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Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Onsdagen den 25 april 2007, kl 18.00-23.30.

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2
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Närvarolista
Beslutande
Dan Nyberg (s)
Astrid Karlsson-Björkman (m)
Kenneth Persson (s)
Johan Ekström (fp)
Lars-Göran Ljunggren (s)
Anne Sophie Aronsson (s)
Sven G Johansson (s)
Lutz Rininsland (v)
Lars G Blomgren (fp)
S Anders Larsson (s)
Madelaine Karlsson (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)
Johanna Olsson (s)
Jeanette Larsson (s)
Monica Bredberg (mp)
Kjell Nilsson (s)
Marianne Karlsson (c)
Bengt-Göran Nilsson (s)
Tove af Geijerstam (fp)
S Håkan Gustafsson (s)
Stefan Kärvling (v)
Sigyn Lindbom (s)
Reidar Josefsson (s)
Ann-Christin Lind (kd)
Kerstin Andersson-Carlsson (m)
Mats Andersson (c)
Berit Utberg (v)
Maj-Britt Robertsson (s)
Kerstin Andersson (fp)
Sonja Westberg (s)

Tjänstgör för

Annika Larson-Lindlöf (s)

Monika Gustavsson (s)

Kate Giaever (s)
Hans Edsbagge (mp)

Gisela Holtersson (s)

Åsa Johansson (s)
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Reidar Eriksson (s)
Jenny Brycker (s)
Marie Dahlin (s)
Bengt Fröjd (c)
Jessica Höglund (m)
Ingemar Andersén (m)
Reino Fredriksson (m)
Lena Eckerbom Wendel (m)
Henrik Josten (m)
Andreas Vänerlöv (kd)
Marie-Louise Bäckman (kd)
Carmen Lundgren (mp)

Annalena Levin (c)
Carina Johansson (m)
Emanuel Adel Aboasaleh (m)

Närvarande, ej tjänstgörande ersättare
Joakim Sjöling (s)
Vesna Pertusic (s)
Usa Charoensawat (c)
Ingvar Håkansson (c)
Lisbeth Brodin (m)
Jonas Johansson (m)
Bengt-Olof Stake (fp)
Kristina Rosell (fp)
John-Åke Ericsson (kd)
Marianne Ramm (v)
Ann-Christine Wollny (v)
Lars Rosén (fv)
Roger Karlsson (fv)

Övriga deltagare
Kommunchefen Guy Mahlviker
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
Kanslichefen Claire Gabrielsson
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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Ärenden

Sid

§ 32

Information, Dnr 2007.56

5

§ 33

Anmälningsärenden, Dnr 2007.122 och 140

6

§ 34

Revisionsberättelse för år 2006, Dnr 2007.138

7

§ 35

Årsredovisning 2006, Dnr 2007.56

8

§ 36

Skollokaler i centrala Vänersborg, Dnr 2007.178

9

§ 37

Ändring av bolagsordningen för Fastighets AB Vänersborg, Dnr 2007.144

13

§ 38

Köpeavtal avseende Kalkonen 1 och Svalan 1, Dnr 2007.72

15

§ 39

Motion om att utreda behovet av mer isyta Dnr 2007.475

17

§ 40

Motion om att öka tillgängligheten för döva/hörselskadade, Dnr 2007.479

18

§ 41

Redovisning av ingivna, men ej slutbehandlade motioner, Dnr 2007.111

19

§ 42

Svar på interpellation om utnyttjande av idrottsanläggningar, Dnr 2007.154

20

§ 43

Interpellation om Strömsborgs framtid, Dnr 2007.192

21

§ 44

Motion om krav vid upphandling av livsmedel till det kommunala köket,

22

Dnr 2007.245
§ 45

Valärende, Dnr 2007.148

23

§ 46

Valärende Dnr 2007.241

24

§ 47

Valärende Dnr 2006.511

25

§ 48

Valärende Dnr 2007.

26
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Dnr 2007.56

Information
Ekonomichefen Thomas Sannemalm lämnade kommentarer och informerade om
Årsredovisning 2006.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen
_____
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§ 33

Anmälningsärenden
Dnr 2007.122
Länsstyrelsen har utsett ny ersättare i kommunfullmäktige efter Annette Hellqvist (m).
Ny ersättare är Tor Wendel (m), Fristorp Gartegården 460, 461 93 Västra Tunhem.

Dnr 2007.140
Länsstyrelsen har utsett ny ersättare i kommunfullmäktige efter Erik Hjertén (kd).
Ny ersättare är Carl-Ewert Berg (kd), Sörbyn 110, 460 65 Brålanda

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att med godkännande lägga informationen till
handlingarna
_____
Protokollsutdrag

Annette Hellqvist
Tor Wendel
Erik Hjertén
Carl-Ewert Berg
Löneavdelningen
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Dnr 2007.138

Revisionsberättelse för år 2006
Ärendebeskrivning

Kommunens revisorer har överlämnat revisionsberättelse för år 2006.
Revisorerna tillstyrker att styrelsen och de övriga nämnderna och de förtroendevalda i
dessa organ beviljas ansvarsfrihet.
Revisorerna tillstyrker också att kommunens årsredovisning godkänns. Den är upprättad i
enlighet med den kommunala redovisningslagen.
Ordföranden i revisionen, Torsten Gunnarsson (s) gav en kort kommentar och information
i ärendet.

Kommunfullmäktiges beslut
I enlighet med revisorernas förslag beslutar kommunfullmäktige bevilja kommunstyrelsen,
de övriga nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ, ansvarsfrihet för 2006
års verksamhet.
Det antecknas att ledamot och ersättare i kommunstyrelsen samt i annan nämnd eller den
som är redovisningsskyldig till kommunen ej deltagit i beslutet såvitt rör sådana delar av
verksamheten som omfattar den egna redovisningsskyldigheten.
_______

Protokollsutdrag

Revisorerna
Ekonomikontoret som på lämpligt sätt anmodas informera berörda
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Dnr 2007.56

Årsredovisning 2006
Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har upprättat förslag till årsredovisning för år 2006.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade kommunstyrelsen vid sammanträde
2007-03-14, § 70.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-03-28, § 86
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Folkhälsosamordnaren Anders Fridén informerade om avsnittet välfärdsredovisning.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm och personalekonomen Annette Andeling
Malmberg fanns tillgängliga för frågor.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar fastställa bokslut och årsredovisning för år 2006.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade kommunfullmäktige.
Lars-Göran Ljunggren (s) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag med instämmande
av Anders Forsström (m), Lutz Rininsland (v) och Bo Carlsson (c).

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar fastställa bokslut och årsredovisning för år 2006.
_____
Protokollsutdrag

Ekonomikontoret
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Dnr 2007.178

Skollokaler i centrala Vänersborg
Ärendebeskrivning
I Vision Vänersborg slås fast att kommunen ska ha ett rikt utbildningsutbud, samt att
kvalitetsarbetet i grundskolan leder till goda resultat. För att nå dit krävs funktionella och
attraktiva lokaler som är anpassade till dagens sätt att undervisa.
Två av kommunens 7-9-skolor, Huvudnässkolan och Torpaskolan, är i stort behov av
renovering. Samtidigt sjunker elevantalet inom grundskolan kraftigt de kommande åren. I
Vänersborg beräknas överskottet i lokalyta bli 10000 kvadratmeter. Det motsvarar mer än
hela Huvudnäs (9000 kvadratmeter).
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2007-03-28, § 96, presenterade kommunchefen Guy
Mahlviker ett förslag med två nya treparallelliga 7-9-skolor på Torpaområdet. Målsättningen skulle vara att skolorna ska stå klara inför höstterminen 2009. Förslaget innebär
en investeringskostnad om 120,6 Mkr. Förvaltningschefen vid barn- och ungdomsförvaltningen, Karl-Johan Höjer, informerade.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-04-13, § 99
Kommunchefen Guy Mahlviker informerade. Förvaltningschefen vid barn- och ungdomsförvaltningen, Karl-Johan Höjer, fanns tillgänglig för frågor.
Ordföranden redovisade sitt förslag till beslut.
Under överläggningarna yrkade Gunnar Lidell (m) att ”Huvudnässkolan byggs om till en
för elever, lärare och all personal attraktiv högstadieskola. Vid utformandet av skolan
skall stor hänsyn tas till kulturaxelns estetiska miljö.” I yrandet instämde Anders
Forsström (m), Astrid Karlsson Björkman (m), Johan Ekström (fp), Lars Rosén (fv) och
James Bucci (v).
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på sitt eget förslag och
Gunnar Lidells (m) m fl yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutet i enlighet med
ordförandens förslag.
Omröstning begärdes
Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av kommunstyrelsen.
Den som stöder ordförandens förslag röstar ja, och den som stöder Gunnar Lidells (m)
m fl yrkande, röstar nej.
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Dnr 2007.178

Vid voteringen avgavs 9 ja-röster
Bo Carlsson (c)
Dan Nyberg (s)
Joakim Sjöling (s)
Ann-Britt Fröjd (c)
Marie Dahlin (s)
Andreas Vänerlöv (kd)
Jenny Bryc ker (s)
Lars-Göran Ljunggren (s)
Madelaine Karlsson (s)
6 nej-röster
Gunnar Lidell (m)
Johan Ekström (fp)
Tor Wendel (m)
James Bucci (v)
Astrid Karlsson Björkman (m) Lars Rosén (fv)
Kommunstyrelsen hade därmed beslutat i enlighet med ordförandens förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att
1. barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att ta fram ett lokalbehovsprogram för en
om- och tillbyggnad av Torpaskolan med en utformning som medger att i den nya
delen skall två treparallelliga skolor för årskurs 6-9 alternativt 7-9 inrymmas
2. Idrottsmuseet lokaliseras till den blivande Arena Vänersborg
3. Huvudnässkolans A- och B-hus rivs
4. Användningen av aulan, skoltomten, C-huset och resterande delar utreds av
samhällsbyggnadsnämnden.
Reservation
Följande ledamöter reserverade sig mot beslutet: Gunnar Lidell (m), Astrid Karlsson
Björkman (m), Tor Wendel (m), Johan Ekström (fp) och Lars Rosén (fv) enligt bilaga 1
James Bucci (v) reserverade sig mot beslutet enligt bilaga 2
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Under överläggningarna yrkade följande ledamöter bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lars-Göran Ljunggren (s), Bo Carlsson (c), Sven G Johansson (s), Mats Andersson (c),
Marie Dahlin (s), Jenny Brycker (s), S Anders Larsson (s), Madelaine Karlsson (s),
Reidar Eriksson (s), Sonja Westerg (s) och Kjell Nilsson (s).
Gunnar Lidell (m) yrkade bifall till sitt yrkande i kommunstyrelsen innebärande att
”Huvudnässkolan byggs om till en för elever, lärare och all personal attraktiv högstadieskola. Vid utformandet av skolan skall stor hänsyn tas till kulturaxelns estetiska miljö.”
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Dnr 2007.178

I yrkandet instämde Lutz Rininsland (v), Kerstin Andersson (fp), Lars G Blomgren (fp)
och Stefan Kärvling (v).
Gunnar Lidell (m) tog senare tillbaka sitt ovan angivna yrkande. Även Kerstin Andersson
(fp) och Lars G Blomgren (fp) tog tillbaka sina bifall till Lidells yrkande. Noteras att
bifall till yrkandet stod kvar avseende Lutz Rininsland (v) och Stefan Kärvling (v).
Under förutsättning av att ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde yrkade Anita
Karlsson (fv) avslag till kommunstyrelsens förslag.
Andreas Vänerlöv (kd) yrkade på återremiss av ärendet med följande motivering:
”Angående ärende 5. Skollokaler i centrala Vänersborg, så yrkar vi på återremiss på
grund av att vi vill ha en grundligare utredning av Vänerparksalternativet när det gäller
möjlighet och lämplighet att där förlägga en skola för elever i årskurs 7-9”
Anders Forsström (m) yrkade på återremiss med bifall till Andreas Vänerlövs (kd) ovan
angivna motivering med tillägget att ”utreda de ekonomiska underlaget samt elevunderlaget som framlades på ks bord 14/3 samt föräldraföreningens motsvarighet skrivelse,
ekonomisk analys.”
Anita Karlsson (fv) yrkade på återremiss med motiveringen att ”Folkviljan yrkar på
återremiss för bättre underlag för att renovera Huvudnässkolan”.
Johan Ekström (fp) yrkade på återremiss av ärendet.
Det noteras att följande ledamöter därmed yrkat bifall till återremiss av ärendet: Andreas
Vänerlöv (kd), Anders Forsström (m), Ann-Christine Lind (kd), Carmen Lundgren (mp),
Johan Ekström (fp), Astrid Karlsson Björkman (m), Gunnar Lidell (m), Lars G Blomgren
(fp), Kersti Andersson (fp), Lena Eckerbom Wendel (m) och Tove af Geijerstam (fp).
Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden de olika yrkandena och
föreslog följande omröstningsordning som godkändes av kommunfullmäktige. Först
ställs proposition på avgörande av ärendet vid dagens sammanträde mot yrkanden om
återremiss. Om yrkande om återremiss bifalls, ställs proposition de olika motiveringarna.
Ordföranden ställde härefter proposition på om ärendet skulle avgöras vid dagens
sammanträde eller om detsamma skulle återremitteras och fann att ärendet skulle
återremitteras.
Omröstning begärdes.
Ordföranden redovisade kommunallagens bestämmelser, § 36, att ett ärende
återremitteras om detta begärs av minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna.
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Dnr 2007.178

Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av kommunfullmäktige. Den som stöder yrkandena om återremiss, röstar ja, och den som stöder
förslaget att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde, röstar nej.
Vid omröstningen lämnades 22 ja-röster och 29 nej-röster. Se bilaga 1.
Kommunfullmäktige hade därmed beslutat att ärendet skulle återremitteras.
Ordföranden ställde de olika förslagen till motivering för återremissen under proposition
och förklarade därefter att han funnit att fullmäktige beslutat återremittera ärendet med
motiveringen att en grundligare utredning av Vänerparksalternativet görs när det gäller
möjlighet och lämplighet att där förlägga en skola för elever i årskurs 7-9 samt att utredning görs av det ekonomiska underlaget och elevunderlaget som lades på kommunstyrelsens bord 2007-04-13 samt föräldraföreningens motsvarande skrivelse och ekonomiska
analys.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar om återremiss med motiveringen att en grundligare
utredning av Vänerparksalternativet görs när det gäller möjlighet och lämplighet att där
förlägga en skola för elever i årskurs 7-9 samt att utredning görs av det ekonomiska
underlaget och elevunderlaget som lades på kommunstyrelsens bord 2007-04-13 samt
föräldraföreningens motsvarande skrivelse och ekonomiska analys.
_____
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Dnr 2007.144

Ändring av bolagsordningen för Fastighets AB Vänersborg
Ärendebeskrivning
Av bolagsordning, § 9, för Fastighets AB Vänersborg, senast ändrad 2004-12-14, § 106,
framgår att bolagets styrelse skall bestå av fem ordinarie ledamöter och fem ersättare.
Kommunstyrelseförvaltningen har i yttrande 2007-03-05, som ett förslag från
aktieägaren, föreslagit att bolagsordningen skulle ändras. Den stora förändringen i
bolagsordningen är att antalet ledamöter och antalet ersättare minskas från fem till tre.
Ändringar föreslås även i bolagsordningens § 7 beroende på ny aktiebolagslag (SFS
2005:551) som föreskriver att det i bolagsordningen skall anges antalet aktier, i stället
för nominellt värde som tidigare angetts.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling 2007-03-14, § 74
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kanslichefen Claire Gabrielsson informerade

Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom de förändringar i bolagsordningen som föreslås i bilaga till
kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2007-03-05
att tillsända förslaget om ändringar i bolagsordningen till bolaget för att behandlas på
bolagsstämman såsom ett förslag från aktieägaren
att uppdra åt ägarombudet vid bolagsstämman att rösta för ändringarna i bolagsordningen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ändrad bolagsordning för Fastighets AB
Vänersborg
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut
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Dnr 2007.144

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ändrad bolagsordning för Fastighets AB
Vänersborg
_____
Protokollsutdrag

Fastighets AB Vänersborg
Bolagets revisorer
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Dnr 2007.72

Köpeavtal avseende Kalkonen 1 och Svalan 1
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige godkände vid sammanträde 1991-11-26, § N19, försäljning av
fastigheterna Svalan 1 (Södra skolan) och Kalkonen 1 (Östra skolan). För fastigheterna
skrevs köpeavtal 1991-12-18 med Riksbyggens bostadsrättsförening nr 14 respektive 15.
Fastighetsenheten redovisade i skrivelse 2006-12-22 att en ny detaljplan för området
antogs i april 1993. Köpevillkoren förändrades därefter till viss del genom att Riksbyggen för kommunstyrelsen presenterade ett förslag till ändrad exploatering av fastigheterna.
Kommunfullmäktige godkände vid sammanträde 1993-09-28, § 84, ett förslag om sänkning av exploateringsgraden och köpeskillingen för de båda fastigheterna. Av denna
anledning upprättades ett tilläggsavtal som dock aldrig skrevs under. Av fastighetsenhetens skrivelse framgår att kommunen fortfarande har lagfart på fastigheterna och att
parterna nu önskar slutföra fastighetsköpet genom nya avtal.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2007-01-25, § 15, föreslagit att de nu
upprättade avtalen skulle godkännas av kommunfullmäktige.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-03-14, § 69
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Fastighetsingenjören Maria Wagerland informerade.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner, i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens förslag,
upprättade köpeavtal avseende fastigheterna Kalkonen 1 och Svalan 1
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner, i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens förslag,
upprättade köpeavtal avseende fastigheterna Kalkonen 1 och Svalan 1
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Dnr 2007.72

_____
Protokollsutdrag

Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomikontoret
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Dnr 2007.475

Motion om att utreda behovet av mer isyta
Ärendebeskrivning
James Bucci (v), har 2006-11-03 lämnat in en motion och mot bakgrund av vad han anför
i motionen yrkat att en utredning görs för att konstatera behovet av utökad isyta inom
kommunen samt att om utredningen skulle komma fram till att utökad isyta är önskvärd,
skulle förslag tas fram till hur behovet bäst tillgodoses.
Kommunfullmäktige beslöt vid sammanträde 2006-11-14, § N 29, att remittera ärendet
till kommunstyrelsen och barn- och ungdomsnämnden.
Barn- och ungdomsförvaltningen har i tjänstutlåtande 2007-01-16 hänvisat till att
utredning påbörjats avseende Arena Vänersborg.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2007-01-29, § 13, beslutat hänvisa till
pågående utredning om Arena Vänersborg och ansett att motionen därmed skulle vara
besvarad.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-03-14, § 66
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar hänvisa till pågående utredning om Arena Vänersborg.
Motionen anses därmed besvarad.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
James Bucci (v) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar hänvisa till pågående utredning om Arena Vänersborg.
Motionen anses därmed besvarad.
_____
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Dnr 2007.479

Motion om att öka tillgängligheten för döva/hörselskadade
Ärendebeskrivning
Marie Dahlin (s) och Ann-Britth Fröjd (c) m fl, har 2006-11-14 lämnat in en motion och
mot bakgrund av vad de anför i motionen yrkat att kommunens växel ska ha möjlighet att
besvara samtal från döva/hörselskadade genom t ex texttelefon eller annan teknik samt att
även biblioteket skulle ges dessa möjligheter. Dessutom skulle kommunens hemsida
anpassas för döva/hörselskadade.
Kommunfullmäktige beslöt vid sammanträde 2006-11-14, § N 30, att remittera ärendet
till kommunstyrelsen och kulturnämnden.
Barn- och ungdomsförvaltningen har i tjänstutlåtande 2007-01-05 ställt sig positiv till
förslagen i motionen.
Kulturnämnden har vid sammanträde 2007-01-25, § 13, ställt sig bakom motionen.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2007-02-19 ställt sig till positiv till
förslagen i motionen.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-03-14, § 67
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige ställer sig bakom motionen om förbättrad service för
döva/hörselskadade och därmed anses motionen besvarad
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Marie Dahlin (s) och Ann-Britth Fröjd (c) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige ställer sig bakom motionen om förbättrad service för
döva/hörselskadade och därmed anses motionen besvarad
_____
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Dnr 2007.111

Redovisning av ingivna, men ej slutbehandlade motioner
Ärendebeskrivning
Förteckning har upprättats över, till kommunfullmäktige ingivna men ej slutbehandlade
motioner.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-03-14, § 68
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar och lägger förteckningen över ingivna men ej
slutbehandlade motioner till handlingarna
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar och lägger förteckningen över ingivna men ej
slutbehandlade motioner till handlingarna
_____
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Dnr 2007.154

Svar på interpellation om utnyttjande av idrottsanläggningar
Ärendebeskrivning
Lutz Rininsland (v) har ställt en interpellation till barn- och ungdomsnämndens
ordförande S Anders Larsson (s) om
• Hur många ungdomar är aktiva i träning och tävling i våra lokala föreningar
• Vilka föreningar har vilken ungdomsverksamhet
• Går det att avläsa trenderna i ungdomarnas val av idrott
• När underlaget finns, vilka slutsatser kan man dra för ett ställningstagande om
vad som borde ha företräde vid förnyelsen av kommunens sportcentrum.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 2007-03-21, § 29
Kommunfullmäktige medgav att interpellationen fick ställas och beredde barn- och
ungdomsnämndens ordförande S Anders Larsson (s) möjlighet att besvara
interpellationen vid kommunfullmäktiges sammanträde 2007-04-25.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Barn- och ungdomsnämndens ordförande S Anders Larsson (s) besvarade
interpellationen.
Inlägg framfördes av Lutz Rininsland (v) och S Anders Larsson (s).

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar svaret och lägger detsamma till handlingarna.
_____
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Dnr 2007.192

Interpellation om Strömsborgs framtid
Ärendebeskrivning
Hans Edsbagge (mp) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Lars-Göran Ljunggren (s) om att ta tillvara och ställa i ordning Strömsborg eventuellt på
annan plats än idag.
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 sammanträde 2007-05-23.
_____
Protokollsutdrag

Hans Edsbagge
Lars-Göran Ljunggren
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Dnr 2007.245

Motion om krav vid upphandling av livsmedel till det kommunala
köket
Ärendebeskrivning
Bo Carlsson (c) och Sven G Johansson (s) och fullmäktigegruppen för socialdemokraterna och centerpartiet har mot bakgrund av vad som anförs i motionen yrkat att
för samtliga livsmedel som upphandlas till kommunala köket skall ställas grundläggande
lagstiftningskrav på livsmedelsproducenterna som säkerställer att hög livsmedelskvalitet
erhålls, att miljöstörningar begränsas sam att djur i livsmedelsproduktion behandlas väl
och skyddas mot lidande.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Sven G Johansson (s) föredrog motionen för fullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen och
samhällsbyggnadsnämnden.
_______
Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen + handlingar
Samhällsbyggnadsnämnden + handlingar
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Dnr 2007.148

Valärende
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige entledigade vid sammanträde 2007-03-21, § 28, Monica Smids
(kd) från uppdraget som ersättare i socialnämnden.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser, på grund av ovanstående, Jenny Carlsson (kd) Belfragegatan
34 C, 462 37 Vänersborg, till ny ersättare i socialnämnden.
_____
Protokollsutdrag

Monica Smids
Jenny Carlsson
Socialnämnden
Löneavdelningen
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Dnr 2007.241

Valärende
Ärendebeskrivning
Erik Hjertén (kd) har avsagt sig uppdraget som ledamot i demokratiberedningen.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige entledigar Erik Hjertén (kd) från uppdraget som ledamot i
demokratiberedningen.
Kommunfullmäktige utser på grund av avsägelsen, Marie-Louise Bäckman (kd),
Gubbelyckan Sjöboda 160, 468 33 Vargön, till ny ledamot i demokratiberedningen.
_____
Protokollsutdrag

Erik Hjertén
Marie-Louise Bäckman
Demokratiberedningen
Löneavdelningen
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Dnr 2006.273

Valärende
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2006-12-19, § N 43, utsett Ragnar Sandberg (m) till ledamot i
direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Enligt kommunallagens 4 kap,
23 a §, stadgas att ”En förbundsmedlem får till ledamot eller ersättare i ett kommunalförbunds beslutande församling välja endast den som är ledamot eller ersättare i förbundsmedlemmens fullmäktige”. Då Ragnar Sandberg (m) inte är ledamot eller ersättare i
kommunfullmäktige i Vänersborg, skall nytt val förrättas.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige entledigar Ragnar Sandberg (m) från uppdraget som ledamot i
direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.
Kommunfullmäktige utser på grund av ovanstående, Astrid Karlsson Björkman (m),
Lejdaregatan 1, 462 55 Vänersborg, till ny ledamot i direktionen för Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund.
_____
Protokollsutdrag

Ragnar Sandberg
Astrid Karlsson Björkman
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Löneavdelningen
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Dnr 2007.274

Valärende
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2007-04-25, § 37, beslutat om ändrad
bolagsordning för Fastighets AB Vänersborg. Av § 9 i bolagsordningen framgår att
styrelsen skall bestå av tre ledamöter och tre ersättare.
Kommunfullmäktige har 2006-12-19, § N 43, enligt tidigare gällande bolagsordning,
utsett fem ledamöter och lika många ersättare. På grund av ändrad bolagsordning skall
därför val förrättas.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar på grund av ändring i bolagsordningen för Fastighets AB
Vänersborg, att entlediga följande ledamöter och ersättare från sina uppdrag
Ledamöter
S Anders Larsson (s), Johan Ekström (fp), Lars-Göran Ljunggren (s), Marie Dahlin (s)
och Astrid Karlsson Björkman (m)
Ersättare
Joakim Sjöling (s), Anne Sophie Aronsson (s), Sigyn Lindbom (s), Lars G Blomgren
(fp) och Orvar Carlsson (kd)
Kommunfullmäktige beslutar vidare utse nedanstående ledamöter och ersättare i
Fastighets AB Vänersborg
Ledamöter
Ordf Lars-Göran Ljunggren (s)
V ordf Gunnar Lidell (m)
Bo Carlsson (c)
Ersättare
Marie Dahlin (s)
S Anders Larsson (s)
Johan Ekström (fp)
_______

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Forts § 48

Sammanträdesdatum

Sida

2007-04-25

27 (27)

Dnr 2007.

Protokollsutdrag

Lars-Göran Ljunggren
Gunnar Lidell
Bo Carlsson
S Anders Larsson
Johan Ekström
Marie Dahlin
Astrid Karlsson Björkman
Joakim Sjöling
Anne Sophie Aronsson
Sigyn Lindbom
Lars G Blomgren
Orvar Carlsson
Fastighets AB Vänersborg
Löneavdelningen
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