De beslutade priserna skall gälla tills vidare.
_____________

Protokollsutdag:

Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomikontoret
Författningarna
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Dnr 2008/182

Tillväxtprogram Fyrbodal 2008-2013
Ärendebeskrivning
Fyrbodals Kommunalförbund har upprättat ”Tillväxtprogram Fyrbodal 2008-2013”.
Tillväxtprogrammet är antaget av direktionen 2008-02-07. Tillväxtprogrammet har
överlämnats till medlemskommunerna för antagande.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2008-04-11 föreslagit att kommunstyrelsen skulle besluta i enlighet med förbundets förslag till tillväxtprogram och
finansiering.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2008-04-23, § 112
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
Att förskottera sin andel av den kommunala medfinansieringen till Fyrbodals
kommunalförbund. Detta motsvarar 35 kronor per invånare och år. Antalet
invånare i respektive kommun räknas per den 1 november föregående år.
Att en årlig rapport lämnas till direktionen av beslutade projekt. Ambitionen är att
insatta medel faller tillbaka på kommunernas projektprioriteringar motsvarande
minst 80 %.
Att Fyrbodals kommunalförbund inom ramen för tillväxtprogrammet ges mandat att
fatta beslut om medelstilldelning från den gemensamma kommunala medfinansieringen.
Att godkänna förslaget till berednings-, besluts- och förankringsprocess enligt ovan
redovisat förslag.
Att beslutet gäller för år 2008 med inriktning på att förlänga till och med 2010.
Att ambitionen är att efter utvärdering av tillväxtprogrammet förlänga överenskommelsen till och med 2013.
Finansiering sker för 2008 ur kommunstyrelsens förfogandeanslag. Finansiering för år
2009 överlämnas till budgetberedningen att hantera.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
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Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
Att förskottera sin andel av den kommunala medfinansieringen till Fyrbodals
kommunalförbund. Detta motsvarar 35 kronor per invånare och år. Antalet
invånare i respektive kommun räknas per den 1 november föregående år.
Att en årlig rapport lämnas till direktionen av beslutade projekt. Ambitionen är att
insatta medel faller tillbaka på kommunernas projektprioriteringar motsvarande
minst 80 %.
Att Fyrbodals kommunalförbund inom ramen för tillväxtprogrammet ges mandat att
fatta beslut om medelstilldelning från den gemensamma kommunala medfinansieringen.
Att godkänna förslaget till berednings-, besluts- och förankringsprocess enligt ovan
redovisat förslag.
Att beslutet gäller för år 2008 med inriktning på att förlänga till och med 2010.
Att ambitionen är att efter utvärdering av tillväxtprogrammet förlänga överenskommelsen till och med 2013.
Finansiering sker för 2008 ur kommunstyrelsens förfogandeanslag. Finansiering för år
2009 överlämnas till budgetberedningen att hantera.
_____________

Protokollsutdrag:

Fyrbodals Kommunalförbund
Ekonomikontoret
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Dnr 2008/205

Interpellation om ”För bråttom är inte bra – men hur långsamt får det
gå?”
Ärendebeskrivning
Lutz Rininsland (v) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Lars-Göran Ljunggren (s) om ”För bråttom är inte bra – men hur långsamt får det gå?”
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 2008-04-16, § 45
Kommunfullmäktige medgav att interpellationen fick ställas.
Kommunfullmäktige beslutade, att då kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran
Ljunggren (s) inte var närvarande, skulle frågan om när interpellationen skall besvaras
tas upp vid kommunfullmäktiges kommande sammanträde.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet vid dagens sammanträde

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bereder kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (s)
möjlighet att besvara interpellationen vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
_______
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Dnr 2008/266

Valärende
Ärendebeskrivning
Håkan S Gustafsson (s) har avlidit. Han innehade uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och samhällsbyggnadsnämnd.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
På grund av ovanstående blir uppdraget som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden
vakant tills vidare. Ärendet överlämnas, i den del som avser ledamot i kommunfullmäktige, till länsstyrelsen för ny sammanräkning.
_______

Protokollsutdrag:

Samhällsbyggnadsnämnden
Länsstyrelsen i västra Götalands län
Lönekontoret
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§ 58

Dnr 2008/265

Motion om ökad information till kommunens ungdomar om HIV
Ärendebeskrivning
Hans Edsbagge (mp) har för miljöpartiet, mot bakgrund av vad som anförs i motionen
föreslagit kommunfullmäktige att
”Vänersborgs kommun startar en informationskampanj om spridningen av och riskerna
med hiv i första hand via kommunens skolor. Detta är angeläget eftersom hiv-smittan
ökar i landet samtidigt som informationen minskat kraftigt.
Vänersborgs kommun ser över behovet av information vad gäller klamydia.”
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Hans Edsbagge (mp) presenterade motionen.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen, barn- och
ungdomsnämnden samt gymnasienämnden.
_______

Protokollsutdrag:

Kommunstyrelsen + handlingar
Barn- och ungdomsnämnden + handlingar
Gymnasienämnden + handlingar
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Dnr 2008/264

Fråga om förekomsten av ferrokalk vid Arena Vänersborg
Ärendebeskrivning
James Bucci (v) har ställt en fråga till barn- och ungdomsnämndens ordförande
S Anders Larsson (s) om förekomsten av ferrokalk vid Arena Vänersborg.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunfullmäktige medgav att frågan fick ställas.
Barn- och ungdomsnämndens ordförande S Anders Larsson (s) besvarade frågan. Inlägg
framfördes av James Bucci (v) och S Anders Larsson (s).

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger frågan och svaret till handlingarna.
_____
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