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Plats

Sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Onsdagen den 20 juni 2007, kl Kl 16.00 – 23.00

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 3

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 3

Ärendelista

Sid 4

Utsedd att justera

Henrik Josten och Jeanette Larsson

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet den 27 juni 2007, kl 10.00

Paragrafer

69 - 91

Underskrifter
Sekreterare

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

Maud Rudquist

Ordförande

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

Dan Nyberg
Justerande

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

Jeanette Larsson
.

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

Henrik Josten
________________________________________________________________________________
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Förvaringsplats för protokollet

Kommunfullmäktige, Sundsgatan 29, Vänersborg
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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)
§ 69-del av 73
Platsen tom
§ del av 73-91
S Anders Larsson (s)
Kenneth Persson (s)
Anders Forsström (m)
Lennart Niklasson (s)
Orvar Carlsson (kd)
Madelaine Karlsson (s)
§ 69-del av 71
Bengt Larson (s)
§ del av 71-72
Sigyn Lindbom (s)
§ 73-91
Lars Rosén (fv)
Bo Carlsson (c)
Ann-Britth Fröjd (c)
Anita Karlsson (fv)
Gunnar Lidell (m)
James Bucci (v)
Kate Giaever (s)
Jeanette Larsson (s)
Monica Bredberg (mp)
Kjell Nilsson (s)
Bengt Fröjd (c)
Johanna Olsson (s)
§ 69-71
Madelaine Karlsson (s)
§ 72-91
Bengt-Olof Stake (fp)
S Håkan Gustafsson (s)
Stefan Kärvling (v)
Åsa Johansson (s)
Reidar Josefsson (s)
Ann-Christin Lind (kd)
Platsen tom
Mats Andersson (c)

Tjänstgör för

Lars G Blomgren (fp)
Monika Gustavsson (s)

Bengt Larson (s)
Bengt Larson (s)
Bengt Holmkvist (-)

Hans Edsbagge (mp)
Marianne Karlsson (c)
Gisela Holtersson (s)
Gisela Holtersson (s)
Tove af Geijerstam (fp)

Kerstin Andersson-Carlsson (m)
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Marianne Ramm (v)
Maj-Britt Robertsson (s)
Platsen tom
Sonja Westberg (s)
Reidar Eriksson (s)
Jenny Brycker (s)
Marie Dahlin (s)
Annalena Levin (c)
Carina Johansson (m)
Platsen tom
Emanuel Adel Aboasaleh (m)
Platsen tom
Lena Eckerbom Wendel (m)
Henrik Josten (m)
Andreas Vänerlöv (kd)
Platsen tom
Marie-Louise Bäckman (kd)
Carmen Lundgren (mp)
Ersättare
Madelaine Karlsson (s)
Bengt-Göran Nilsson (s)
Mikael Andersson (s)
Sigyn Lindbom (s)
Joakim Sjöling (s)
Usa Charoensawat (c)
Ingvar Håkansson (c)
Ann-Christine Wollny (v)
Roger Karlsson (fv)
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Berit Utberg (v)
Kerstin Andersson (fp)

Ingemar Andersén (m)
§ 69 – del av 73
§ del av 73-91

§ 69-del av 71
§ del av 71-91

Emanuel Adel Aboasaleh (m)

Marie-Louise Bäckman (kd)

§ del av 71
§ 69-del av 73
§ 69-del av 73
§ 69-72
§ 69-del av 73

Övriga deltagare
Kommunchefen Guy Mahlviker
Kanslichefen Claire Gabrielsson
Kommunsekreteraren Maud Rudquist

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2007-06-20

4 (41)

Ärenden
§ 69

§ 70
§ 71

Sid
Justering av kommunfullmäktiges § 50 ”Fråga om ansvarsfrihet för
Fyrbodals Kommunalförbund avseende verksamhetsåret 2006”
Dnr 2007.169

Antagande av renhållningstaxa 2008 Dnr 2007.286
Redovisning av uppdrag avseende utredning om Arena Vänersborg,
del av kvarteret Vidar Dnr 2007.551

6

7
9

§ 72

Delårsrapport April 2007 Dnr 2007.305

13

§ 73

Mål- och resursplan 2008-2010 Dnr 2007.223

14

§ 74

Anslag till kommunstyrelsens disposition under kommunfullmäktiges
sommaruppehåll år 2007 Dnr 2007.291

19

§ 75

Bostadsprogram 2007-2009 med utblick mot 2010 och 2011
Dnr 2006.508

20

§ 76

Godkännande av köpeavtal del av Restad 3:3 Dnr 2007.244

21

§ 77

Godkännande av exploateringsavtal Vallmon 7 och 8 samt Huvudnäs
2:14 Dnr 2007.250

23

§ 78

Antagande av detaljplan för kvarteret Tisteln m m Dnr 2006.4

24

§ 79

Antagande av detaljplan för utvidgning av Båbergs industriområde
Dnr 2006.75

26

§ 80

Fråga om ansvarsfrihet för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
avseende verksamhetsåret 2006 Dnr 2007.262

27

§ 81

Ändring av bolagsordning avseende Fyrstads Flygplats AB
Dnr 2007.301

28

§ 82

Motion om ökad tillgänglighet till information på kommunens
hemsida Dnr 2006.250

29

§ 83

Motion om att certifiera Vänersborg till en rättvisemärkt kommun så
kallad Fairtrade city Dnr 2006.369

30

§ 84

Motion om att försköna och öppna upp ”Plantaget” Dnr 2006.257

32

§ 85

Motion om att göra lekplatserna tillgängliga för rörelsehindrade barn
Dnr 2006.344

34

§ 86

Interpellation om Strömsborgs framtid Dnr 2007.192

36

§ 87

Meddelanden

37

§ 88

Interpellation om sponsring och förhållningssätt till detta
Dnr 2007.353

38

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2007-06-20

5 (41)

§ 89

Motion om etaablering av vindkraftverk i Vänersborgs kommun
Dnr 2007.363

39

§ 90

Valärende Dnr 2007.368

40

§ 91

Avslutning

41
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Dnr 2007.169

Justering av kommunfullmäktiges § 50 ”Fråga om ansvarsfrihet för
Fyrbodals Kommunalförbund avseende verksamhetsåret 2006”
Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2007-05-23 valdes Astrid Karlsson Björkman
(m) att justera protokollet.
Under sammanträdets § 50, togs fråga upp om ansvarsfrihet för Fyrbodals Kommunalförbund avseende verksamhetsåret 2006.
Astrid Karlsson Björkman (m) anmälde under denna paragraf att hon inte deltog i
handläggningen eller beslutet på grund av jäv och ny justerare skulle rätteligen ha
utsetts. Detta skedde inte varför frågan om justering av paragrafen ställs under
proposition vid dagens sammanträde.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunfulläktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att § 50 nu är justerad och skall anslås senast 2007-06-21
_____
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Dnr 2007.286

Antagande av renhållningstaxa 2008
Ärendebeskrivning
Trestadsregionens Avfallsaktiebolag (TRAAB) har sålts till Ragn-Sells AB. Av
aktieöverlåtelseavtalet framgår att taxan under en period av fem år, räknat från 2007,
inte skall öka procentuellt sett mer än vad som skett från år 2001 och fram till
övertagandet. Detta under förutsättning att inga förändringar sker i lag eller annan
författning eller att kommunerna skulle ställa andra krav än tidigare.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse 2007-04-19 redovisat att en uppräkning
av renhållningstaxan inför år 2008 borde ske med 3 %.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde 2007-04-12, § 73, att ge sitt
presidium delegation att föreslå kommunfullmäktige en eventuell förändring av
renhållningstaxan, endast baserad på förändringar i avgiften till TRAAB.
Samhällsbyggnadsnämndens presidium beslutade vid sammanträde 2007-04-26, § 69, att
föreslå kommunfullmäktige besluta att renhållningstaxan uppräknas med 3,0 % inför år
2008 i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens beslut 2007-04-12, § 73.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Bo Carlsson (c) informerade vid sammanträde
2007-06-30, § 136
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-06-04, § 166
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att renhållningstaxan räknas upp med 3 % inför år 2008,
baserad på förändringar i avgiften till Trestadsregionens Avfallsaktiebolag (TRAAB).
Taxan träder i kraft 2008-01-01 och ersätter tidigare gällande taxa
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att renhållningstaxan räknas upp med 3 % inför år 2008,
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Dnr 2007-286

baserad på förändringar i avgiften till Trestadsregionens Avfallsaktiebolag (TRAAB).
Taxan träder i kraft 2008-01-01 och ersätter tidigare gällande taxa
_____
Protokollsutdrag

Ragn-Sells AB
TRAAB
Samhällsbyggnadsnämndens
Ekonomikontoret
Författningarna
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Dnr 2006.551

Redovisning av uppdrag avseende utredning om Arena Vänersborg,
del av kvarteret Vidar
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2007-01-17, § 22, bland annat att ge kommunstyrelsens och
barn- och ungdomsnämndens presidier i uppdrag att utreda och ge förslag till
uppförandet av en ny inomhusarena. Av beslutet framgår att utredningen skulle föreslå
hur en ny inomhusarena och Vänersvallen skulle gestaltas, utformas och utrustas inom
en kostnadsram på 90 Mkr.
En arbetsgrupp bestående av ovan nämnda politiker samt berörda tjänstemän har arbetat
med frågan och kommunchefen har kontinuerligt informerat kommunstyrelsen.
Uppdraget har resulterat i en rapport daterad 2007-05-04.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2007-05-25, § 104, beslutat bifalla
projektstyrelsens förslag som det redovisats i ovan angivna rapport.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Utvecklingssekreteraren S Anders Larsson informerade vid kommunstyrelsens
sammanträde 2007-05-30, § 137.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-06-04, § 167.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Utvecklingssekreteraren S Anders Larsson informerade kommunstyrelsen.
Under överläggningarna yrkade Lars G Blomgren (fp) bifall till arbetsutskottets förslag
med instämmande av Orvar Carlsson (kd) och Lars-Göran Ljunggren (s).
Astrid Karlsson Björkman (m) yrkade att ”kommunens kostnader skall stanna vid 90+10
Mkr”.
Lutz Rininsland (v) yrkade avslag till förslaget.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på arbetsutskottets
förslag och Lutz Rininslands (v) yrkande om avslag och fann att kommunstyrelsen
beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
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Dnr 2006.551

Ordföranden ställde härefter proposition på punkten 6 i arbetsutskottets förslag mot
Astrid Karlsson Björkmans (m) ovan angivna yrkande och fann att kommunstyrelsen
beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
• Att ställa sig bakom byggande av Arena Vänersborg, inom de nya ekonomiska
ramar som presenterats i utredningen
• För att påbörja arbetet under 2007 tillförs barn- och ungdomsnämnden 10 Mkr i
utökad investeringsbudget innevarande år. Finansiering sker genom minskad
amortering
• Övrig investeringsbudget för projektet beslutas i Mål- och resursplan för 2008-2010
• Barn- och ungdomsnämnden skall fortlöpande avrapportera projektet till kommunstyrelsens presidium
• Vad gäller de övriga investeringsbehov inom Arena-Fritid, som finns beskrivna i
utvecklingsplanen, får barn- och ungdomsnämnden prioritera dessa inom ramen för
beslutad Mål- och resursplan 2008-2010
• Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att i samråd med kommunstyrelsens
presidium bearbeta möjligheterna till extern medfinansiering
Astrid Karlsson Björkman (m) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna
yrkandet. I reservationen instämde Anders Forsström (m), Kerstin Andersson Carlsson
(m) och Lars Rosén (fv).
Lutz Rininsland (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet i
enlighet med en till kommunstyrelsens protokoll fogad bilaga 1.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Lars-Göran Ljunggren (s) yrkade bifall till kommunstyrelsens beslut med instämmande
av Jenny Brycker (s), Bo Carlsson (c), Lars G Blomgren (fp), Johan Ekström (fp), Marie
Dahlin (s), Andreas Vänerlöv (kd), S Anders Larsson (s), Ann-Britth Fröjd (c), Mats
Andersson (c), Ann-Christin Lind (kd) och Lennart Niklasson (s).
Gunnar Lidell (m) yrkade att kommunala investeringsmedel i Arena Vänersborg
maximalt skulle vara 90 + 10 Mkr. I yrkandet instämde Anita Karlsson (fv), Henrik
Josten (m), Lars Rosén (fv), Lena Eckerbom Wendel (m) och Astrid Karlsson Björkman
(m).
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Dnr 2006.551

Stefan Kärvling (v) yrkade avslag till beslutet. I yrkandet instämde Carmen Lundgren
(mp) och Lutz Rininsland (v).
Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden följande propositionsordning
som godkändes av fullmäktige. Först ställs proposition på om Arena Vänersborg skall
byggas mot att ärendet skall avslås. Därefter ställs kommunstyrelsens förslag mot
Gunnar Lidells (m) m fl ovan redovisade yrkande.
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag att bygga Arena Vänersborg och Stefan Kärvlings (v) m fl ovan redovisade yrkande om avslag och fann att
kommunfullmäktige beslutat att Arena Vänersborg skulle byggas.
Omröstning begärdes
Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av kommunfullmäktige. Den som anser att Arena Vänersborg skall byggas, röstar ja och den som
stödjer Stefan Kärvlings (v) m fl yrkande om avslag, röstar nej.
Vid omröstningen avgavs 43 ja-röster och 5 nej-röster. Kommunfullmäktige hade
därmed beslutat att Arena Vänersborg skulle byggas. Se bilaga 1.
Härefter ställde ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och Gunnar
Lidells (m) m fl ovan redovisade yrkande och fann att kommunfullmäktige beslutat i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärdes
Ordföranden redovisade 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 33 ja-röster och 9 nej-röster. Vid omröstningen avstod 6
ledamöter från att rösta. Kommunfullmäktige hade därmed beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag. Se bilaga 2

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
• Att ställa sig bakom byggande av Arena Vänersborg, inom de nya ekonomiska
ramar som presenterats i utredningen
• För att påbörja arbetet under 2007 tillförs barn- och ungdomsnämnden 10 Mkr i
utökad investeringsbudget innevarande år. Finansiering sker genom minskad
amortering
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Dnr 2006.551

•
•

Övrig investeringsbudget för projektet beslutas i Mål- och resursplan för 2008-2010
Barn- och ungdomsnämnden skall fortlöpande avrapportera projektet till kommunstyrelsens presidium
• Vad gäller de övriga investeringsbehov inom Arena-Fritid, som finns beskrivna i
utvecklingsplanen, får barn- och ungdomsnämnden prioritera dessa inom ramen för
beslutad Mål- och resursplan 2008-2010
• Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att i samråd med kommunstyrelsens
presidium bearbeta möjligheterna till extern medfinansiering
_____
Protokollslutdrag

Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomikontoret
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Dnr 2007.305

Delårsrapport April 2007
Ärendebeskrivning
Ekonomistaben har sammanställt delårsrapport till och med april 2007.
Ärendet har fortlöpande beretts av budgetberedningen som utgörs av ledamöterna i
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Redovisningschefen Camilla Werngren informerade kommunstyrelsen vid sammanträde
2007-05-30, § 139.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-06-04, § 168
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar informationen

Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Kommunstyrelsen förutsätter att berörda nämnder vidtar åtgärder för att åstadkomma
budgetbalans. Därmed överlämnas delårsrapporten till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Lars-Göran Ljunggren (s) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen
_____
Protokollsutdrag

Samtliga nämnder
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Dnr 2007.223

Mål- och resursplan 2008-2010
Ärendebeskrivning
Förslag till Mål- och resursplan 2008-2010 har upprättats.
Ärendet har fortlöpande beretts av budgetberedningen som utgörs av ledamöterna i
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm och budgetekonomen Ewa Lundqvist informerade
kommunstyrelsen vid sammanträde 2007-05-30, § 138.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-06-04, § 169
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade kommunstyrelsen. Budgetekonomen
Ewa Lundqvist fanns tillgänglig för besvarande av eventuella frågor.
Ordföranden redovisade och yrkade bifall till budgetberedningens förslag enligt nedan.
1. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen under 2008 till 22:64 per skattekrona,
vilket innebär oförändrad nivå jämfört med 2007.
2. Kommunfullmäktige fastställer nämndernas tillskott av skattemedel, investeringsoch exploateringsplan och övriga direktiv i enlighet med kommunstyrelsens förslag
till Mål- och resursplan för 2008-2010
3. För tecknande av löneavtal under 2008 samt helårseffekt av 2007 års löneavtal
avsätts sammanlagt 75,7 Mkr till kommunstyrelsens förfogande.
4. Anslagsbindningen avser för driftbudgeten den verksamhetsnivå som anges på sidan
13 och för investerings- och exploateringsplanens projektnivå. Kommunstyrelsen ges
delegation att, om nödvändigt under löpande år, justera anslagsbindningsnivån.
5. Framställningar till kommunstyrelsen om anslag eller bidrag i budget för år 2008, för
vilka inte uppförts medel i budgetförslaget, eller vilka inte behandlats i särskild
ordning, ska inte föranleda vidare åtgärder.
6. Vid hantering av befarade eller konstaterade budgetavvikelser är facknämnder och
enheter skyldiga att vidta de åtgärder som erfordras för att styra verksamheten, så att
de ekonomiska ramarna hålls.
7. Partistödet, utbildningsdelen, ska om det ej utnyttjas för utbildning återbetalas till
kommunen
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8. Eventuell långfristig upplåning ska ske inom ramen för fastställd balansbudget
utifrån gällande finanspolicy och delegationsordning.
Anders Forsström (m) yrkade i enlighet med en till kommunstyrelsens protokoll fogad
bilaga 2. I yrkandet instämde Orvar Carlsson (kd) och Lars G Blomgren (fp).
Lutz Rininsland (v) yrkade i enlighet med en till kommunstyrelsens protokoll fogad
bilaga 3.
Noteras att Lutz Rininsland (v) meddelade att han inte deltog i handläggningen eller
beslutet i den del som avsåg beslutssats 3 i budgetberedningens förslag.
Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden Lars-Göran Ljunggren (s) att
han avsåg ställa budgetberedningens förslag mot framställda yrkanden enligt följande
propositionsordning som godkändes av kommunstyrelsen.
1. skattesatsen
2. finansiella mål
3. taxor
4. kommunstyrelsens och respektive nämnds budget
5. härefter ställs varje punkt i budgetberedningens förslag under proposition
Ordföranden Lars-Göran Ljunggren (s) ställde budgetberedningens förslag mot Anders
Forsströms (m) m fl yrkande om sänkning av skattesatsen till 22:54 och fann att
kommunstyrelsen bifallit beredningens förslag.
Ordföranden ställde härefter beredningens förslag mot Anders Forsströms (m) m fl
yrkande om ”Finansiella mål” och fann att kommunstyrelsen bifallit beredningens
förslag.
Ordföranden ställde sedan beredningens förslag i Del I sid 2, mot Anders Forsströms
(m) m fl yrkande om ”Ekonomiska mål och riktlinjer för verksamheten” och fann att
kommunstyrelsen bifallit beredningens förslag.
Ordföranden ställde beredningens förslag mot Anders Forsströms (m) m fl yrkanden
avseende nettobudgetramarna för 2008 avseende kommunstyrelsen och fann att
kommunstyrelsen bifallit beredningens förslag.
Ordföranden ställde proposition på beredningens förslag angående budget för
socialnämnden mot Anders Forsströms (m) m fl yrkande och Lutz Rininslands (v)
yrkande och fann att kommunstyrelsen bifallit beredningens förslag.
Ordföranden ställde proposition på beredningens förslag angående budget för barn- och
ungdomsnämnden mot Anders Forsströms (m) m fl yrkande och Lutz Rininslands (v)
yrkande och fann att kommunstyrelsen bifallit beredningens förslag.
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Ordföranden ställde proposition på beredningens förslag angående budget för gymnasienämnden mot Anders Forsströms (m) m fl yrkande och Lutz Rininslands (v) yrkande och
fann att kommunstyrelsen bifallit beredningens förslag.
Slutligen ställde ordföranden Lars-Göran Ljunggren (s) övriga (3-8) ovan redovisade
beslutssatser under proposition och fann att kommunstyrelsen bifallit dessa.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen under 2008 till 22:64 per skattekrona,
vilket innebär oförändrad nivå jämfört med 2007.
2. Kommunfullmäktige fastställer nämndernas tillskott av skattemedel, investeringsoch exploateringsplan och övriga direktiv i enlighet med kommunstyrelsens förslag
till Mål- och resursplan för 2008-2010
2. För tecknande av löneavtal under 2008 samt helårseffekt av 2007 års löneavtal
avsätts sammanlagt 75,7 Mkr till kommunstyrelsens förfogande.
4. Anslagsbindningen avser för driftbudgeten den verksamhetsnivå som anges på sidan
13 och för investerings- och exploateringsplanens projektnivå. Kommunstyrelsen ges
delegation att, om nödvändigt under löpande år, justera anslagsbindningsnivån.
5. Framställningar till kommunstyrelsen om anslag eller bidrag i budget för år 2008, för
vilka inte uppförts medel i budgetförslaget, eller vilka inte behandlats i särskild
ordning, ska inte föranleda vidare åtgärder.
6. Vid hantering av befarande eller konstaterade budgetavvikelser är facknämnder och
enheter skyldiga att vidta de åtgärder som erfordras för att styra verksamheten, så att
de ekonomiska ramarna hålls.
7. Partistödet, utbildningsdelen, ska om det ej utnyttjas för utbildning återbetalas till
kommunen
8. Eventuell långfristig upplåning ska ske inom ramen för fastställd balansbudget
utifrån gällande finanspolicy och delegationsordning.
Anders Forsström (m), Astrid Karlsson-Björkman (m), Kerstin Andersson-Karlsson (m),
Lars G Blomgren (fp), Orvar Carlsson (kd) och Lars Rosén (fv) reserverade sig mot
beslutet i enlighet med en till kommunstyrelsens protokoll fogad bilaga 4
_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Forts § 73

Sammanträdesdatum

Sida

2007-06-20

17 (41)

Dnr 2007.223

Lutz Rininsland (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet i
enlighet med en till kommunstyrelsens protokoll fogad bilaga 5.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade kommunstyrelsens förslag till beslut
Lars-Göran Ljunggren (s) yrkade bifall till kommunstyrelsens beslut med instämmande
av Bo Carlsson (c), Marie Dahlin (s) och Jenny Brycker (s).
Gunnar Lidell (m) yrkade enligt till protokollet fogad bilaga 3. I yrkandet instämde
Anders Forsström (m), Astrid Karlsson Björkman (m), Andreas Vänerlöv (kd), Lars
Rosén (fv), Orvar Carlsson (kd), Johan Ekström (fp) och Ann-Christin Lind (kd).
Lutz Rininsland (v) yrkade enligt till protokollet fogad bilaga 4. I yrkandet instämde
James Bucci (v).
Stefan Kärvling (v) yrkade enligt till protokollet fogad bilaga 5.
Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden att framställda yrkanden
kommer att ställas under proposition var för sig, vilket kommunfullmäktige godkände.
Härefter ställde ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag, därefter Gunnar
Lidells (m) m fl yrkande, Lutz Rininslands (v) m fl yrkande liksom Stefan Kärvlings (v)
yrkande och fann att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen under 2008 till 22:64 per skattekrona,
vilket innebär oförändrad nivå jämfört med 2007.
2. Kommunfullmäktige fastställer nämndernas tillskott av skattemedel, investeringsoch exploateringsplan och övriga direktiv i enlighet med kommunstyrelsens förslag
till Mål- och resursplan för 2008-2010
3. För tecknande av löneavtal under 2008 samt helårseffekt av 2007 års löneavtal
avsätts sammanlagt 75,7 Mkr till kommunstyrelsens förfogande.
4. Anslagsbindningen avser för driftbudgeten den verksamhetsnivå som anges på sidan
13 och för investerings- och exploateringsplanens projektnivå. Kommunstyrelsen ges
delegation att, om nödvändigt under löpande år, justera anslagsbindningsnivån.
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5. Framställningar till kommunstyrelsen om anslag eller bidrag i budget för år 2008, för
vilka inte uppförts medel i budgetförslaget, eller vilka inte behandlats i särskild
ordning, ska inte föranleda vidare åtgärder.
6. Vid hantering av befarande eller konstaterade budgetavvikelser är facknämnder och
enheter skyldiga att vidta de åtgärder som erfordras för att styra verksamheten, så att
de ekonomiska ramarna hålls.
7. Partistödet, utbildningsdelen, ska om det ej utnyttjas för utbildning återbetalas till
kommunen
8. Eventuell långfristig upplåning ska ske inom ramen för fastställd balansbudget
utifrån gällande finanspolicy och delegationsordning.
_____
Reservation
Följande ledamöter reserverade sig till förmån för det egna yrkandet: Astrid Karlsson
Björkman (m) Anders Forsström (m), Gunnar Lidell (m), Carina Johansson (m), Lena
Eckerbom Wendel (m) och Henrik Josten (m), Johan Ekström (fv), Bengt-Olof Stake
(fp), Orvar Carlsson (kd), Ann-Christin Lind (kd), Andreas Vänerlöv (kd), Marie Louise
Bäckman (kd), Lars Rosén (fv) och Anita Karlsson (fv).
Stefan Kärvling (v) reserverade sig till förmån för det egna yrkandet.
Lutz Rininsland (v) reserverade sig i enlighet med bilaga 6. I reservationen instämde
James Bucci (v) och Marianne Ramm (v).
Protokollsutrag

Ekonomikontoret som har att informera
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Anslag till kommunstyrelsens disposition under kommunfullmäktiges
sommaruppehåll år 2007
Ärendebeskrivning
Under kommunfullmäktiges sommaruppehåll kan ärenden, som inte utan olägenhet kan
uppskjutas, uppkomma och medföra kostnader vartill anslag saknas. Kommunstyrelsen
bör därför under fullmäktiges sommaruppehåll kunna disponera ett anslag för sådana
ändamål. Täckning skall ske i samband med anmälan av styrelsens utnyttjande av
bemyndigandet.
Anhålles att kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att disponera högst 5
Mkr för åtgärder, som inte utan olägenhet kan uppskjutas till fullmäktiges sammanträde
efter sommaruppehållet. Kommunstyrelsens utnyttjande av bemyndigandet skall
redovisas till kommunfullmäktige och täckas i samband med redovisningen.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-05-30, § 142
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att disponera högst 5 miljoner
kronor för åtgärder, som inte utan olägenhet kan uppskjutas till fullmäktiges sammanträde efter sommaruppehållet. Styrelsens utnyttjande av bemyndigandet skall redovisas
till kommunfullmäktige och täckas i samband med redovisningen
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att disponera högst 5 miljoner
kronor för åtgärder, som inte utan olägenhet kan uppskjutas till fullmäktiges sammanträde efter sommaruppehållet. Styrelsens utnyttjande av bemyndigandet skall redovisas
till kommunfullmäktige och täckas i samband med redovisningen
_____
Protokollsutdrag

Ekonomikontoret
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Bostadsprogram 2007-2009 med utblick mot 2010 och 2011
Ärendebeskrivning
Bostadsprogrammet är ett strategiskt dokument som är kopplat till kommunens
översiktsplan 2006 och kommunens vision. Programmet skall ge en bild av vilka
bostäder som kan behövas de kommande åren för att kommunens vision skall kunna
uppfyllas.
Ett bostadsprogram har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter för
socialförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen, kommunstyrelseförvaltningen,
gymnasieförvaltningen, byggnadsförvaltningen samt samhällsbyggnadsförvaltningen.
Bostadsprogrammet har remitterats till berörda nämnder och inkomna yttranden har
beaktats i ett reviderat program.
Kommunstyrelsen har informerats 2006-12-06, § 290, och dess arbetsutskott 2007-03-01.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-05-30, § 140
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Utredningssekreteraren Lars Rudström informerade.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till Bostadsprogram för perioden
2007-2009.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Marie Dahlin (s) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till Bostadsprogram för perioden
2007-2009.
_____
Protokollsutdrag

Samtliga nämnder
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Godkännande av köpeavtal del av Restad 3:3
Ärendebeskrivning
Ett köpeavtal har upprättats mellan Västra Götalands läns Landsting och Vänersborgs
kommun avseende ett område om cirka 4500 kvadratmeter av fastigheten Restad 3:3 till
en köpeskilling av 3 Mkr.
Fastighetsenheten har i skrivelse 2007-04-11 föreslagit att upprättat köpeavtal skulle
godkännas.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar vid sammanträde 2007-04-12, § 69, föreslå
kommunfullmäktige att godkänna upprättat köpeavtal.
Socialförvaltningen har i tjänstutlåtande 2007-05-08 redovisat att aktuell fastighet om
377 kvadratmeter, är bebyggd med en gruppbostad med 5 lägenheter jämte uthus som
utnyttjas för dagverksamhet för funktionshindrade. Socialförvaltningen hyr av Västfastigheter hus med tillhörande trädgård. Av skrivelsen framgår också att socialförvaltningen har för avsikt att även fortsättningsvis bedriva verksamhet i fastigheten.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-05-30, § 143
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner upprättat köpeavtal mellan Västra Götalands Läns
Landsting och Vänersborgs kommun avseende fastigheten del av Restad 3:3.
Köpesumman, 3 miljoner kronor finansieras genom minskad amortering.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner upprättat köpeavtal mellan Västra Götalands Läns
Landsting och Vänersborgs kommun avseende fastigheten del av Restad 3:3.
Köpesumman, 3 miljoner kronor finansieras genom minskad amortering.
_____
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Protokollsutdrag

Samhällsbyggnadsnämnden
Socialförvaltningen
Västra Götalands läns Landsting
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Godkännande av exploateringsavtal Vallmon 7 och 8 samt Huvudnäs
2:14
Ärendebeskrivning
Ett exploateringsavtal har upprättats mellan HSB Nordvästra Götaland och Vänersborgs
kommun avseende exploatering på del av fastigheterna Vallmon 7 och 8 samt Huvudnäs
2:14.
Fastighetsenheten har i skrivelse 2007-03-14 redovisat att HSB Nordvästra Götaland
visat intresse för byggnation av bostadsrätter inom aktuella fastigheter som idag till
största delen utgörs av parkering.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde 2007-04-12, § 69, föreslå
kommunfullmäktige att godkänna upprättat exploateringsavtal.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-05-30, § 144
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner upprättat exploateringsavtal mellan HSB Nordvästra
Götaland och Vänersborgs kommun avseende Vallmon 7 och 8 samt Huvudnäs 2:14
Anders Forsström (m) meddelade att han inte deltog i handläggningen eller beslutet i
ärendet på grund av jäv.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner upprättat exploateringsavtal mellan HSB Nordvästra
Götaland och Vänersborgs kommun avseende Vallmon 7 och 8 samt Huvudnäs 2:14
_____
Jäv
Lennart Niklasson (s) och Anders Forsström (m) meddelade att de inte deltog i
handläggningen eller beslutet i detta ärende på grund av jäv.
Protokollsutdrag

Samhällsbyggnadsnämnden
HSB Nordvästra Götaland
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Antagande av detaljplan för kvarteret Tisteln m m
Ärendebeskrivning
Planområdet omfattar kvarteret Tisteln och delar av Hamngatan, Vattugränd och
Sundsgatan. Det gränsar i väster till Gamla Hamnkanalen, i norr till Kungsgatan och
kvarteret Sälgen, i öster till Residensgatan och i söder till kvarteret Riksbanken.
Kommunstyrelsen beslutade 2006-01-18, § 16, att ge byggnadsförvaltningen i uppdrag
att ta fram ett förslag till detaljplan för kvarteret Tisteln. Syftet med planförslaget skulle
vara att ändra den tillåtna markanvändningen för de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna från 1800-talet till ”användning anpassad till bebyggelsens kulturvärden” och för
de övriga byggnaderna till ”Centrum och bostäder” samt att skydda de kulturhistoriskt
värdefulla byggnaderna.
Kommunstyrelsen har 2007-02-28, § 61, yttrat sig över utställd detaljplan för kvarteret
Tisteln och då inte haft någon erinran mot planförslaget.
Byggnadsnämnden redovisade vid sammanträde 2007-04-04, § 47, att detaljplanen varit
ute på samråd enligt 5 kap 20 § plan och bygglagen samt att planförslaget varit utställt
för granskning enligt 5 kap 23 § plan- och bygglagen under tiden 2007-02-01 –
2007-03-01. Inkomna yttranden har sammanställts och kommenterats i ett utlåtande.
Av protokollsutdrag framgår även ytterligare kompletterande handlingar i ärendet.
Byggnadsnämnden föreslog vid samma sammanträde att kommunfullmäktige skulle anta
detaljplanen.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-05-30, § 145
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Noteras att James Bucci (v) anmälde att han inte deltog i handläggningen eller beslutet
av detta ärende.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar, enligt 5 kap 29 § plan- och bygglagen detaljplan för
kvarteret Tisteln m m.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
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Noteras att James Bucci (v) anmälde att han inte deltog i handläggningen eller beslutet
av detta ärende.
Kate Giaever (s) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar, enligt 5 kap 29 § plan- och bygglagen detaljplan för
kvarteret Tisteln m m.
_____
Protokollslutdrag

Byggnadsnämnden
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Dnr 2006.75

Antagande av detaljplan för utvidgning av Båbergs industriområde
Ärendebeskrivning
Planområdet ligger väster om Båbergs industriområde (Trestads center). Det gränsar i
söder till väg 44, i väster till Grunnebo trafikplats, i norr till Stampgatan och i öster till
den nuvarande gränsen för kvarteret Rektangeln.
Kommunstyrelsen beslutade 2006-03-01, § 64, att uppdra åt byggnadsförvaltningen att
ta fram ett förslag till detaljplan för Båbergs industriområde vid Grunnebo trafikplats
och att syftet med planförslaget är att marken skall användas för bilservice, handel och
kontor.
Kommunstyrelsen har 2007-02-28, § 62, yttrat sig över utställd detaljplan för kvarteret
Rektangeln och då inte haft någon erinran mot planförslaget.
Byggnadsnämnden redovisade vid sammanträde 2007-04-04, § 48, att detaljplanen varit
ute på samråd enligt 5 kap 20 § plan och bygglagen samt att planförslaget varit utställt
för granskning enligt 5 kap 23 § plan- och bygglagen under tiden 2007-02-01 –
2007-03-01. Inkomna yttranden har sammanställts och kommenterats i ett utlåtande.
Byggnadsnämnden föreslog vid samma sammanträde att kommunfullmäktige skulle anta
detaljplanen.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-05-30, § 146
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar, enligt 5 kap 29 § plan- och bygglagen detaljplan för
utvidgning av Båbergs industriområde.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar, enligt 5 kap 29 § plan- och bygglagen detaljplan för
utvidgning av Båbergs industriområde.
_____
Protokollslutdrag

Byggnadsnämnden
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Dnr 2007.262

Fråga om ansvarsfrihet för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
avseende verksamhetsåret 2006
Ärendebeskrivning
Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har fastställt bokslut och
årsredovisning för 2006, inkluderande resultat- och balansräkning samt
finansieringsanalys.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-05-30, § 147.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2006.
Kate Giaever (s) meddelade att hon inte deltog i handläggningen eller beslutet i
ärendet på grund av jäv.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2006.
_____
Jäv
Bo Carlsson (c), Johan Ekström (fp) och Kate Giaever (s) meddelade att de inte deltog i
handläggningen eller beslutet av detta ärende på grund av jäv.
Protokollsutdrag

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
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Dnr 2007.301

Ändring av bolagsordning avseende Fyrstads Flygplats AB
Ärendebeskrivning
Fyrstads Flygplats AB har överlämnat förslag till ändring av bolagsordningen. Ändring
föreslås av § 4, ”Ändamål med bolagets verksamhet” samt av § 6,”Fullmäktiges rätt att
ta ställning”.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-05-30, § 148
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till ändring i bolagsordningen för
Fyrstads Flygplats AB
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till ändring i bolagsordningen för
Fyrstads Flygplats AB
_____
Protokollsutdrag

Fyrstads Flygplats AB
Trollhättans stad
Uddevalla kommun
Lysekils kommun
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Dnr 2006.250

Motion om ökad tillgänglighet till information på kommunens hemsida
Ärendebeskrivning
Ann-Christin Lind (kd) har mot bakgrund av vad som anförs i motionen yrkat att
kommunfullmäktige måtte uppdra ”åt kommunens informationsansvariga att snarast
komplettera kommunens hemsida med information på teckenspråk samt på lätt svenska”.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2006-06-20, § 74, att remittera
motionen till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2007-05-09 ställt sig positiv till
motionen samt redovisat vidtagna och planerade åtgärder för att utveckla tillgängligheten på hemsidan.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-05-30, § 141
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige ställer sig bakom motionen om ökad tillgänglighet till
informationen på kommunens hemsida och därmed anses motionen besvarad och
avslutad.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ann-Christin Lind (kd) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag med instämmande av
Ann-Britth Fröjd (c).

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige ställer sig bakom motionen om ökad tillgänglighet till
informationen på kommunens hemsida och därmed anses motionen besvarad och
avslutad.
_____
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Dnr 2006.369

Motion om att certifiera Vänersborg till en rättvisemärkt kommun så
kallad Fairtrade city
Ärendebeskrivning
Dan Nyberg (s) för socialdemokraterna och centerpartiet har mot bakgrund av vad som
anförs i motionen föreslagit kommunfullmäktige att ta initiativ till att göra Vänersborg till
en kommun för rättvis handel en ”Fairtrade city” enligt de kriterier som finns hos
”Rättvisemärkt” och FLO, Fairtrade Labellig Organizations International.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2006-09-26, § 85, att remittera
motionen till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2007-05-10 redovisat förutsättningarna för
Vänersborg att certifieras till Fairtrade City samt de kriterier som fordras för den etiska
diplomeringen. Av skrivelsen framgår att förutsättningarna för Vänersborgs kommun
anses goda.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-06-04, § 170
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra ett projekt med syftet att Vänersborgs
stad kan certifieras som Fairtrade city
2. att projektet redovisar hur det fortsatta arbetet med att utveckla och förbättra ska
bedrivas för att behålla diplomeringen och
3. att motionen därmed anses besvarad och avslutad.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Carmen Lundgren (mp) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. I yrkandet instämde
Ann-Christin Lind (kd), Lennart Niklasson (s), Mats Andersson (c), Lars-Göran
Ljunggren (s), Kate Giaever (s) och Lars Rosén (fv).
Lena Eckerbom Wendel (m) yrkade avslag till motionen med instämmande av Anders
Forsström (m).
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Dnr 2006.369

Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på kommunstyrelsens
ovan redovisade förslag och Lena Eckerbom Wendels (m) m fl yrkande om avslag och
fann att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärdes
Ordföranden redovisade följande omröstningsordning om godkändes av kommunfullmäktige. Den som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som stödjer
Lena Eckersom Wendels (m) m fl yrkande, röstar nej.
Vid omröstningen avgavs 40 ja-röster och 6 nej-röster. Kommunfullmäktige hade
därmed bifallit kommunstyrelsens förslag. Se bilaga 7.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra ett projekt med syftet att Vänersborgs
stad kan certifieras som Fairtrade city
2. att projektet redovisar hur det fortsatta arbetet med att utveckla och förbättra ska
bedrivas för att behålla diplomeringen och
3. att motionen därmed anses besvarad och avslutad.
_____
Reservation
Följande ledamöter reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande enligt
bilaga 8: Lena Eckerbom Wendel (m), Astrid Karlsson Björkman (m), Anders Forsström
(m), Gunnar Lidell (m), Carina Johansson (m) och Henrik Josten (m).
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Dnr 2006.257

Motion om att försköna och öppna upp ”Plantaget”
Ärendebeskrivning
Johan Ekström (fp) ) har mot bakgrund av vad som anförs i motionen yrkat att
kommunfullmäktige låter uppdra att snarast ”se över möjligheterna att försköna och
utveckla plantaget i motionens andra. Låt Vänersborgarena få komma med förslag
kombinerat med att några olika arkitekter också får inkomma med förslag på att förnya
och försköna plantaget till att bli ett verkligt smycke i vårt fina centrum.”
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2006-06-20, § 75, att remittera
motionen till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2007-05-10, § 88, hänvisat till
samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse 2007-04-23. I skrivelsen beskrivs projektet
”Konst i offentlig miljö – en framtidsfaktor i Fyrbodal” som drivs genom Fyrbodals
kommunalförbund. Vänersborgs kommun har som bidrag till projektet föreslagit en
utveckling av Kulturaxeln med Plantaget. Under 2007 kommer undersökningsarbete och
programskrivning att genomföras för att sedan gå ut på en internationell arkitekttävlan. I
skrivelsen föreslås att resultatet av detta projekt skall inväntas innan ytterligare förslag till
förändringar av Plantaget tas fram.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-06-04, § 171
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att den av samhällsbyggnadsnämnden ovan redovisade
skrivelsen daterad 2007-04-23 får utgöra svar på motionen. Denna anses härmed
besvarad och avslutad.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Johan Ekström (fp) och Bo Carlsson (c) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att den av samhällsbyggnadsnämnden ovan redovisade
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Dnr 2006.257

skrivelsen daterad 2007-04-23 får utgöra svar på motionen. Denna anses härmed
besvarad och avslutad.
_____
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Dnr 2006.344

Motion om att göra lekplatserna tillgängliga för rörelsehindrade barn
Ärendebeskrivning
Ann-Britth Fröjd (c) för Centerpartiet har, mot bakgrund av vad som anförs i motionen,
yrkat
”Att kommunens samtliga lekplatser på sikt görs tillgängliga för rörelsehindrade
Att
snarast börja med en, förslagsvis den på Skräcklan
Att
planeringen och utformningen sker i nära samarbete med berörda handikapporganisationer”
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2006-09-26, § 84, att remittera
motionen till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2007-05-10, § 87, hänvisat till gatuenhetens skrivelse 2007-04-17. Av en till skrivelsen hörande skiss och kostnadskalkyl
framgår hur lekplatsen i Skräcklan skulle kunna byggas om att bli mer handikappvänlig.
Av skrivelsen framgår att förslaget diskuterats med handikapporganisationen vars synpunkter beaktats. Av samhällsbyggnadsnämndens protokoll framgår också att lekplatsen
skall byggas om under hösten 2007.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-06-04, § 172
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att den av samhällsbyggnadsnämnden ovan redovisade
skrivelsen daterad 2007-04-17 får utgöra svar på motionen. Denna anses härmed
besvarad och avslutad.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ann-Britth Fröjd (c) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag med instämmande av
Lennart Niklasson (s) och Bo Carlsson (c).

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att den av samhällsbyggnadsnämnden ovan redovisade
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Dnr 2006.344

skrivelsen daterad 2007-04-17 får utgöra svar på motionen. Denna anses härmed
besvarad och avslutad.
_____
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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.
Kommunfullmäktige medgav vid sammanträde 2007-04-25, § 43, att interpellationen fick
ställas samt beredde kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (s) möjlighet att
besvara interpellationen vid kommunfullmäktiges sammanträde 2007-05-23.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2007-05-23, § 64, med hänsyn till att
interpellanten Hans Edsbagge (mp) anmält förhinder att delta vid sammanträdet, att
punkten skulle lyftas från dagordningen.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Interpellanten Hans Edsbagge (mp) var inte närvarande vid dagens sammanträde. Ordföranden ställde frågan till kommunfullmäktige om interpellationen, trots att interpellanten
inte var närvarande, ändå skulle besvaras vid dagens sammanträde, vilket kommunfullmäktige godkände.
Kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (s) besvarade interpellationen.
Inlägg framfördes av Carmen Lundgren (mp).

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

Hans Edsbagge
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§ 87

Meddelanden
Kommunkansliet har redovisat följande skrivelse som skall anmälas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 juni 2007.
- Rapportering av ej verkställda, gynnande beslut enligt socialtjänstlagen avseende
kvartal 1 år 2007.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger förteckningen till handlingarna.
_____
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Dnr 2007.353

Interpellation om sponsring och förhållningssätt till detta
Ärendebeskrivning
Lutz Rininsland (v) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Lars-Göran Ljunggren (s) om Ljunggren delar den uppfattning som redovisas i
interpellationen
1. att fråga om vad sponsring egentligen är har stor betydelse
2. att Vänersborg, mot bakgrund av reglerna för sponsring, inte bör vara för optimistisk
när det gäller extern finansiering av Arena Vänersborg
3. är det inte angeläget att Vänersborg överväger att skaffa sig en policy som reglerar
frågan om sponsring
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunfullmäktige medgav att interpellationen fick ställas.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bereder kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (s)
möjlighet att besvara interpellationen vilket kommer att göras efter sommaruppehållet.
_____
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Dnr 2007.363

Motion om etablering av vindkraftverk i Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Tor Wendel (m) och Anders Forsström (m) har mot bakgrund av vad som anförs i
motionen föreslagit vad gäller etablering av vindkraftverk
att kommunstyrelsen bryter ner det nationella målet till ett mål för kommunen
att kommunens konsumentvägledare ges i uppdrag att samordna och informera
kommuninvånare som vill ingå i vindkraftprojekt inom kommunen
att kommunens konsumentvägledare utarbetar och redovisar ett förslag för hur detta
lämpligen utformas.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen.
_____
Protokollsutdrag

Kommunstyrelsen + handlingar
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Dnr 2007.368

Valärende
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslöt vid sammanträde 2006-12-19, § N43, utse revisorer för
innevarande mandatperiod. Vid samma sammanträde utsågs Per Hellqvist (m) till revisorsersättare i Fastighets AB Vänersborg och Vattenpalatset Vänerparken AB.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2007-02-07, § 5, antogs nytt revisionsreglemente för kommunen. Av det nya reglementet, § 9, framgår att ”Bland kommunens
revisorer utser fullmäktige lekmannarevisorer till kommunens aktiebolag”. Enär Per
Hellqvist (m) inte ingår i det revisorskollegium som kommunfullmäktige tidigare utsett,
måste fyllnadsval förrättas.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige entledigar, med hänvisning till kommunens revisionsreglemente,
Per Hellqvist (m), från uppdraget som revisorsersättare i Fastighets AB Vänersborg och
Vattenpalatset Vänerparken AB.
På grund av ovanstående utses Thomas Boström (m) till revisorsersättare i Fastighets
AB Vänersborg och Vattenpalatset Vänerparken AB.
_____
Protokollsutdrag

Thomas Boström
Per Hellqvist
Löneavdelningen
Kommunens revisorer
Fastighets AB Vänersborg
Vattenpalatset Vänerparken AB
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§ 91

Avslutning
Ordföranden Dan Nyberg (s) tackade samtliga för gott arbete och önskade en
avkopplande sommar.
Kommunfullmäktiges förste vice ordförande Astrid Karlsson Björkman (m) tackade
ordföranden för ”ett elegant och gemytligt sätt att leda sammanträdena” och önskade
honom och familjen en skön och trevlig sommar.
_____
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