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Plats

Sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Onsdagen den 29 oktober 2008, kl 18.00-21.35.

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2-3

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 3

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 3

Ärendelista

Sid 4

Utsedd att justera

Maj-Britt Robertsson och James Bucci

Justering tid och plats

Kommunkansliet, onsdagen den 5 november 2008, kl 13.00

Paragrafer

90 - 110

Underskrifter
Sekreterare

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

Maud Rudquist

Ordförande

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

Dan Nyberg

Justerande

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

Maj-Britt Robertsson

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

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

Kommunfullmäktige
2008-10-29

Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande

2008-11-05
2008-11-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunfullmäktige, Sundsgatan 29, Vänersborg

Underskrift
utdragsbestyrkande

..............................................................................
Maud Rudquist
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Närvarolista
Beslutande
Dan Nyberg (s)
Astrid Karlsson-Björkman (m)
Madelaine Karlsson (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)
Monika Gustavsson (s)
Anders Forsström (m)
Platsen tom
Lennart Niklasson (s)
Tomas Öhberg (s)
John-Åke Ericsson (kd)
Bengt Larson (s)
Lars Rosén (fv)
Bo Carlsson (c)
Ann-Britth Fröjd (c)
Anita Karlsson (fv)
Gunnar Lidell (m)
James Bucci (v)
Sigyn Lindbom (s)
Jeanette Larsson (s)
Hans Edsbagge (mp)
Kjell Nilsson (s)
Marianne Karlsson (c)
Joakim Sjöling (s)
Tove af Geijerstam (fp)
Stefan Kärvling (v)
Åsa Johansson (s)
Vesna Petrusic (s)
Ann-Christin Lind (kd)
Kerstin Andersson-Carlsson (m)
Mats Andersson (c)
Usa Charoensawat (c)
Berit Utberg (v)

Tjänstgör för

Annika Larson-Lindlöf (s)

§90-94, 96-103
§95, 104-110
ej § 95
§95

Anders Forsström (m)
Lennart Niklasson (s)
Orvar Carlsson (kd)
Bengt Holmkvist (-)

Kate Giaever (s)

Gisela Holtersson (s)

Platsen är vakant (s)

§90-101
§102-110

Mats Andersson (c)
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Maj-Britt Robertsson (s)
Kerstin Andersson (fp)
Sonja Westberg (s)
Reidar Eriksson (s)
Jenny Brycker (s)
Marie Dahlin (s)
Bengt Fröjd (c)
Ingemar Andersén (m)
Tor Wendel (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
Tomas Öhberg
Usa Charoensawat (c)
Ingvar Håkansson (c)
Kristina Rosell (fp)
Marianne Ramm (v)
Ann-Christine Wollny (v)
Roger Karlsson (fv)
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Annalena Levin (c)
Emanuel Adel Aboasaleh (m)

ej § 95
§ 90-101

Övriga deltagare
Kanslichefen Claire Gabrielsson
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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Ärenden

Sid

§ 90

Parentation

5

§ 91

Revisorernas yttrande över delårsrapport augusti 2008 Dnr 2008.510

6

§ 92

Delårsrapport och koncernrapport augusti 2008 Dnr KS 2008/272

7

§ 93

Redovisning av ingivna, men ej slutbehandlade motioner 2008
Dnr KS 2008/160

9

§ 94

Årsredovisningar för de kommunala bolagen år 2007 Dnr KS 2008/443

10

§ 95

Antagande av detaljplan för del av kvarteret Vallmon Dnr KS 2008/6

11

§ 96

Godkännande av program för detaljplaner för Holmängen
Dnr KS 2007/558

13

§ 97

Godkännande av program för detaljplan för Södra delen av Dalbobergen
och Katrinedal norra Dnr KS 2006/222

15

§ 98

Samhällsbyggnadsnämnden med anhållan om ianspråktagande av
investeringsmedel avseende ombyggnad av Nyhaga, Kamelen 15,
Gyllenheimsgatan Dnr KS 2008/476

19

§ 99

Kulturnämnden med anhållan om överförande av budget till barn- och
ungdomsnämnden avseende bidrag till SISU Dnr KS 2008/474

21

§100

Antagande av renhållningstaxa år 2009 Dnr KS 2008/458

23

§101

Antagande av VA-taxa samt nya allmänna bestämmelser för brukande av
allmänna vatten- och avloppsanläggningar, år 2009 Dnr KS 2008/459

24

§102

Antagande av nya biblioteksavgifter Dnr KS 2008/466

27

§103

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

28

§104

Valärende Dnr 2008.515

29

§105

Valärende Dnr KS 2008/534

30

§106

Valärende Dnr KS 2008/314

31

§107

Valärende Dnr KS 2008/528

32

§108

Valärende Dnr KS 2008/524

33

§109

Interpellation angående byggnadsminnesutredningen av Huvudnässkolan
Dnr KS 2008/539

34

§110

Motion om att hjärtsäkra Vänersborg Dnr KS 2008/540

35
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§90

Parentation
Kommunfullmäktigeledamoten Reidar Josefsson (s) har avlidit och hedrades av
fullmäktigeförsamlingen med en tyst minut.
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Dnr 2008/510

Revisorernas yttrande över delårsrapport augusti 2008
Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer har i enlighet med kommunallagen och god revisionssed översiktligt granskat Vänersborgs kommuns delårsrapport som avser perioden 2008-01-012008-08-31. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till granskning av en årsredovisning. Revisorernas uppgift är att bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av kommunfullmäktige beslutade målen för ekonomi och
verksamhet som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Bedömning skall
även göras om det är troligt att ett balanserat resultat kommer att uppnås vid årets slut.
Bedömningar redovisas i revisionsrapport 2008-08-31 samt utlåtande 2008-10-09.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar revisorernas yttrande och lägger detta till handlingarna
_____

Protokollsutdrag:

Ekonomikontoret som har att informera nämnderna
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Dnr 2008/272

Delårsrapport och koncernrapport augusti 2008
Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har sammanställt delårsrapport till och med augusti 2007. Nämndernas prognoser har kompletterats med prognos över skatteintäkter och de finansiella
posterna.
Kommunstyrelsen beslutade 2005-10-26, § 227, att en koncernrapport för de bolag som
ingår i koncernen, skulle redovisas till kommunfullmäktige. Handlingen skulle innehålla
resultaträkning och balansräkning med den aktuella ställningen vid augusti månads utgång samt en prognos för det beräknade årsutfallet. En jämförelse skulle också göras
med motsvarande period föregående år.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2008-10-08, § 227.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Redovisningschefen Camilla Werngren informerade kommunstyrelsen.
Anders Forsström (m) yrkade att beslutet som avser kommunstyrelsens beslut för egen
del, skulle ha följande lydelse: Kommunstyrelsen uppdrar åt nämnderna att vidta
åtgärder så att nettokostnadsutvecklingen hålls nere.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden arbetsutskottets förslag, vad avser
förslag till kommunfullmäktige, under proposition och fann att kommunstyrelsen bifallit
detta.
Härefter ställde ordföranden arbetsutskottets förslag vad gäller kommunstyrelsens
beslut för egen del, mot Anders Forsströms (m) yrkande och fann att kommunstyrelsen
bifallit Anders Forsströms (m) yrkande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer delårsrapport och koncernrapport augusti 2008.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt nämnderna att vidta åtgärder så att nettokostnadsutvecklingen hålls nere.
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Dnr 2008/272

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Lars-Göran Ljunggren (s) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag med instämmande
av Anders Forsström (m), Bo Carlsson (c) och Lars Rosén (fv).

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer delårsrapport och koncernrapport augusti 2008.
_____________

Protokollsutdrag:

Ekonomikontoret som har att informera nämnderna

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§93

Sammanträdesdatum

Sida

2008-10-29

9 (35)

Dnr 2008/160

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 2008-09-24, § 204
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 2008/443

Årsredovisningar för de kommunala bolagen år 2007
Ärendebeskrivning
Enligt av kommunfullmäktige antagen företagspolicy skall bl a företagens
årsredovisningshandlingar överlämnas till kommunfullmäktige.
Det noteras att kommunstyrelsen har överlämnat följande årsredovisningshandlingar:
1. Vattenpalatset Vänerparken AB (Dnr 2008/63)
2. Fastighets AB Vänersborg (Dnr 2008/198)
3. AB Vänersborgsbostäder (Dnr 2008/197)
4. Hunnebergs Kungajakt- och viltmuseum AB (Dnr 2008/199)
Årsredovisningshandlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2008-09-24, § 205
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna
_____________
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Dnr 2008/6

Antagande av detaljplan för del av kvarteret Vallmon i
Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Det aktuella området ligger centralt i Vänersborg, i stadens västra del utmed Hamngatan
vid Gamla Hamnkanalen. Fastigheterna som ingår i planförslaget är Vallmon 7 och 8
samt delar av fastigheten Huvudnäs 2:14, samtliga ägs av Vänersborgs kommun.
Kommunstyrelsen beslutade 2007-05-30, § 157, att uppdra åt byggnadsförvaltningen att
ta fram ett förslag till detaljplan för del av kvarteret Vallmon. Syftet med planförslaget
är att marken skall kunna bebyggas med flerbostadshus och parkering.
Ett förslag till detaljplan för del av kvarteret Vallmon har under tiden 2008-01-03 –
2008-02-01 varit ute på samråd enligt 5 kap 10 § plan- och bygglagen.
Planförslaget har under tiden 2008-05-12 – 2008-06-12 varit utställt för granskning
enligt 5 kap 23 § plan- och bygglagen. Inkomna yttranden har sammanställts och
kommenterats i ett utlåtande.
Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2008-08-26, § 122, godkänt utlåtandet och
föreslagit att detta skulle föreslås antas av kommunfullmäktige.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2008-09-24, § 206
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Byggnadschefen Charlotte Rosborg och planarkitekten Jan-Irvis Scheynius informerade.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar, enligt 5 kap 29 §, plan- och bygglagen, detaljplan för del av
kvarteret Vallmon i Vänersborgs kommun.
Noteras att Anders Forsström (m) och Lennart Niklasson (s) anmälde att de inte deltog i
handläggningen eller beslutet i ärendet på grund av jäv.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
_________________________________________________________________________________________________
│ Justerandes sign
│ Utdragsbestyrkande
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Forts §95

Sammanträdesdatum

Sida

2008-10-29

12 (35)

Dnr 2008/6

Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar, enligt 5 kap 29 §, plan- och bygglagen, detaljplan för del av
kvarteret Vallmon i Vänersborgs kommun.
_____________
Jäv
Anders Forsström (m) och Lennart Niklasson (s) anmälde att de inte deltog i
handläggningen eller beslutet i detta ärende på grund av jäv.

Protokollsutdrag:

Byggnadsnämnden
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Dnr 2007/558

Godkännande av program för detaljplaner för Holmängen i
Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Planområdet ligger centrumnära, cirka 1,5 kilometer öster om torget. I sydväst gränsar
området till järnvägen (Älvsborgsbanan) och i öst till Vänerns utlopp till Göta älv.
Genom området går Östra vägen som är den östra infartsvägen till centrum. Vänersborgs kommun äger all obebyggd mark inom planorådet.
Området föreslås för exploatering. Den föreslagna bebyggelsen är en del av stadens
utbyggnad på tidigare jordbruksmark. Mellan Östra vägen och Älvsborgsbanan planeras
marken för verksamheter. Mellan Östra vägen och strandområden planeras marken för
bostadsbebyggelse. Blandade boendeformer eftersträvas: villatomter, hyres- och
bostadsrätter i 2 till 8 våningar.
Kommunstyrelsen beslutade 2007-11-07, § 263, att uppdra åt byggnadsförvaltningen att
ta fram ett förslag till program för detaljplaner för Holmängen.
Kommunstyrelsen beslutade 2008-03-26, § 96, att samråda om ett förslag till program.
Förslaget har varit ute på samråd enligt 5 kap 20 § plan- och bygglagen från och med
2008-03-28 till och med 2008-04-25.
Byggnadsförvaltningen redovisar i skrivelse 2008-09-17 att inkomna synpunkter har
sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse.
Kompletterande underlagsmaterial har tagits fram. Förslaget till program har bearbetats.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2008-10-08, § 220
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Byggnadschefen Charlotte Rosborg och planarkitekten Jasmina Lilja informerade
kommunstyrelsen.
Noteras att Kate Giaever (s), Ann Sophie Aronsson (s) och James Bucci (v) medgavs
en protokollsanteckning som fogats till kommunstyrelsens protokoll.
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Dnr 2007/558

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att
- godkänna program för detaljplan för Holmängen
- program utgör ett underlag för kommande planering av området och nya detaljplaner
- ta bort markreservat för ”Järnvägsleden” öster om Regementsgatan
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Lars-Göran Ljunggren (s) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag med instämmande
av Gunnar Lidell (m).

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
- godkänna program för detaljplan för Holmängen
- program utgör ett underlag för kommande planering av området och nya detaljplaner
- ta bort markreservat för ”Järnvägsleden” öster om Regementsgatan
_____________

Protokollsutdrag:

Byggnadsförvaltningen
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Dnr 2006/222

Godkännande av program för detaljplan för Södra delen av
Dalbobergen och Katrinedal norra
Ärendebeskrivning
Planområdet utgör en del av ett stort sammanhängande och tätortsnära skogsområde vid
Vänernsstrand.
Området ligger något avskilt från övrig bebyggelse med infartsvägen till riksväg 45 som
barriär mot söder. Riksväg 45 gränsar området tillväster. Planområdet delas in i område
A som ligger närmast Vänern och Dalbobron, område B som ligger söder om Frändeforsvägen samt område C som ligger mellan Frändeforsvägen, väg 2050 och E45.
Vänersborgs kommun äger marken inom hela planområdet förutom en bostadsfastighet.
Syftet med planprogrammet är att utreda om och hur området kan bebyggas med
bostäder samt hur miljö- och rekreationsvärden kan bevaras.
Kommunstyrelsen beslutade 2006-06-07, § 168, att uppdra åt byggnadsförvaltningen att
ta fram ett förslag till program för detaljplan för södra delen av Dalbobergen.
Kommunstyrelsen beslutade 2006-12-06, § 294, att samråda om ett förslag till program.
Förslaget har varit ute på samråd enligt 5 kap 20 § plan- och bygglagen från och med
2007-01-16 till och med 2007-03-15. Därefter har programmet bearbetats och utökats
med området Katrinedal norra. Kommunstyrelsen beslutade 2007-12-12, § 305, att
samråda om reviderat program. Reviderat förslag har varit ute på nytt samråd enligt
5 kap 20 § plan- och bygglagen från och med 2008-01-02 till och med 2008-02-11.
Byggnadsförvaltningen redovisar i skrivelse 2008-09-17 att inkomna synpunkter har
sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse. Planförslaget har reviderats
marginellt.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2008-10-08, § 221
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Byggnadschefen Charlotte Rosborg och planarkitekten Jasmina Lilja informerade
kommunstyrelsen.
Lars G Blomgren (fp) yrkade att område A skulle strykas samt att kommunen skulle
avvakta med område B. Område C tillstyrktes. I yrkandet instämde Lars Rosén (fv).
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Dnr 2006/222

James Bucci (v) yrkade avslag till område A och B samt tillstyrkte område C.
Lennart Niklasson (s) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag.
Anne Sophie Aronsson yrkade avslag till område B.
Sedan överläggningarna avslutats föreslog ordföranden följande propositionsordning
som godkändes av kommunstyrelsen. Arbetsutskottets förslag utsågs till huvudförslag.
Härefter skulle de olika yrkandena ställas under proposition.
Ordföranden ställde Lars G Blomgrens (fp) och Lars Roséns (fv) ovan redovisade
yrkande under proposition och fann att kommunstyrelsen avslagit detsamma.
Därefter ställde ordföranden James Buccis (v) ovan redovisade yrkande under
proposition och fann att kommunstyrelsen avslagit detsamma.
Sedan ställde ordföranden Anne Sophie Aronssons (s) ovan redovisade yrkande under
proposition och fann att kommunstyrelsen avslagit detsamma.
Slutligen ställde ordföranden arbetsutskottets förslag under proposition och fann att
kommunstyrelsen bifallit detta.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att
- godkänna program för detaljplaner för södra delen av Dalbobergen och Katrinedal
norra
- programmet utgör ett underlag för kommande planering av området och nya
detaljplaner
Noteras att Anne Sophie Aronsson (s) och Lars Rosén (fv) reserverade sig mot beslutet.
Antecknas vidare att Lars G Blomgren (fp) och James Bucci (v) reserverade sig mot
beslutet i två separata bilagor som fogats till kommunstyrelsens protokoll.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Lars-Göran Ljunggren (s) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag med instämmande
av Johan Ekström (fp), Mats Andersson (c), Andreas Vänerlöv (kd) och Ann-Britth
Fröjd (c).
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Dnr 2006/222

Lutz Rininsland (v) yrkade bifall till område C samt avslag till område A och B. I
yrkandet instämde James Bucci (v).
Lars G Blomgren (fp) yrkade bifall till område C, avslag till område A och att
kommunen skulle avvakta med exploatering av område B. I yrkandet instämde Hans
Edsbagge (mp), Kerstin Andersson (fp) och Carmen Lundgren (mp).
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på de tre förslagen och
fann att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärdes.
Ordföranden utsåg kommunstyrelsens förslag till huvudförslag. För att få fram ett
motförslag i omröstningen föreslog ordföranden att Lutz Rininslands (v) yrkande skulle
ställas mot Lars G Blomgrens (fp) yrkande, vilket godkändes av kommunfullmäktige.
Härefter ställde ordföranden Lutz Rininslands (v) yrkande mot Lars G Blomgrens (fp)
yrkande och fann att kommunfullmäktige beslutat utse Lars G Blomgren (fp) yrkande till
motförslag.
Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av kommunfulläktige. Den som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som stödjer Lars G
Blomgrens (fp) m fl yrkande, röstar nej.
Vid omröstningen avgavs 40 ja-röster och 10 nej-röster. En ledamot avstod från att rösta.
Se bilaga 1. Kommunfullmäktige hade därmed beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
- godkänna program för detaljplaner för södra delen av Dalbobergen och Katrinedal
norra
- programmet utgör ett underlag för kommande planering av området och nya
detaljplaner
_______
Reservation
Lutz Rininsland (v), Berit Utberg (v) och James Bucci (v) reserverade sig enligt
bilaga 2.
Följande ledamöter reserverade sig mot beslutet: Stefan Kärvling (v), Lars G Blomgen
(fp), Kerstin Andersson (fp), Carmen Lundgren (mp) och Hans Edsbagge (mp).
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Dnr 2006/222

Till paragraf 97 hör följande bilagor
Omröstningslista bilaga 1
Reservation bilaga 2

Protokollsutdrag:

Byggnadsförvaltningen
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Dnr 2008/476

Samhällsbyggnadsnämnden med anhållan om ianspråktagande
av investeringsmedel avseende ombyggnad av Nyhaga,
Kamelen 15, Gyllenheimsgatan
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2008-09-11, § 112, anhållit om att få
ta i anspråk 7 Mkr av investeringsmedel för ombyggnad av Nyhaga, Kamelen 15,
Gyllenheimsgatan 20.
Fastighetsenheten har i skrivelse 2008-08-15 redovisat att ombyggnationen av Kamelen
15 till utökat boende och kontor har, trots omfattande förenklingar, blivit dyrare än
preliminära kostnadsuppskattningar. Av skrivelsen framgår att för att kunna genomföra
planerade åtgärder behövs ytterligare 7 Mkr, till totalt 30 Mkr.
Ekonomikontoret har i skrivelse 2008-09-22 redovisat sig inte ha något att erinra mot
samhällsbyggnadsnämndens förslag och konstaterar att finansiering kan ske genom
utökad upplåning.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2008-10-08, § 222
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige utökar samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget med 7 Mkr
under 2009, avseende ombyggnad av Nyhaga. Finansiering kan ske genom utökad
upplåning.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Bo Carlsson (c) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Dnr 2008/476

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utökar samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget med 7 Mkr
under 2009, avseende ombyggnad av Nyhaga. Finansiering kan ske genom utökad
upplåning.
_____________

Protokollsutdrag:

Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomikontoret
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Dnr 2008/474

Kulturnämnden med anhållan om överförande av budget till
barn- och ungdomsnämnden avseende bidrag till SISU för 2008
Ärendebeskrivning
I kulturnämndens budget finns avsatta medel för kommunbidrag till SISU.
Kulturnämnden har vid sammanträde 2008-09-08, § 64, beslutat begära att få överföra
budget för kommunbidrag till SISU från den egna nämnden till barn- och ungdomsnämnden/Arena Fritid. Bidraget uppgår till 223 000 kr för år 2008.
Barn- och ungdomsförvaltningen har yttrat sig i tjänsteutlåtande daterat 2008-08-21.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2008-09-23 föreslagit att från kulturnämnden till
barn- och ungdomsnämnden, anslagsbindningsnivå Arena och Fritid skulle för 2008
överföras 223 000 kr och i budget 2009 skulle 227 000 kronor överföras.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2008-10-08, § 223
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att överföra budget, avseende bidrag till SISU, från
kulturnämnden till barn- och ungdomsnämnden, anslagsbindningsnivå Arena och Fritid.
I budget för 2008 överförs 223 000 kronor och i budget 2009 överförs 227 000 kronor.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överföra budget, avseende bidrag till SISU, från
kulturnämnden till barn- och ungdomsnämnden, anslagsbindningsnivå Arena och Fritid.
I budget för 2008 överförs 223 000 kronor och i budget 2009 överförs 227 000 kronor.
_______
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Dnr 2008/474

Protokollsutdrag:

Kulturnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomikontoret

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§100

Sammanträdesdatum

Sida

2008-10-29

23 (35)

Dnr 2008/458

Antagande av renhållningstaxa år 2009
Ärendebeskrivning
Renhållningsverket har i skrivelse 2008-09-02 redovisat att de kostnader som finns idag
kommer att minska inför 2009. Av skrivelsen framgår också att de ändrade tippavgifterna för olika avfallsslag samt minskade avskrivningskostnader täcker ökade
lönekostnader samt inflation.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2008-09-11, § 106, föreslagit att i
enlighet med renhållningsverkets ovan nämnda skrivelse, kommunfullmäktige skulle
godkänna oförändrade avgifter för år 2009.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2008-10-08, § 224
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar om oförändrad renhållningstaxa för 2009.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar om oförändrad renhållningstaxa för 2009.
_____________

Protokollsutdrag:

Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomikontoret
Författningarna
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Dnr 2008/459

Antagande av VA-taxa samt nya allmänna bestämmelser för
brukande av allmänna vatten- och avloppsanläggningar, år 2009
Ärendebeskrivning
Lagen om allmänna vattentjänster, LAV07, trädde i kraft 2007-01-01. Senast
2009-01-01 skall kommunen ha anpassat taxa och allmänna bestämmelser för brukande
av Vänersborgs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar, ABVA, till den
nya lagen.
VA-verket har i skrivelse 2008-09-03 redovisat förslag till ny VA-taxa och nya
allmänna bestämmelser för brukande av Vänersborgs kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggningar, ABVA, för år 2009.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2008-09-01, § 107 föreslagit att
kommunfullmäktige skulle godkänna upprättat förslag till VA-taxa samt allmänna
bestämmelser för brukande av allmänna vatten- och avloppsanläggningar avseende år
2009.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2008-10-08, § 225
Ordföranden redovisade nedanstående två alternativa förslag till beslut.
Alternativ I
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar godkänna förslaget till ny VA-taxa och nya allmänna
bestämmelser för brukande av Vänersborgs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar, ABVA, för år 2009. Taxan träder i kraft 2009-01-01 då tidigare taxa
upphör att gälla.
Alternativ II
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
Anläggningsavgifter § 5: a), b) och d)
Avgiftsökningen för anläggningsavgiften för vanlig villa blir 18.5% istället för den för
av Samhällsbyggnadsnämnden föreslagna 37%.
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Dnr 2008/459

Innebärande att :
a): Serviceavgiften skall vara 25930:-.
b): Förbindelsepunktavgiften skall vara 38631:-.
d): Tomtyteavgiften skall vara 32:- per kvadratmeter.
Moms tillkommer.
Brukningsavgift.
Att brukningsavgiften reduceras med 2 % enl. § 13.1.
VA-chefen Peeter Maripuu och utredningsingenjören Elisabeth Nejdmo informerade
kommunstyrelsen.
Anders Forsström (m) yrkade bifall till ovan redovisade beslutsförslag alternativ II.
Kate Giaever (s) yrkade bifall till ovan redovisade beslutsförslag alternativ I.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden beslutsförslag alternativ I mot
alternativ II och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med beslutsförslag
alternativ I.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar godkänna förslaget till ny VA-taxa och nya allmänna
bestämmelser för brukande av Vänersborgs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar, ABVA, för år 2009. Taxan träder i kraft 2009-01-01 då tidigare taxa
upphör att gälla.
Noteras att Anders Forsström (m), Lars G Blomgren (fp), Astrid Karlsson Björkman
(m) och Henrik Josten (m) reserverade sig mot beslutet
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Bo Carlsson (c) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, med
instämmande av S Anders Larsson (s).
Gunnar Lidell (m) yrkade bifall till det i kommunstyrelsen redovisade förslaget till
beslut, alternativ II. I yrkandet instämde Johan Ekström (fp).
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden kommunstyrelsens förslag mot
Gunnar Lidells (m) m fl yrkande och fann att kommunfullmäktige beslutat i enlighet
med kommunstyrelsens förslag.
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Dnr 2008/459

Omröstning begärdes
Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av kommunfullmäktige. Den som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som stödjer
Gunnar Lidells (m) m fl yrkande, röstar nej.
Vid omröstningen avgavs 29 ja-röster och 11 nej-röster. 11 ledamöter avstod från att
rösta. Se bilaga 3. Kommunfullmäktige hade därmed beslutat enligt kommunstyrelsens
förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna förslaget till ny VA-taxa och nya allmänna
bestämmelser för brukande av Vänersborgs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar, ABVA, för år 2009. Taxan träder i kraft 2009-01-01 då tidigare taxa
upphör att gälla.
_______

Till paragraf 101 hör följande bilaga

Omröstningslista bilaga 3

Protokollsutdrag:

Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomikontoret
Författningarna
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Dnr 2008/466

Antagande av nya biblioteksavgifter
Ärendebeskrivning
Ett förslag till nya biblioteksavgifter har upprättats.
Kulturnämnden har vid sammanträde 2008-09-08, § 65, redovisat bakgrunden till de
ändrade biblioteksavgifterna. Av beslutet framgår att nämnden kommer att följa frågan
om biblioteksavgifter i samband med bokslutet.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2008-10-08, § 226
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar godkänna de av kulturnämnden föreslagna biblioteksavgifterna, att gälla från och med 2009-01-01. Tidigare avgifter upphör samtidigt att
gälla.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna de av kulturnämnden föreslagna biblioteksavgifterna, att gälla från och med 2009-01-01. Tidigare avgifter upphör samtidigt att
gälla.
_____________

Protokollsutdrag:

Kulturnämnden
Författningarna
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Dnr 2008/461

Svar på interpellation om ”Nu vet vi bättre – men hur går vi
vidare?”
Ärendebeskrivning
Lutz Rininsland (v) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande LarsGöran 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.
Kommunfullmäktige beslutade 2008-09-17, § 89, att interpellationen fick ställas samt
beredde kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (s) möjlighet att besvara
interpellationen vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (s) besvarade interpellationen.
Inlägg framfördes av Lutz Rininsland (v), Lars-Göran Ljunggren (s), Joakim Sjöling (s),
Bo Carlsson (c) och Carmen Lundgren (mp).

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

Valärende
Ärendebeskrivning
Reidar Josefsson (s) har avlidit. Han innehade uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i styrelsen för Stiftelsen Bergagården, ledamot i styrelsen för
Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum samt ledamot i styrelsen för Vänerhamn AB.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
På grund av ovanstående blir uppdragen som ledamot i styrelsen för Stiftelsen Bergagården, ledamot i styrelsen för Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum samt ledamot i
styrelsen för Vänerhamn AB, vakant tills vidare. Ärendet överlämnas, i den del som
avser ledamot i kommunfullmäktige, till länsstyrelsen för ny sammanräkning.
_______

Protokollsutdrag:

Länsstyrelsen
Stiftelsen Bergagården
Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum
Vänerhamn AB
Lönekontoret

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§105

Sammanträdesdatum

Sida

2008-10-29

30 (35)

Dnr 2008/534

Valärende
Ärendebeskrivning
Gullvi Westergren (v) har avlidit. Hon innehade uppdrag som ledamot i kulturnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut
På grund av ovanstående beslutar kommunfullmäktige utse Marianne Ramm (v),
Östergatan 25, 462 31 Vänersborg, till ny ledamot i kulturnämnden.
_______

Protokollsutdrag:

Marianne Ramm
Kulturnämnden
Lönekontoret
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Dnr 2008/314

Valärende
Ärendebeskrivning
Ola Brenander (v) har avlidit. Han innehade uppdrag som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut
På grund av ovanstående beslutar kommunfullmäktige utse Elisabeth Eliasson Eklund
(v), Rostvägen 39, 462 60 Vänersborg, till ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.
_______

Protokollsutdrag:

Elisabeth Eliasson Eklund
Samhällsbyggnadsnämnden
Lönekontoret
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Dnr 2008/528

Valärende
Ärendebeskrivning
Wivan Wahle (mp) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kulturnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige entledigar Wivan Wahle (mp) från uppdraget som ersättare i
kulturnämnden.
Kommunfullmäktige utser, på grund av ovanstående, Roy A Wallin (mp), Lilla Botered
314, 462 61 Vänersborg, till ny ersättare i kulturnämnden.
_____

Protokollsutdrag:

Wivan Wahle
Roy A Wallin
Kulturnämnden
Lönekontoret
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Dnr 2008/524

Valärende
Ärendebeskrivning
Jenny Petersson (mp) har avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och
ungdomsnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige entledigar Jenny Petersson (mp) från uppdraget som ersättare i
barn- och ungdomsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar, på grund av ovanstående, att utse Göran Larsson (mp) till
ny ersättare i barn- och ungdomsnämnden.
_________

Protokollsutdrag:

Jenny Petersson
Göran Larsson
Barn- och ungdomsnämnden
Lönekontoret
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Dnr 2008/539

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
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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Dnr 2008/540

Motion om att hjärtsäkra Vänersborg
Ärendebeskrivning
Bo Carlsson (c), Lennart Niklasson (s) och Sven G Johansson (s) har för socialdemokraterna och centerpartiet, mot bakgrund av vad som anförs i motionen, föreslagit att
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda frågan om att hjärtsäkra
Vänersborg.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen.
_______

Protokollsutdrag:

Kommunstyrelsen + handlingar
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