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Plats

Sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Onsdagen den 18 mars 2009, kl 18.00-20.50.

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2-3

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 3

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 3

Ärendelista

Sid 4

Utsedd att justera

Gisela Holtersson och Lars G Blomgren

Justering tid och plats

Kommunkansliet, onsdagen den 25 mars 2009, kl 1300

Paragrafer

30-40

Underskrifter
Sekreterare

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

Maud Rudquist

Ordförande

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

Dan Nyberg

Justerande

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

Gisela Holtersson
............................................................................................

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

Kommunfullmäktige
2009-03-18

Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande

2009-03-25
2009-04-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunfullmäktige, Sundsgatan 29, Vänersborg

Underskrift
utdragsbestyrkande

..............................................................................
Maud Rudquist
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Närvarolista
Beslutande
Dan Nyberg (S)
Astrid Karlsson-Björkman (M)
Annika Larson-Lindlöf (S)
Johan Ekström (FP)
Lars-Göran Ljunggren (S)
Anne Sophie Aronsson (S)
Sven G Johansson (S)
Lutz Rininsland (V)
Lars G Blomgren (FP)
Monika Gustavsson (S)
Anders Forsström (M)
Lennart Niklasson (S)
John-Åke Ericsson (KD)
Bengt Larson (S)
Bengt Holmkvist Bo Carlsson (C)
Ann-Britth Fröjd (C)
Lars Rosén (FV)
Gunnar Lidell (M)
James Bucci (V)
Kate Giaever (S)
Jeanette Larsson (S)
Hans Edsbagge (MP)
Kjell Nilsson (S)
Marianne Karlsson (C)
Gisela Holtersson (S)
Tove af Geijerstam (FP)
Stefan Kärvling (V)
Åsa Johansson (S)
Ann-Christin Lind (KD)
Kerstin Andersson-Carlsson (M)
Mats Andersson (C)
§ 30-35
Bengt Fröjd (C)
§ 36-40
Marianne Ramm (V)
Maj-Britt Robertsson (S)
Kerstin Andersson (FP)
Sonja Westberg (S)
Reidar Eriksson (S)

Tjänstgör för

Orvar Carlsson (KD)

Anita Karlsson (FV)

Mats Andersson (C)
Berit Utberg (V)
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Sigyn Lindbom (S)
Marie Dahlin (S)
Annalena Levin (C)
Ingemar Andersén (M)
Lisbeth Brodin (M)
Lena Eckerbom Wendel (M)
Henrik Josten (M)
Andreas Vänerlöv (KD)
Marie-Louise Bäckman (KD)
Carmen Lundgren (MP)
Reino Fredriksson (M)
Kenneth Persson (S)
Madelaine Karlsson (S)
Johanna Olsson (S)
Ersättare
Joakim Sjöling (S)
Vesna Petrusic (S)
Tomas Öhberg (S)
Benny Augustsson (S)
Betty Axelsson (S)
Inger Wallén (S)
Bengt Fröjd (C)
Usa Charoensawat (C)
Ingvar Håkansson (C)
Kristina Rosell (FP)
Roger Karlsson (FV)
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Jenny Brycker (S)

Emanuel Adel Aboasaleh (M)

§ 30-37
§ 30-35

Övriga deltagare
Kommunchefen Guy Mahlviker
Kanslichefen Claire Gabrielsson
Biskopen Erik Aurelius
§ 30
Ordföranden i Västra Götalands miljönämnd, Per Olov Blom § 30
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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Ärenden

Sid

§30

Information

5

§31

Meddelande av ny ledamot i kommunfullmäktige efter S Anders Larsson samt
ny ersättare i kommunfullmäktige (Dnr KS 2009/53)

6

§32

Uppdrag åt gymnasienämnden att utreda vilka gymnasieprogram som bäst kan
inrymmas på Vänerparken (Dnr KS 2009/47)

7

§33

Uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden och kulturnämnden att utreda hur man
kan använda mark och byggnader inom Huvudnässkolans område
(Dnr KS 2009/46)

9

§34

Rapportering av ej verkställda, gynnande beslut enligt socialtjänstlagen
avseende kvartal 4 för 2008 (Dnr KS 2008/236)

13

§35

Beslut om extraordinära åtgärder på grund av ekonomiska läget 2009
(Dnr KS 2009/44)

14

§36

Barn- och ungdomsnämnden med begäran om utökat investeringsutrymme för
arena och fritid avseende 2009 med anledning av brand på isstadion
(Dnr KS 2009/64)

29

§37

Antagande av reviderat reglemente för krisledningsnämnden (Dnr KS 2009/77)

21

§38

Upphävande av Arbetsmiljöpolicy för Vänersborgs kommun, Missbrukspolicy,
Friskvårdspolicy, Handlingsplan - Trakasserier på grund av kön och sexuella
trakasserier, Chefs/ledarpolicy, Lönepolicy, Riktlinjer för främjande av mångfald för anställda i Vänersborgs kommun, Policy och rutin för förbjudande av
bisyssla, (Dnr KS 2009/84)

22

§39

Beslut om rättelse av kommunfullmäktiges protokoll 2009-02-04, § 8, Beslut i
återremitterat ärende om höjning av avgifter för måltider inom socialnämndens
verksamhetsområde (Dnr KS 2008/495)

25

§40

Entledigande och tillsättande av ledamot och ersättare i barn- och ungdomsnämnden efter Torbjörn Svedung och Christer Thobiasson (Dnr KS 2009/138)

27
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§30

Information
Biskop Erik Aurelius höll, i samband med pågående biskopsvisitation i Väne kontrakt,
ett anförande i kommunfullmäktige.
Ordföranden i Västra Götalands miljönämnd, Per Olov Blom (C), informerade om
Västra Götalandsregionens ”Regional klimatstrategi”.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen
________

________________________________________________________________________________
_________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2009-03-18

6 (27)

§31

Meddelande av ny ledamot i kommunfullmäktige efter
S Anders Larsson samt ny ersättare i kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har efter sammanräkning utsett ny ledamot i kommunfullmäktige efter
S Anders Larsson (S). Till ny ledamot har Johanna Olsson (S), Flanaden 120, 462 50
Vänersborg, utsetts.
Vidare har länsstyrelsen utsett ny ersättare efter Johanna Olsson (S). Till ny ersättare har
Kerstin Johansson (S), Åkervägen 4, 462 61 Vänersborg, utsetts.

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

Protokollsutdrag:

Johanna Olsson
Kerstin Johansson
Lönekontoret
Förtroendemannaregistret
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Dnr 2009/47

Uppdrag åt gymnasienämnden att utreda vilka gymnasieprogram som bäst kan inrymmas på Vänerparken
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2008-03-19, § 14, att uppdra åt
gymnasienämnden att utreda vilka program som bäst kan inrymmas på Vänerparken.
Beslutet togs i samband med att man beslutat att Huvudnässkolan inte längre skulle
användas som skola.
Beslutet har i en dom från 2009-01-12 upphävts av länsrätten i Vänersborg. Grunden är
att beslutet inte kungjorts enligt kommunallagens regler.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen i tjänsteutlåtande 2009-01-19
att föreslå kommunfullmäktige att på nytt besluta i frågan, nu med fullgod kungörelse.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2009-02-11, § 26
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Under överläggningarna yrkade James Bucci (V) att beslutsförslaget skulle ha följande
lydelse: ”Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt gymnasienämnden att utreda om
något gymnasieprogram kan inrymmas på Vänerparken.”.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden arbetsutskottets förslag mot
James Buccis (V) ovan redovisade yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat i
enlighet med arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt gymnasienämnden att utreda vilka
gymnasieprogram som bäst kan inrymmas på Vänerparken.
James Bucci reserverade sig mot beslutet i enlighet med en till kommunstyrelsens
protokoll fogad bilaga.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
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Dnr 2009/47

Lutz Rininsland (V) yrkade att beslutsförslaget skulle ha följande lydelse: ”Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt gymnasienämnden att utreda om något gymnasieprogram kan inrymmas på Vänerparken.”
Lars G Blomgren (FP) och Kjell Nilsson (S) yrkade bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden kommunstyrelsens förslag mot
Lutz Rininslands (V) ovan redovisade yrkande och fann att kommunfullmäktige
beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt gymnasienämnden att utreda vilka
gymnasieprogram som bäst kan inrymmas på Vänerparken.
_________
Reservation
Lutz Rininsland (V) reserverade sig mot beslutet i enlighet med bilaga 1.
James Bucci (V) och Stefan Kärvling (V) reserverade sig mot beslutet.

Bilaga

Lutz Rininslands (V) reservation bilaga 1

Protokollsutdrag:

Gymnasienämnden
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Dnr 2009/46

Uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden och kulturnämnden att
utreda hur man kan använda mark och byggnader, Huvudnässkolans område
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2008-03-19, § 14, att uppdra åt
samhällsbyggnadsnämnden och kulturnämnden att utreda hur man kan använda
byggnader och mark på Huvudnäs. Beslutet togs i samband med att man beslutat att
Huvudnässkolan inte längre skulle använda som skola.
Beslutet har i en dom från 2009-01-12 upphävts av länsrätten i Vänersborg. Grunden är
att beslutet inte kungjorts enligt kommunallagens regler.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande 2009-01-19 att kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige att på nytt besluta i frågan, nu med fullgod
kungörelse.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2009-02-11, § 27
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Gunnar Lidell (m) yrkade att till beslutsförslaget skulle, förutom samhällsbyggnadsnämnden och kulturnämnden, även fogas byggnadsnämnden. I yrkandet instämde James
Bucci (v).
James Bucci (v) yrkade vidare följande tilläggsyrkande till arbetsutskottets förslag: ”I
det utredningsuppdraget skall Västarvets utredning också utgöra en del av underlaget.”
Sedan överläggningarna avslutats konstaterade ordföranden att det fanns följande tre
förslag: Arbetsutskottets förslag, Gunnar Lidells (m) m fl ovan redovisade yrkande samt
James Buccis (v) ovan redovisade tilläggsyrkande. Ordföranden föreslog och
kommunstyrelsen godkände att först skulle arbetsutskottets förslag ställas mot Gunnar
Lidells (m) m fl ovan redovisade yrkande. Härefter skulle James Buccis (v) ovan
redovisade tilläggsyrkande ställas under proposition.
Ordföranden ställde arbetsutskottets förslag mot Gunnar Lidells (m) m fl yrkande och
fann att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärdes.
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Dnr 2009/46

Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av kommunstyrelsen. Den som stödjer arbetsutskottets förslag, röstar ja och den som stödjer Gunnar
Lidells (m) m fl yrkande, röstar nej.
8 ja-röster
Mats Andersson (c)
Joakim Sjöling (s)
Marie Dahlin (s)
Anne Sophie Aronsson (s)

7 nej-röster

Madelaine Karlsson (s)
Kate Giaever (s)
Ann-Britth Fröjd (c)
Lars-Göran Ljunggren

Gunnar Lidell (m)
Andreas Vänerlöv (kd)
Anders Forsström (m)
James Bucci (v)
Astrid Karlsson Björkman (m) Lars Rosén (fv)
Lars G Blomgren (fp)

Kommunstyrelsen hade därmed beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Härefter ställde ordföranden James Buccis (v) tilläggsyrkande under proposition och
fann att kommunstyrelsen beslutat avslå James Buccis (v) tilläggsyrkande.
Omröstning begärdes.
Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av kommunstyrelsen. Den som röstar för ett avslag till James Buccis (v) tilläggsyrkande röstar ja och den
som stödjer James Buccis (v) tilläggsyrkande röstar nej.
9 ja-röster
Mats Andersson (c)
Joakim Sjöling (s)
Marie Dahlin (s)
Anne Sophie Aronsson (s)
Madelaine Karlsson (s)

1 nej-röst

Kate Giaever (s)
Ann-Britth Fröjd (c)
Lars Rosén (fv)
Lars-Göran Ljunggren (s)

James Bucci ( v)

5 avstår
Gunnar Lidell (m)
Anders Forsström (m)
Astrid Karlsson Björkman (m)

Lars G Blomgren (fp)
Andreas Vänerlöv (kd)

Kommunstyrelsen hade därmed beslutat avslå James Buccis (v) tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden och kulturnämnden att utreda hur man kan använda mark och byggnader på Huvudnässkolans område.
James Bucci reserverade sig mot beslutet enligt en till kommunstyrelsens protokoll
fogad bilaga.
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Dnr 2009/46

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Gunnar Lidell (M) yrkade att till beslutsförslaget skulle, förutom samhällsbyggnadsnämnden och kulturnämnden, även fogas byggnadsnämnden. I yrkandet instämde James
Bucci (V).
James Bucci (V) yrkade vidare följande tilläggsyrkande till kommunstyrelsens förslag: ”I
det utredningsuppdraget skall Västarvets utredning också utgöra en del av underlaget.”
Lars-Göran Ljunggren (S) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden att det fanns tre förslag, vilka
ovan redovisats. Ordföranden föreslog följande propositionsordning som godkändes av
kommunfullmäktige. Först skulle kommunstyrelsens förslag ställas mot Gunnar Lidells
(M) m fl yrkande och därefter skulle James Buccis (V) tilläggsyrkande ställas under
proposition.
Ordföranden ställde kommunstyrelsens förslag mot Gunnar Lidells (M) m fl yrkande
och fann att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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 lämnades 27 ja-röster och 23 nej-röster. En ledamot avstod från att
rösta. Se bilaga 2. Kommunfullmäktige hade därmed beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Härefter ställde ordföranden James Buccis (V) ovan redovisade tilläggsyrkande under
proposition och fann att kommunfullmäktige avslagit detsamma.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden och kulturnämnden att utreda hur man kan använda mark och byggnader på Huvudnässkolans område.
_____________
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Dnr 2009/46

Reservation
Lutz Rininsland (V), James Bucci (V) och Stefan Kärvling (V) reserverade sig mot
beslutet.

Bilaga

Omröstningsordning bilaga 2

Protokollsutdrag:

Samhällsbyggnadsnämnden
Kulturnämnden
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§34

Dnr 2008/236

Rapportering av ej verkställda, gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen avseende kvartal 4 för 2008
Ärendebeskrivning
Socialutskottet har vid sammanträde 2009-01-29, § 19, rapporterat ej verkställda
gynnande beslut enligt socialtjänstlagen kap 16, § 6f-6h, avseende kvartal 4 för 2008.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2009-02-25, § 44
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar informationen

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.
_______

Protokollsutdrag:

Socialutskottet
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Dnr 2009/44

Beslut om extraordinära åtgärder på grund av ekonomiska läget
2009
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fattade beslut om budget, mål- och resursplan 2009-2011 i juni
2008. Andra halvåret 2008 har sedan dess präglats av en stark oro på de finansiella
marknaderna och kraftigt försämrade konjunkturutsikter.
Ekonomikontoret har i skrivelse 2009-02-11 redovisat den försämrade konjunkturen och
nedgång i sysselsättningen samt hur detta påverkar den kommunala ekonomin. Av
skrivelsen framgår bland annat att skatteintäkterna för 2009 prognostiseras bli c:a 30
Mkr lägre än budget.
Mot bakgrund av kommunens försämrade skatteprognoser för 2009 behöver en omprövning av kostnadssidan göras. Budgetberedningen har lagt följande förslag till åtgärder.
•
•
•
•

Sänkt budget för personalomkostnadspålägg
(separat beslut)
Neddragning av nämndernas budgetramar
avseende material och tjänster.
Indragning av extra pensionsavsättning
Neddragning av kommunstyrelsens
förfogandeanslag.

* Summa

9 315 Tkr
12 500 Tkr
5 000 Tkr
3 200 Tkr
30 015 Tkr

Direktiv till nämnderna avseende kostnadsbegränsande åtgärder under 2009
Nämnderna får direktiv som syftar till kostnadsbegränsande åtgärder under 2009. Samtliga åtgärder syftar till att minska kostnaderna genom att endast göra det som är oundgängligen nödvändigt för att bedriva våra verksamheter. I många fall innebär det att
beslut och kostnader skjuts upp.
1. Anställningsstopp införs som innebär att inga ny- och återanställningar görs och att
inga vikarier tillsätts vid vakanser. Stoppet gäller också inköp av tjänster från
bemanningsföretag. Se punkt 4 nedan. Undantag får beslutas av förvaltningschefen
efter samråd med respektive nämnds presidium.
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Dnr 2009/44

Personalbehov ska i första hand tillgodoses med internrekrytering och intern
omfördelning/omflyttning. Syftet är att underlätta omplacering av medarbetare som
kan riskera bli övertalig i framtiden.
2. Övertids- och mertidsstopp införs. Behovet av medarbetare ska inte lösas med övertid
och mertid. Förvaltningschefen beslutar om undantag från övertidsstoppet ska göras.
Tjänstgöring under jour och beredskap undantas från övertidsstoppet.
Syftet med dessa begränsningar på personalsidan är inte bara att kortsiktigt minska
kostnaderna utan också att långsiktigt driva på utvecklingen mot ett effektivare sätt att
ta tillvara de medarbetare kommunen har, deras önskemål om högre
sysselsättningsgrad, minskad deltidsarbetslöshet och moderna arbetstidsmodeller.
3. Samtliga nämnder åläggs att minska sina kostnader för sammanträdesarvoden med
minst 10 % i jämförelse med 2008.
4. Mycket stor restriktivitet gäller för inköp av varor och tjänster. Alla externa fakturor
på belopp på 5 000 kr eller mer ska attesteras av förvaltningschef. Externa fakturor
över 20 000 kr attesteras av nämndens ordförande (vid dennes förfall vice ordf. alt. 2:e
vice ordf.). Inköp får naturligtvis inte delas upp i syfte att kringgå dessa regler.
5. Kostnader för externt anordnade/förlagda kurser och konferenser ska godkännas i
förväg av kommunchefen eller vid dennes förfall av personalchefen.
6. Alla verksamheter ska ha en mycket restriktiv hållning till ledigheter med lön och
resor i tjänsten.
7. Förvaltningschefen har ett särskilt ansvar för att övriga kostnader genomlyses och
ifrågasätts.
8. Stor restriktivitet gäller också investeringar. Undantag när det gäller investeringar i
anläggningar, fastigheter, gator, vägar, fordon och maskiner beslutas av nämnden och
investeringar i inventarier såsom IT-utrustning, möbler mm beslutas av
förvaltningschefen.
Åtgärderna upphör senast 2009-12-31 eller på kommunstyrelsens uppmaning.
Varje nämnd följer upp beslutet vid varje sammanträde och rapporterar till
kommunstyrelsen vid presidieträffar som kommunstyrelsens presidium kallar till.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade kommunstyrelsen vid sammanträde
2009-02-11, § 31.
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Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2009-02-25, § 45
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm lämnade vid dagens sammanträde en fördjupad
information.
Under överläggningarna yrkade Lutz Rininsland (V) följande: ”Vänsterpartiet biträder
förslaget till kommunfullmäktige avseende justeringen av nämndernas budgetram samt
även samtliga övriga tre punkter i förslaget. Däremot yrkar Vänsterpartiet avslag på
förslaget om Direktiv till nämnderna – kostnadsbegränsande åtgärder under 2009.”
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden arbetsutskottets förslag mot Lutz
Rininslands (V) yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar justera ned nämndernas budgetramar 2009 med
12 500 Tkr, enligt följande fördelning:
Barn- och ungdomsnämnden
Byggnadsnämnden
Gymnasienämnden
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kulturnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Revisionen
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Överförmyndarnämnden

3 090 Tkr
59 Tkr
1 771 Tkr
17 Tkr
1 111 Tkr
94 Tkr
22 Tkr
16 Tkr
2 278 Tkr
4 040 Tkr
2 Tkr

Kommunfullmäktige beslutar vidare att
1. justera ned budgeten för pensionskostnader under finansförvaltningen med 5 000 Tkr
2. justera ned kommunstyrelsens förfogandeanslag med 3 200 Tkr
3. justera ned budgeten för skatteintäkter med 20 700 Tkr
Kommunfullmäktige fastställer direktiv till nämnderna avseende kostnadsbegränsande
åtgärder under 2009, enligt upprättat förslag.
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Dnr 2009/44

Lutz Rininsland (V) reserverade sig mot beslutet i en till kommunstyrelsens protokoll
fogad bilaga.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Lars-Göran Ljunggren (S) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag med instämmande
av Gunnar Lidell (M), Lennart Niklasson (S), Johan Ekström (FP), Bo Carlsson (C) och
Marianne Karlsson (C).
Lutz Rininsland (V) yrkade följande: ”Vänsterpartiet biträder förslaget till kommunfullmäktige avseende justeringen av nämndernas budgetram samt även samtliga övriga tre
punkter i förslaget. Däremot yrkar Vänsterpartiet avslag på förslaget om ”Direktiv till
nämnderna – kostnadsbegränsande åtgärder under 2009.”
Hans Edsbagge (MP) yrkade att ”MP vill, att nedjusteringar av de ekonomiska ramarna
inte bör drabba barn, ungdomar och äldrevård, varför vi vill föreslå, att nedjusteringen för
Barn-o. ungdomsnämnden tas bort. I stället vill vi ha följande förändringar så att slutsumman ändå blir den samma som i föredragningslistan punkt 5, reviderade budgetramar.
Se yrkandet i sin helhet i bilaga 3. I yrkandet instämde Carmen Lundgren (MP).
Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden att det fanns tre hela separata
förslag, nämligen kommunstyrelsens, Lutz Rininslands (V) respektive Hans Edsbagges
(MP) m fl. Dessa skulle ställas under proposition, vilket godkändes av kommunfullmäktige.
Härefter ställde ordföranden de tre förslagen under proposition och fann att
kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar justera ned nämndernas budgetramar 2009 med
12 500 Tkr, enligt följande fördelning:
Barn- och ungdomsnämnden
Byggnadsnämnden
Gymnasienämnden
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kulturnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

3 090 Tkr
59 Tkr
1 771 Tkr
17 Tkr
1 111 Tkr
94 Tkr
22 Tkr
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Revisionen
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Överförmyndarnämnden

Dnr 2009/44

16 Tkr
2 278 Tkr
4 040 Tkr
2 Tkr

Kommunfullmäktige beslutar vidare att
1. justera ned budgeten för pensionskostnader under finansförvaltningen med 5 000 Tkr
2. justera ned kommunstyrelsens förfogandeanslag med 3 200 Tkr
3. justera ned budgeten för skatteintäkter med 20 700 Tkr
Kommunfullmäktige fastställer direktiv till nämnderna avseende kostnadsbegränsande
åtgärder under 2009, enligt upprättat förslag.
_________
Reservation
Lutz Rininsland (V) reserverade sig mot beslutet i enlighet med bilaga 4
Följande ledamöter reserverade sig mot beslutet: Stefan Kärvling (V), James Bucci (V),
Marianne Ramm (V), Carmen Lundgren (MP) och Hans Edsbagge (MP).

Bilagor
Hans Edsbagges (MP) yrkande enligt bilaga 3
Lutz Rininslands (V) reservation enligt bilaga 4

Protokollsutdrag:

Ekonomikontoret som har att informera samtliga nämnder
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Dnr 2009/64

Barn- och ungdomsnämnden med begäran om utökat investeringsutrymme för arena och fritid avseende 2009 med anledning
av brand på isstadion
Ärendebeskrivning
Den 20 september 2008 inträffade en brand på isstadion i Vänersborg och både läktare
och konstgräs blev förstörda.
Barn- och ungdomsförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2009-01-09 redovisat bakgrund
och förslag till beslut.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2009-01-26, § 5, med anledning av
branden, begärt en utökad investeringsram för 2009 med 6 853 Tkr.
Ekonomikontoret har i yttrande 2009-02-10 föreslagit att barn- och ungdomsnämnden
skulle tillföras en utökad investeringsram med 6 853 Tkr. Finansieringen skulle ske med
ökad upplåning.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2009-02-25, § 46
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar tillföra barn- och ungdomsnämnden en utökad
investeringsram med 6 853 Tkr. Finansieringen kan ske med ökad upplåning.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar tillföra barn- och ungdomsnämnden en utökad
investeringsram med 6 853 Tkr. Finansieringen kan ske med ökad upplåning.
_____________
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Protokollsutdrag:

Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomikontoret
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Dnr 2009/77

Antagande av reviderat reglemente för krisledningsnämnden
Ärendebeskrivning
Krisledningsnämnden är en nämnd som kan träda i kraft vid en extraordinär händelse i
kommunen. Vid granskning av nämndens reglemente har upptäckts en felaktighet. § 2
och § 4 hade ett motstridigt innehåll, både att ordförande beslutar när nämnden ska träda
i funktion samt att nämnden ”automatiskt” skulle träda i funktion vid en extraordinär
händelse.
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande 2009-02-03 att det enligt lag
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap (SFS 2006:544) ska vara så att ordföranden beslutar om när nämnden ska träda i funktion. I föreslagen ändring blir detta nu riktigt och i enlighet med
gällande lag. Kommunstyrelsen förslås föreslå kommunfullmäktige att anta reviderat
reglemente för krisledningsnämnden.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2009-02-25, § 43.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta reviderat reglemente för krisledningsnämnden.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta reviderat reglemente för krisledningsnämnden.
_____________
Protokollsutdrag:

Kommunkansliet
Kommunens författningssamling
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Dnr 2009/84

Upphävande av Arbetsmiljöpolicy för Vänersborgs kommun,
Missbrukspolicy, Friskvårdspolicy, Handlingsplan Trakasserier på grund av kön och sexuella trakasserier,
Chefs/ledarpolicy, Lönepolicy, Riktlinjer för främjande av
mångfald för anställda i Vänersborgs kommun, Policy och rutin
för förbjudande av bisyssla
Ärendebeskrivning
För att Vänersborgs kommun ska få en enhetlig struktur för personalpolitiska
styrdokument har Personal- och förhandlingsutskottet tillsammans med personalkontoret gjort en översyn av samtliga styrdokument. Arbetet initierades av Personaloch förhandlingsutskottet i april 2007.
Personal- och förhandlingsutskottet har vid sammanträde 2009-02-04, § 10, redovisat
förslag till beslut avseende kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Av ovan angivna protokoll framgår också att Personal- och förhandlingsutskottet för
egen del, under förutsättning av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut,
beslutat om antagande och upphävande av i beslutet angivna riktlinjer och anvisningar
m m.
Personalkontoret har i skrivelse 2009-02-04 redovisat att intentionerna med översynen
varit att klargöra vilka dokument som är policy, riktlinje respektive anvisning. Därutöver finns dokument i form av verktyg och information.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2009-02-25, § 42.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Personalchefen Ewa Öqvist och förhandlingschefen Kent Johansson informerade
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar upphäva följande dokument
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Namn
Arbetsmiljöpolicy för Vänersborgs kommun
Missbrukspolicy
Friskvårdspolicy
Handlingsplan - Trakasserier på grund av kön
och sexuella trakasserier
Chefs/ledarpolicy
Lönepolicy
Riktlinjer för främjande av mångfald för
anställda i Vänersborgs kommun
Policy och rutin för förbjudande av bisyssla

Antagen
2001-04-10
1998-11-24
2002-09-17
2006-11-14
1998-11-24
2000-02-02
2006-11-14
2002-06-18

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att anta förslag till revidering av
Ansvar och befogenheter inom personalområdet 2007-02-14
Kommunstyrelsen beslutar vidare för egen del att upphäva
Handlingsplan mot kränkande särbehandlig i
1999-03-24
arbetslivet
Strategi för ökad hälsa på arbetsplatsen
2002-11-20

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Under överläggningarna yrkade Bengt Larson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar upphäva följande dokument
Namn
Arbetsmiljöpolicy för Vänersborgs kommun
Missbrukspolicy
Friskvårdspolicy
Handlingsplan - Trakasserier på grund av kön
och sexuella trakasserier
Chefs/ledarpolicy
Lönepolicy
Riktlinjer för främjande av mångfald för
anställda i Vänersborgs kommun
Policy och rutin för förbjudande av bisyssla

Antagen
2001-04-10
1998-11-24
2002-09-17
2006-11-14
1998-11-24
2000-02-02
2006-11-14
2002-06-18
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Dnr 2009/84

Protokollsutdrag:
Personal- och förhandlingsutskottet
Personalkontoret
Kommunkansliet för revidering av kommunens författningssamling
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Dnr 2008/495

Beslut om rättelse av kommunfullmäktiges protokoll 2009-0204, § 8, Beslut i återremitterat ärende om höjning av avgifter för
måltider inom socialnämndens verksamhetsområde
Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade vid sammanträde 2008-09-25, § 167, att hos kommunfullmäktige anhålla om höjning av måltidsavgifterna inom socialnämndens verksamhetsområde
Kommunfullmäktige beslutade 2008-11-19, § 113, om återremiss av ärendet.
Eftersom kommunfullmäktiges beslut inte kunde fattas före årsskiftet 2008/2009
beslutade socialnämnden 2008-12-18, § 239, om höjning av måltidsavgifterna enligt
index, att gälla från och med 2009-01-01.
Socialnämnden beslutade samma dag, 2008-12-18, § 238, om yttrande i anledning av
fullmäktiges återremiss. Detta beslut delgavs kommunfullmäktige och därmed kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutade 2009-01-21, § 5, att föreslå kommunfullmäktige fatta beslut
enligt följande:
”Kommunfullmäktige beslutar med avsteg från sitt beslut 2004-11-16, § 89, att höja
måltidsavgifter inom socialnämndens verksamhetsområde med tio procent från och
med 2009-03-01.
Kommunfullmäktige noterar att socialnämnden i beslut 2008-09-25, § 167, redovisat att
från och med 2010-01-01 skall kostavgiften återknytas till index enligt tidigare beslut.”
Fullmäktige beslutade 2009-02-04, § 8, i enlighet med kommunstyrelsens ovan angivna
förslag.
Således har beslutet om höjning av måltidsavgifterna fattats i två steg. Dels i socialnämnden med indexuppräkning enligt beslut 2008-12-18, dels i fullmäktige 2009-02-04
på socialnämndens ursprungliga förslag om en höjning med 10 %.
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Dnr 2008/495

Såsom beslutet i fullmäktige är fattat idag blir följden dels en höjning enligt index dels
en höjning med ytterligare 10 % vilket inte är riktigt. Beslutet skall således vara en
höjning om totalt 10 % under 2009.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar med delvis avsteg från sitt beslut 2004-11-16, § 89, att
höja måltidsavgifter inom socialnämndens verksamhetsområde med totalt 10 % under
2009. Höjningen, utöver socialnämndens beslut om indexuppräkning, gäller från och
med 2009-03-01.
Kommunfullmäktige noterar att socialnämnden i beslut 2008-09-25, § 167, redovisat att
från och med 2010-01-01 skall kostavgiften återknytas till index enligt tidigare beslut.
_____________

Protokollsutdrag:

Socialnämnden
Ekonomikontoret
Kommunens författningssamling
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Dnr 2009/138

Entledigande och tillsättande av ledamot och ersättare i barnoch ungdomsnämnden efter Torbjörn Svedung och Christer
Thobiasson
Ärendebeskrivning
Torbjörn Svedung (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i barn- och
ungdomsnämnden.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige entledigar Torbjörn Svedung (M) från uppdraget som ledamot i
barn- och ungdomsnämnden.
Kommunfullmäktige utser, på grund av ovanstående, Christer Thobiasson (M),
Drottninggatan 20, 462 30 Vänersborg, till ny ledamot i barn och ungdomsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar vidare, som en följd av ovanstående, att utse Torbjörn
Svedung (M), Timmeråsvägen 4, 462 54 Vänersborg, till ny ersättare i barn- och
ungdomsnämnden.
_____________

Protokollsutdrag:

Torbjörn Svedung
Christer Thobiasson
Barn- och ungdomsnämnden.
Lönekontoret
Förtroendemannaregistret
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