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Plats

Sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Onsdagen den 7 februari kl 18.00-20.25

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Lars G Blomgren, Annalena Levin, och Kristina Rosell

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, torsdagen den 15 februari kl 1300
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Sekreterare
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Maud Rudquist

Ordförande
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Dan Nyberg
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Lars G Blomgren, § 1-3 samt 5-15
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Annalena Levin
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Närvarolista
Beslutande

Tjänstgör för

Bengt-Olof Stake (fp)

Johan Ekström (fp)

Lars-Göran Ljunggren (s)

§ 1-3, 5-15

Sigyn Lindbom (s)

§4

Lars-Göran Ljunggren (s)

Astrid Karlsson-Björkman (m)
Anne Sophie Aronsson (s)

§ 1-3, 5-15

Joakim Sjöling (s)

§4

Anne Sophie Aronsson (s)

Sven G Johansson (s)
Lutz Rininsland (v)
Lars G Blomgren (fp)

§ 1-3, 5-15

Kristina Rosell (fp)

§4

Lars G Blomgren (fp)

S Anders Larsson (s)
Monika Gustavsson (s)
Reino Fredriksson (m)

Anders Forsström (m)

Lennart Niklasson (s)
Orvar Carlsson (kd)
Bengt Larson (s)
Bengt Holmkvist (-)
Bo Carlsson (c)

§ 1-5, 7-15

Bengt Fröjd (c)

§6

Bo Carlsson (c)

Ann-Britth Fröjd (c)
Anita Karlsson (fv)
Gunnar Lidell (m)
James Bucci (v)
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Kate Giaever (s)
Kenneth Persson (s)

Jeanette Larsson (s)

Annika Larson-Lindlöf (s)
Monica Bredberg (mp)

Hans Edsbagge (mp)

Madelaine Karlsson (s)

Kjell Nilsson (s)

Marianne Karlsson (c)
Dan Nyberg (s)
Johanna Olsson (s)

Gisela Holtersson (s)

Tove af Geijerstam (fp)
Håkan Gustafsson (s)
Stefan Kärvling (v)
Åsa Johansson (s)
Anette Ruus (s)

Reidar Josefsson (s)

Ann-Christin Lind (kd)
Kerstin Andersson-Carlsson (m)
Mats Andersson (c)
Berit Utberg (v)
May-Britt Robertsson (s)
Kerstin Andersson (fp)
Sonja Westberg (s)
Reidar Eriksson (s)
Jenny Brycker (s)
Marie Dahlin (s)
Annalena Levin (c)
Carina Johansson (m)
Lisbeth Brodin (m)

Ingemar Andersén (m)

Jonas Johansson (m)

Emanuel Adel Aboasaleh (m)
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Lena Eckerbom-Wendel (m)
Henrik Josten (m)
Andreas Vänerlöv (kd)
Marie Louise Bäckman (kd)
Carmen Lundgren (mp)

Närvarande, ej tjänstgörande ersättare
Sigyn Lindbom (s)

§ 1-3, 5-15

Joakim Sjöling (s)

§ 1-3, 5-15

Vesna Pertusic (s)
Bengt Fröjd (c)

§ 1-5, 7-15

Usa Charoensawat (c)
Ingvar Håkansson (c)
Kristina Rosell (fp)

§ 1-3, 5-15

Lars Rosén (fv)
Peter Göthblad (-)

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

Sid

§1

Meddelande Dnr 2006.505

6

§2

Meddelande Dnr 2006.514

7

§3

Meddelande Dnr 2006.538

8

§4

Fastställande av delårsrapport för Fyrbodals Kommunalförbund
Dnr 2006.431

9

§5

Antagande av revisionsreglemente Dnr 2006.534

10

§6

Försäljning av Trestadsregionens Avfalls AB, TRAAB Dnr 2007.15

12

§7

Motion angående vägbelysning till skidstugan Dnr 2006.106

15

§8

Detaljplan för södra Nabbensberg, etapp 1 Dnr 2004.318

17

§9

Interpellation om renovering av Huvudnässkolan H-kort 2006.2517

19

§ 10

Interpellation om renovering av Huvudnässkolan H-kort 2006.2516

20

§ 11

Valärende Dnr 2007.25

21

§ 12

Valärende Dnr 2007.44

22

§ 13

Fråga angående parkeringsmöjligheter H-kort 2007.392

23

§ 14

Motion om införande av vårdnadsbidrag

24

§ 15

Motion om prövning i kommunfullmäktige av ombildning av hyresrätt
till bostadsrätt Dnr 2007.93

25
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Dnr 2006.505

Meddelande
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har efter sammanräkning utsett ny ersättare i kommunfullmäktige efter
Yvonne Lindström (v).
Till ny ersättare i kommunfullmäktige har Marianne Ramm (v), Skog 240, 460 64
Frändefors, utsetts.
Valet avser tiden till och med den 31 oktober 2010.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar meddelandet och lägger informationen till
handlingarna.
_______

Protokollsutdrag till

Marianne Ramm
Yvonne Lindström
Löneavdelningen
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Dnr 2006.514

Meddelande
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har efter sammanräkning utsett ny ersättare i kommunfullmäktige efter
Stefan Larsson (v).
Till ny ersättare i kommunfullmäktige har Ann-Christine Wollny (v), Poppelvägen
64, 462 51 Vänersborg, utsetts.
Valet avser tiden till och med den 31 oktober 2010.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar meddelandet och lägger informationen till
handlingarna.
_______
Protokollsutdrag till

Ann-Christine Wollny
Stefan Larsson
Löneavdelningen
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Dnr 2006.538

Meddelande
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har efter sammanräkning utsett ny ersättare i kommunfullmäktige efter
Anna Svernedal (kd).
Till ny ersättare i kommunfullmäktige har John-Åke Ericsson (kd), Hallebergsvägen
52, 468 32 Vargön, utsetts.
Valet avser tiden till och med den 31 oktober 2010.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar meddelandet och lägger informationen till
handlingarna.
_______
Protokollsutdrag till

John-Åke Ericsson
Anna Svernedal
Löneavdelningen
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Dnr 2006.431

Fastställande av delårsrapport för Fyrbodals Kommunalförbund
Ärendebeskrivning
Fyrbodals kommunalförbund har för fastställande av medlemskommunerna
överlämnat delårsrapport 2006-06-30 samt revisionsberättelse och revisionspromemoria.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2006-12-20, § 306
Ordföranden Lars-Göran Ljunggren (s) anmälde att han inte deltog i handläggning
eller beslut i detta ärende på grund av jäv. Bo Carlsson (c) tjänstgjorde som
ordförande under denna paragraf. Med anledning härav utsågs Lennart Niklasson (s)
att justera paragrafen. Även Lars G Blomgren (fp) och AnneSophie Aronsson (s)
anmälde att de inte deltog i handläggning eller beslut i ärendet på grund av jäv.
Tjänstgörande ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer redovisad delårsrapport 2006-06-30 avseende
Fyrbodals kommunalförbund.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer redovisad delårsrapport 2006-06-30 avseende
Fyrbodals kommunalförbund.
_____
Jäv
Noteras att Lars-Göran Ljunggren (s), Anne Sophie Aronsson (s) och Lars G
Blomgren (fp) anmälde att de inte deltog i ärendets handläggning eller beslut på
grund av jäv.
Protokollsutdrag till

Fyrbodals kommunalförbund
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Dnr 2006.534

Antagande av revisionsreglemente
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog 2001-01-09, § 5 reglemente för revisorerna.
Med anledning av ändring i kommunallagen (SFS 2006:369) som trädde i kraft
2006-07-01 och med avseende på 3 kap 17 § kommunallagen 2007-01-01, har
revisionens reglemente omarbetats.
De viktigaste förändringarna som berör reglementet, är att ersättare inte längre
behöver utses. Revisorernas oberoende och självständighet är en annan viktig del i
lagändringarna.
Revisorerna föreslog vid sammanträde 2006-11-08, § 4, att kommunfullmäktige
skulle anta reglementet att gälla från 2007-01-01. Dock skulle gällande reglemente
vara giltigt för sittande revisionskollegium intill dess att kommunfullmäktige hade
behandlat revisionsberättelsen för år 2006.
Ett omarbetat revisionsreglemente har 2006-12-18 överlämnats för antagande.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-01-17, § 16
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till reglemente för revisionen att gälla
från och med 2007-01-01. Nu gällande reglemente skall dock vara giltigt för sittande
revisionskollegium intill dess att kommunfullmäktige har behandlat revisionsberättelsen för år 2006.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till reglemente för revisionen att gälla
från och med 2007-01-01. Nu gällande reglemente skall dock vara giltigt för sittande
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Dnr 2006.534

revisionskollegium intill dess att kommunfullmäktige har behandlat
revisionsberättelsen för år 2006.
_____
Protokollsutdrag till

Revisorerna
Författningarna
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Dnr 2007.15

Försäljning av Trestadsregionens Avfalls AB, TRAAB
Ärendebeskrivning
TRAAB bildades 1975 av Uddevalla, Trollhättan, Färgelanda och Vänersborgs
kommuner med syfte att säkerställa att det avfall som uppkom i ägarkommunerna
kunde omhändertas ur ett miljö- och kostnadsperspektiv tillfredsställande sätt.
Utöver de ursprungliga ägarna har även Lilla Edet och Melleruds kommuner
tillkommit som ägare.
Under 2005 beslutade styrelsen för TRAAB att utreda och analysera bolagets
förutsättningar för att bedriva verksamheten vidare med ett oförändrat ägande.
Analysen visade att det skulle krävas betydande kapitaltillskott från ägarna
alternativt kraftiga höjningar av mottagningsavgifterna på hushållsavfall för att
kompensera för ökade kostnader som uppstår som en följd av bland annat
övertäckning och avslutning av befintlig deponi.
Styrelsen har senare inlett en process för att utröna förutsättningarna för en
försäljning av företaget.
Vid sammanträde 2006-12-15, § 6, beslutade styrelsen rekommendera sina ägare
bland annat att sälja samtliga aktier i TRAAB till Ragn-Sells AB.
Trestadsregionens Avfalls AB har 2007-01-04 överlämnat handlingar för
ställningstagande.
Verkställande direktören Christer Johansson, Trestadsregionens Avfalls AB,
informerade kommunstyrelsen vid sammanträde 2007-01-10, § 5.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens presidium.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-01-17, § 14
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1.
sälja sina samtliga aktier i Trestadsregionens Avfalls AB till Ragn-Sells AB till
pris och villkor enligt aktieöverlåtelseavtalet
2.
godkänna aktieöverlåtelseavtalet
3.
godkänna att nuvarande konsortialavtal mellan ägarkommunerna upphör
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Dnr 2007.15

godkänna nytt avtal mellan nuvarande ägarkommuner om fördelning av
eventuellt framtida miljöansvar.
uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna vederbörliga
handlingar med kontrasignering av kommunchefen.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Lars-Göran Ljunggren (s) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag med följande
tillägg
”att godkännandet av avtalet med Ragn-Sells avseende försälj-ning av TRAAB
innebär ett godkännande av att Ragn-Sells efter tillträdesdagen ändrar
bolagsordningen i bolaget. Detta innebär att bestämmelsen i bolagsordningen om att
den inte får ändras utan kommunfullmäktiges godkännande, tas bort.”
Gunnar Lidell (m) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag med Lars-Göran
Ljunggrens (s) tillägg.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag med Lars-Göran Ljunggrens (s) tillägg och fann att kommunfullmäktige
bifallit detta.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1.
sälja sina samtliga aktier i Trestadsregionens Avfalls AB till Ragn-Sells AB till
pris och villkor enligt aktieöverlåtelseavtalet
2.
godkänna aktieöverlåtelseavtalet
3.
godkänna att nuvarande konsortialavtal mellan ägarkommunerna upphör
4.
godkänna nytt avtal mellan nuvarande ägarkommuner om fördelning av
eventuellt framtida miljöansvar.
5.
uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna vederbörliga
handlingar med kontrasignering av kommunchefen.
6.
att godkännandet av avtalet med Ragn-Sells avseende försäljning av TRAAB
innebär ett godkännande av att Ragn-Sells efter till-trädesdagen ändrar
bolagsordningen i bolaget. Detta innebär att bestämmelsen i bolagsordningen
om att den inte får ändras utan kommunfullmäktiges god-kännande, tas bort.
_____
Jäv

Noteras att Bo Carlsson (c) anmälde att han inte deltog i handläggningen eller
beslutet i detta ärende på grund av jäv.
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Dnr 2007.15

Protokollsutdrag till

Trestadsregionens Avfalls AB
Ekonomikontoret
Uddevalla kommun
Trollhättans stad
Färgelanda kommun
Lilla Edets kommun
Melleruds kommun
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Dnr 2006.106

Motion angående vägbelysning till skidstugan
Ärendebeskrivning
Anita Karlsson (fv) har 2006-03-15 lämnat in en motion och mot bakgrund av vad
som anförs i denna, yrkat att kommunfullmäktige måtte besluta om att kommunen
ordnar vägbelysning till skidstugan i Vänersborg.
Kommunfullmäktige beslöt vid sammanträde 2006-03-21, § 25, att remittera
motionen till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden har 2006-09-14, § 95, föreslagit att ärendet skulle
överlämnas till barn- och ungdomsnämnden för yttrande.
Barn- och ungdomsnämndens presidium har vid sammanträde 2006-11-06,
§ 138, uppdragit åt förvaltningschefen att överlägga med företrädare för skidstugan
för att få en lösning på belysningsfrågan.
Barn- och ungdomsnämnden beslöt 2006-12-11, § 168, att ställa sig bakom
slutsatserna i tjänstutlåtande 2006-11-27. Av utlåtandet framgår att en lösning för
vägbelysning till skidstugan bör sökas tillsammans med Vänersborgs Skidklubb.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-01-17, § 15
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar barn- och ungdomsnämndens beslut 2006-12-11 att
gemensamt med Vänersborgs skidklubb söka lösningar för vägbelysning till
skidstugan. Med detta anses motionen besvarad.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Anita Karlsson (fv) och Bo Carlsson (c) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Dnr 2006.106

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar barn- och ungdomsnämndens beslut 2006-12-11 att
gemensamt med Vänersborgs skidklubb söka lösningar för vägbelysning till
skidstugan. Med detta anses motionen besvarad.
_____
Protokollsutdrag till

Anita Karlsson
Barn- och ungdomsnämnden
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Dnr 2004.318

Detaljplan för södra Nabbensberg, etapp 1
Ärendebeskrivning
Planområdet ligger i Nabbensberg, norra Onsjö. Avståndet till Vänersborgs centrum
är cirka 2 km. Området gränsar i väster till fastigheterna vid Korsebergsvägen, i
nordöst till gång- och cykelvägen Hedevägen och i söder till naturmark och det
föreslagna småhusområdet södra Nabbensberg etapp 2. Planområdets areal är cirka
38 000 kvadratmeter. I området ingår en del av fastigheten Onsjö 2:1, som ägs av
Vänersborgs kommun och en del av Nabbensberg 1 som är privatägd.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av ett nytt bostadsområde med
20-25 småhus.
Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2006-11-23, § 202, redovisat samrådsförfarande och utställning av förslag till detaljplan. Inkomna yttranden har sammanställts och kommenterats i utlåtande. Byggnadsnämnden har vid samma sammanträde föreslagit att kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige att anta
detaljplanen enligt 5 kap 23 § plan- och bygglagen.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-01-17, § 17
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Gunnar Lidell (m), Anders Forsström (m) och Astrid Karlsson Björkman (m)
meddelade att de inte deltog i handläggningen eller beslutet i detta ärende.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar detaljplan för södra Nabbensberg, etapp 1, enligt 5 kap 23 §
plan- och bygglagen.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut och informerade om att laghänvisningen
rätteligen skulle vara 5 kap 29 § plan- och bygglagen.
Gunnar Lidell (m), Kerstin Andersson Carlsson (m) och Astrid Karlsson Björkman (m)
meddelade att de inte deltog i handläggningen eller beslutet i detta ärende.
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Forts § 8

Sammanträdesdatum

Sida

2007-02-07

18 (25)

Dnr 2004.318

Under överläggningarna yrkade Lars-Göran Ljunggren (s) bifall till kommunstyrelsens
förslag med instämmande av Marie Dahlin (s) och Bo Carlsson (c).

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplan för södra Nabbensberg, etapp 1, enligt 5 kap 29 §
plan- och bygglagen.
_____
Protokollsutdrag till

Byggnadsnämnden
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§9

Sammanträdesdatum

Sida

2007-02-07

19 (25)

H-kort 2006.2517

Interpellation om renovering av Huvudnässkolan
Ärendebeskrivning
James Bucci (v) har ställt en interpellation till barn- och ungdomsnämndens
ordförande S Anders Larsson (s) om hur frågan om Huvudnässkolans renovering har
hanterats sedan beslut togs om detta samt när arbetena kan beräknas sättas igång.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 2006-12-19, § N 49
Kommunfullmäktige medgav att interpellationen fick ställas och beredde barn- och
ungdomsnämndens ordförande S Anders Larsson (s) möjlighet att besvara
interpellationen vid kommunfullmäktiges sammanträde 2007-02-07.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Barn- och ungdomsnämndens ordförande S Anders Larsson (s) besvarade
interpellationen.
Inlägg framfördes av James Bucci (v), Carmen Lundgren (mp), S Anders Larsson
(s), Lars G Blomgren (fp), Kerstin Andersson (fp), Lennart Niklasson (s), Tove af
Geijerstam (fp), Lutz Rininsland (v) och Gunnar Lidell (m).

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar svaret och lägger detsamma till handlingarna.
_____
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§ 10

Sammanträdesdatum

Sida

2007-02-07

20 (25)

H-kort 2006.2516

Interpellation om renovering av Huvudnässkolan
Ärendebeskrivning
James Bucci (v) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Lars-Göran Ljunggren (s) om hur frågan om Huvudnässkolans renovering har
hanterats sedan beslut togs om detta samt när arbetena kan beräknas sättas igång.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 2006-12-19, § N 50
Kommunfullmäktige medgav att interpellationen fick ställas och beredde
kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (s) möjlighet att besvara
interpellationen vid kommunfullmäktiges sammanträde 2007-02-07.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (s) besvarade interpellationen.
Inlägg framfördes av James Bucci (v), Lars-Göran Ljunggren (s), Marie Dahlin (s),
Lars G Blomgren (fp), Kerstin Andersson (fp), Tove af Geijerstam (fp), Lutz
Rininsland (v), Bo Carlsson (c), Stefan Kärvling (v), Lennart Niklasson (s), Anita
Karlsson (fv) och Orvar Carlsson (kd).

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar svaret och lägger detsamma till handlingarna.
_____
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§ 11

Sammanträdesdatum

Sida

2007-02-07
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Dnr 2007.25

Valärende
Peter Göthblad (-) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige entledigar Peter Göthblad (-) från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige och överlämnar ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.
_______
Protokollsutdrag till

Peter Göthblad
Länsstyrelsen + beslut
Kommunkansliet
Löneavdelningen
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§ 12

Sammanträdesdatum

Sida

2007-02-07
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Dnr 2007.44

Valärende
Bengt-Olof Stake (fp) har avsagt sig uppdraget som nämndeman vid Vänersborgs
Tingsrätt

Kommunfullmäktiges beslut
Tingsrätten i Vänersborg har 2007-01-25, enligt 4 kap 8 § rättegångsbalken,
entledigat Bengt-Olof Stake (fp) från uppdraget som nämndeman vid samma
tingsrätt.
Kommunfullmäktige utser på grund av ovanstående, Lars G Blomgren (fp),
Karlsbergsvägen 5, 462 60 Vänersborg, till ny nämndeman vid Vänersborgs
Tingsrätt.
Valet avser tiden till och med den 31 december 2010.
_______
Protokollsutdrag till

Bengt-Olof Stake
Lars G Blomgren
Tingsrätten i Vänersborg
Löneavdelningen
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§ 13

Sammanträdesdatum

Sida

2007-02-07
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H-kort 2007.392

Fråga angående parkeringsmöjligheter
Ärendebeskrivning
Lutz Rininsland (v) har ställt en fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Bo
Carlsson (c) angående parkeringsmöjligheter vid långa sammanträden.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunfullmäktige medgav att frågan fick ställas.
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Bo Carlsson (c) besvarade frågan. Inlägg
framfördes av Lutz Rininsland (v) och Bo Carlsson (c).

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger frågan och svaret till handlingarna.
_____
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§ 14

Sammanträdesdatum
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Dnr 2007.70

Motion om införande av vårdnadsbidrag
Ärendebeskrivning
Anita Karlsson (fv) har mot bakgrund av vad som anförs i motionen yrkat att
Vänersborgs kommun måtte införa vårdnadsbidrag.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Anita Karlsson (fv) föredrog motionen för fullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen och barn- och
ungdomsnämnden
_______
Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen + handlingar
Barn- och ungdomsnämnden + handlingar
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§ 15

Sammanträdesdatum
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Dnr 2007.93

Motion om prövning i kommunfullmäktige av ombildning av
hyresrätt till bostadsrätt
Ärendebeskrivning
Marie Dahlin (s) har mot bakgrund av vad som anförs i motionen yrkat att
ägardirektiven för AB Vänersborgsbostäder ändras med följande tillägg
”Tillstånd till en överlåtelse för ombildning till bostadsrätt ska prövas av
kommunfullmäktige.”
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Marie Dahlin (s) föredrog motionen för fullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen
_______
Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen + handlingar
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