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Plats

Sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Onsdagen den 13 maj 2009, kl 18.00-21.10.

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2-3

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 3

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 3

Ärendelista

Sid 4

Utsedd att justera

Sonja Westberg och Tove af Geijerstam

Justering tid och plats:

Kommunkansliet tisdagen den 19 maj 2009, kl 09.30.

Paragrafer

57 - 72

Underskrifter
Sekreterare

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

Maud Rudquist

Ordförande

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

Dan Nyberg

Justerande

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

Sonja Westberg
.............................................................................................

Tove af Geijerstam
________________________________________________________________________________
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
2009-05-13

Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande

2009-05-19
2009-06-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunfullmäktige, Sundsgatan 29, Vänersborg

Underskrift
utdragsbestyrkande

..............................................................................
Maud Rudquist
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Närvarolista
Beslutande
Dan Nyberg (S)
Astrid Karlsson-Björkman (M)
Bengt Göran Nilsson (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)
ej § 65
Sigyn Lindbom (S)
§ 65
John-Åke Ericsson (KD)
Bengt Larson (S)
Bengt Holmkvist Bo Carlsson (C)
Ann-Britth Fröjd (C)
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)
Berit Utberg (V)
Maj-Britt Robertsson (S)
Kerstin Andersson (FP)
Sonja Westberg (S)
Mikael Andersson (S)
Jenny Brycker (S)

Tjänstgör för

Annika Larson-Lindlöf (S)

Lennart Niklasson (S)
Orvar Carlsson (KD)

Reidar Eriksson (S)
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Marie Dahlin (S)
Bengt Fröjd (C)
Lisbeth Brodin (M)
Jonas Johansson (M)
Lena Eckerbom Wendel (M)
Henrik Josten (M)
Andreas Vänerlöv (KD)
Marie-Louise Bäckman (KD)
Carmen Lundgren (MP)
Tommy Larsson (M)
Kenneth Persson (S)
Madelaine Karlsson (S)
Johanna Olsson (S)
Lars Rosén (FV)
Ersättare
Sigyn Lindbom (S)
Joakim Sjöling (S)
Tomas Öhberg (S)
Betty Axelsson (S)
Inger Wallén (S)
Usa Charoensawat (C)
Ingvar Håkansson (C)
Kristina Rosell (FP)
Monica Bredberg (MP)
Roger Karlsson (FV)
Lennart Bäckemo (FV)
Marianne Ramm (V)
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Annalena Levin (C)
Ingemar Andersén (M)
Emanuel Adel Aboasaleh (M)

Reino Fredriksson (M)

ej § 65

§ 62-72

Övriga deltagare
Kanslichefen Claire Gabrielsson
Personalekonomen Anneli Bengtsson, § 57
Barn- och ungdomsnämndens ordförande S Anders Larsson, § 71
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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Ärenden

Sid

Information om manifestation

5

§57

Information om Personalekonomisk redovisning - Hälsobokslut 2008
Personalekonomen Anneli Bengtsson (Dnr KS 2009/151)

6

§58

Meddelande om ny ledamot i Kommunfullmäktige efter Anita Karlsson
(FV) samt ny ersättare (Dnr KS 2009/220)

7

§59

Nämndernas verksamhetsberättelser 2008 (Dnr KS 2009/8)

8

§60

Personalekonomisk redovisning - Hälsobokslut 2008 (Dnr KS
2009/151)

9

§61

Skollokaler i centrala Vänersborg – Huvudnässkolan – Torpaskolan,
Tärnan och Vänerparken för elever i årskurs 7-9 i centrala Vänersborg.
(Dnr KS 2007/178)

10

§62

Antagande av reviderade lokala miljömål för Vänersborg år 2009-2011
(Dnr KS 2009/22)

13

§63

Antagande av reviderade regler för kulturstipendium (Dnr KS
2009/162)

15

§64

Godkännande av köpeavtal avseende del av fastigheten Vargön 2:4 samt
anhållan om utökad investeringsbudget (Dnr KS 2009/181)

17

§65

Fråga om ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud
(Dnr KS 2009/173)

19

§66

Svar på motion om sommarjobb för nysvenskar (Dnr KS 2008/170)

21

§67

Svar på motion om debattklimatet vid kommunfullmäktiges
sammanträden (Dnr KS 2008/635)

24

§68

Svar på motion om ansvar och befogenheter inom personalområdet tjänstetillsättningar (Dnr KS 2008/640)

26

§69

Svar på motion om att utreda och eventuellt skydda Huvudnässkolans
byggnader i detaljplan (Dnr KS 2009/83)

29

§70

Svar på motion om belysning vid busshållplatser (Dnr KS 2008/58)

32

§71

Svar på interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande
angående utredning om skollokaler och minskning av tjänster
(Dnr KS 2009/208)

34

§72

Entledigande från uppdraget som ersättare i barn- och
ungdomsnämnden avseende Madeleine Werner (C) (Dnr KS 2009/215)

35
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Information om manifestation
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna. Före sammanträdets öppnande
informerade ordföranden om de skrivelser och namnlistor som överlämnats av en
manifestation som denna dag hållits med anledning av befarade nedskärningar inom
barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde. Härefter förklarade ordföranden
sammanträdet öppnat.
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Dnr 2009/151

Information
Personalekonomen Anneli Bengtsson informerade om Personalekonomisk redovisning Hälsobokslut 2008.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera informationen
_________
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Dnr 2009/220

Meddelande om ny ledamot i Kommunfullmäktige efter Anita
Karlsson (FV) samt ny ersättare
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har efter sammanräkning utsett ny ledamot i kommunfullmäktige efter
Anita Karlsson (FV) samt ny ersättare.
Till ny ledamot har Lars Rosén (FV), Båberg 250, 461 91 Trollhättan, utsetts. Till ny
ersättare har Lennart Bäckemo (FV), Stärkebo 455, 462 91 Vänersborg, utsetts.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar meddelandet och lägger informationen till handlingarna.
_______

Protokollsutdrag:

Lars Rosén
Lennart Bäckemo
Lönekontoret
Förtroendemannaregistret
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Dnr 2009/8

Nämndernas verksamhetsberättelser 2008
Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har sammanställt nämndernas verksamhetsberättelser
för 2008.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2009-04-22, § 103
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar informationen som lämnas i nämndernas
verksamhetsberättelser för år 2008.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen som lämnas i nämndernas
verksamhetsberättelser för år 2008.
________
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Dnr 2009/151

Personalekonomisk redovisning - Hälsobokslut 2008
Ärendebeskrivning
Personalkontoret har sammanställt 2008 års personalekonomiska redovisning med
hälsobokslut.
Personal- och förhandlingsutskottet har 2009-03-25, § 16, beslutat föreslå att kommunfullmäktige skulle uppdrar åt nämnderna att se till att redovisningen ingår i och utgör en
del av nämndernas arbetsmiljö- och jämställdhetsarbete.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2009-04-22, § 104
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Personalekonomen Anneli Bengtsson informerade kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnderna att se till att redovisningen ingår i och utgör
en del av nämndernas arbetsmiljö- och jämställdhetsarbete.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Personalekonomen Anneli Bengtsson informerade kommunfullmäktige.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnderna att se till att redovisningen ingår i och utgör
en del av nämndernas arbetsmiljö- och jämställdhetsarbete.
_____________

Protokollsutdrag:

Personalkontoret som har att informera nämnderna
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Dnr 2007/178

Skollokaler i centrala Vänersborg - Huvudnässkolan
- Torpaskolan, Tärnan och Vänerparken för elever i årskurs
7-9 i centrala Vänersborg
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige behandlade 2008-03-19, § 14, ärende om grundskola 6-9
alternativt 7-9 i centrala Vänersborg. Beslutet överklagades och Länsrätten beslutade
2009-01-12 bland annat att upphäva de delar av beslutet som inte bedömts ha tillkommit
i laga ordning då de inte beretts av facknämnden, i det här fallet barn- och ungdomsnämnden. Således är den del av kommunfullmäktiges beslut upphävd, som beskrev
vilka skolor som framledes skulle finnas i centrala Vänersborg för elever i årskurs 6-9
alternativt 7-9.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2009-01-28, § 11, att delge
barn- och ungdomsnämnden Länsrättens dom för vidare åtgärder.
Barn- och ungdomsförvaltningen har upprättat tjänsteutlåtande daterat 2009-03-23.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2009-04-14, § 45, beslutat föreslå att
kommunfullmäktige skulle besluta
1.
att för elever i årskurs 7-9 ska Torpaskolan, Tärnan och Vänerparken användas
2.
återföra frågan om skolor i centrala Vänersborg till barn- och ungdomsnämnden
för vidare handläggning.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2009-04-22, § 134
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
James Bucci (V) yrkade avslag till punkten 1, i ordförandens redovisade beslutsförslag.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden sitt eget beslutsförslag mot James
Buccis (V) yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med ordförandens
förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1.
att för elever i årskurs 7-9 ska Torpaskolan, Tärnan och Vänerparken användas
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Dnr 2007/178

återföra frågan om skolor i centrala Vänersborg till barn- och ungdomsnämnden
för vidare handläggning.

James Bucci (V) reserverade sig mot beslutet i enlighet med 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 Bo Carlsson (C), Marie Dahlin (S), Lars G Blomgren (FP), Gunnar Lidell (M),
Andreas Vänerlöv (KD), Lena Eckerbom Wendel (M), Sven G Johansson (S) och
Marianne Karlsson (C).
Lutz Rininsland (V) yrkade avslag till punkten 1 och bifall till punkten 2, i
kommunstyrelsens förslag med instämmande av Stefan Kärvling (V), Carmen Lundgren
(MP) och Hans Edsbagge (MP)
Lars Rosén (FV) yrkade återremiss av ärendet med motiveringen att en ekonomisk
analys skulle tas fram.
Lutz Rininsland (V) yrkade avslag till Lars Roséns (FV) yrkande.
Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden följande propositionsordning
som godkändes av kommunfullmäktige. Först ställs Lars Roséns (FV) yrkande om återremiss mot avgörande vid dagens sammanträde. Om kommunfullmäktige beslutar att
ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde ställs kommunstyrelsens förslag, punkt 1,
mot Lutz Rininslands (V) m fl ovan angivna yrkande. Därefter ställs kommunstyrelsens
förslag, punkt 2, under proposition.
Ordföranden ställde Lars Roséns (FV) yrkande om återremiss under proposition och
fann att kommunfullmäktige beslutat att ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde.
Härefter ställde ordföranden kommunstyrelsens beslutsförslag, punkt 1, mot Lutz
Rininslands (V) m fl yrkande om avslag och fann att kommunfullmäktige beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärdes.
Följande omröstningsordning godkändes av kommunfullmäktige. Den som stödjer
kommunstyrelsens förslag, röstar ja och den som stödjer Lutz Rininslands (V) m fl
avslagsyrkande, röstar nej.
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Dnr 2007/178

Vid omröstningen lämnades 44 ja-röster och 7 nej-röster. Se bilaga 1. Kommunfullmäktige hade därmed beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Slutligen ställde ordföranden kommunstyrelsens förslag, punkt 2, under proposition och
fann att kommunfullmäktige bifallit detta.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1.
att för elever i årskurs 7-9 ska Torpaskolan, Tärnan och Vänerparken användas
2.
återföra frågan om skolor i centrala Vänersborg till barn- och ungdomsnämnden
för vidare handläggning.
_________
Reservation
Lutz Rininsland (V), James Bucci (V), Stefan Kärvling (V) och Berit Utberg (V)
reserverade sig enligt bilaga 2.

Bilaga

Omröstningslista Bilaga 1
Reservation Bilaga 2

Protokollsutdrag:

Barn- och ungdomsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr 2009/22

Antagande av reviderade lokala miljömål för Vänersborg år
2009-2011
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog vid sammanträde 2006-11-01, § N 12, lokala miljömål för
Vänersborgs kommun.
Miljömålen har reviderats och följer nu de 14 nationella miljökvalitetsmål som berör
Vänersborgs kommun.
Ledningsgruppen för Agenda 21 har vid sammanträde 2008-12-04, § 51, godkänt
framtagna miljömål.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2009-01-14, § 6, att
remittera ärendet till samtliga nämnder för yttrande.
Följande nämnder m fl har yttrat sig
Samhällsbyggnadsnämnden
2009-03-19 § 33
Gymnasienämnden
2009-03-17 § 22
Kulturnämnden
2009-03-09 § 25
Byggnadsnämnden
2009-03-03 § 35
Socialnämnden
2009-02-26 § 41
Barn- och ungdomsnämnden 2009-02-23 § 21
Ledningsgruppen Agenda 21 2009-04-02, § 16
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2009-04-02 redovisat inkomna yttranden
samt lämnat synpunkter på dessa.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2009-04-22, § 105
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Miljösamordnaren Ann Olsson informerade kommunstyrelsen.
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Dnr 2009/22

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1.
anta Lokala miljömål för Vänersborg 2009-2011 med justering av mål 15:1 till
”Dagvatten ska tas om hand lokalt där så är möjligt”
2.

att arbetet med Lokala miljömål för Vänersborg 2009-2011 ska fortsätta med
samma inriktning som utvecklats under målperioden 2006-2008.

3.

att Lokala miljömål för Vänersborg 2009-2011 ersätter tidigare beslut.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Anne-Sophie Aronsson (S) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1.
anta Lokala miljömål för Vänersborg 2009-2011 med justering av mål 15:1 till
”Dagvatten ska tas om hand lokalt där så är möjligt”
2.

att arbetet med Lokala miljömål för Vänersborg 2009-2011 ska fortsätta med
samma inriktning som utvecklats under målperioden 2006-2008.

3.
att Lokala miljömål för Vänersborg 2009-2011 ersätter tidigare beslut.
_____________

Protokollsutdrag:

Miljösamordnaren som har att informera samtliga nämnder
Kommunens författningssamling
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Dnr 2009/162

Antagande av reviderade regler för kulturstipendium
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 1975-06-25, § 148, att anta reglemente för
kulturstipendier.
Barn- och ungdomsförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2009-02-23 föreslagit reviderade
regler för kulturstipendium.
Kulturnämnden har vid sammanträde 2009-03-09, § 24, föreslagit att kommunfullmäktige skulle godkänna föreslagna reviderade regler för kulturstipendium.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut innebärande justering av första stycket i § 7
som föreslås få följande lydelse: Beslut om kulturstipendium sker på nämndens
sammanträde i oktober och stipendiet delas ut vid lämpligt tillfälle.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2009-04-22, § 106
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar reviderade regler för kulturstipendium med den justering av
§ 7 som framgår av redovisningen ovan. Kommunfullmäktige beslutar vidare att uppdra
åt kulturnämnden att fortsättningsvis besluta om ändringar i reglerna för kulturstipendium.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Monika Gustavsson (S) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar reviderade regler för kulturstipendium med den justering av
§ 7 som framgår av redovisningen ovan. Kommunfullmäktige beslutar vidare att uppdra
________________________________________________________________________________
_________________
│ Justerandes sign
│ Utdragsbestyrkande
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Forts § 63

Sammanträdesdatum

Sida

2009-05-13

16 (35)

Dnr 2009/162

åt kulturnämnden att fortsättningsvis besluta om ändringar i reglerna för kulturstipendium.
_____________

Protokollsutdrag:
Barn- och ungdomsnämnden
Kulturnämnden
Kommunens författningssamling
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Dnr 2009/181

Godkännande av köpeavtal avseende del av fastigheten Vargön
2:4 samt anhållan om utökad investeringsbudget
Ärendebeskrivning
Ett köpeavtal har upprättats där kommunen av företaget Ligno Tech Sweden AB köper
del av fastigheten Vargön 2:4.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse 2009-03-25 uppgivit att köpeskillingen
uppgår till 3 000 000 kronor och att kommunen skulle tillträda fastigheten 2009-06-30.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2009-03-19 § 38, föreslagit att
köpeavtalet skulle godkännas av kommunfullmäktige samt att kommunfullmäktige
skulle utöka samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2009 med belopp som
motsvarar föreslagen köpeskilling.
Ekonomikontoret har i skrivelse 2009-04-08 tillstyrkt förslaget. Av skrivelsen framgår
att finansiering kan ske genom ökad upplåning.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2009-04-22, § 107
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner upprättat köpeavtal avseende fastigheten Vargön 2:4.
Kommunfullmäktige beslutar vidare bevilja samhällsbyggnadsnämnden utökad
investeringsbudget för 2009 med 3 000 000 kronor. Finansiering kan ske genom ökad
upplåning.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Bo Carlsson (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner upprättat köpeavtal avseende fastigheten Vargön 2:4.
Kommunfullmäktige beslutar vidare bevilja samhällsbyggnadsnämnden utökad investeringsbudget för 2009 med 3 000 000 kronor. Finansiering kan ske genom ökad upplåning.
_____________

Protokollsutdrag:

Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomikontoret
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Dnr 2009/173

Fråga om ansvarsfrihet för Samordningsförbundet
Vänersborg/Mellerud
Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har överlämnat årsredovisning,
granskningsrapport och revisionsberättelse.
Revisorerna tillstyrker i sin revisionsberättelse 2009-03-16 att styrelsens ledamöter
beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008 samt att samordningsförbundets
årsredovisning godkänns.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2009-04-22, § 113
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. bevilja ansvarsfrihet till styrelsen för samordningsförbundet Vänersborg och
Mellerud avseende 2008 års verksamhet
2. godkänna upprättad årsredovisning för år 2008 avseende samordningsförbundet
Vänersborg och Mellerud.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. bevilja ansvarsfrihet till styrelsen för samordningsförbundet Vänersborg och
Mellerud avseende 2008 års verksamhet
2. godkänna upprättad årsredovisning för år 2008 avseende samordningsförbundet
Vänersborg och Mellerud.
_____________
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Dnr 2009/173

Jäv

Lennart Niklasson meddelade att han inte deltog i handläggningen eller beslutet av detta
ärende på grund av jäv.

Protokollsutdrag:

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud
Revisionen

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 66

Sammanträdesdatum

Sida

2009-05-13

21 (35)

Dnr 2008/170

Svar på motion om sommarjobb för nysvenskar
Ärendebeskrivning
Marie Dahlin (s) och Kjell Nilsson (s) har för socialdemokraterna och centerpartiet, mot
bakgrund av vad som anförs i motionen föreslagit kommunfullmäktige att tillfälle till
sommarjobb ges till nysvenskar som går SFI-utbildning samt att kommunen tillsammans
med exempelvis Vänersborg & Co och föreningslivet hittar arbetsplatser som är villiga
att ta emot sommarjobbande nysvenskar.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2008-03-19, § 28, att remittera
motionen till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2009-03-04, § 37, att
remittera motionen till gymnasienämnden och socialnämnden för yttrande.
Gymnasienämnden beslutade vid sammanträde 2009-03-17, § 29, att tillstyrka förslaget.
Socialnämnden beslutade vid sammanträde 2009-03-26, § 59, att anta socialförvaltningens skrivelse 2009-03-09 som ser positivt på motionens intentioner.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2009-04-01 redovisat inkomna yttranden
samt förslag till beslut
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2009-04-22, § 108
Ordföranden redovisade arbetsutskottets förslag till beslut.
Gunnar Lidell (M) yrkade att ordet ”nysvenskar” i beslutsförslagets näst sista mening
byts ut mot ”personer med pågående eller nyss avslutad SFI”
James Bucci (V) yrkade att årtalet i beslutsförslaget skulle ändras till 2010.
Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden de tre förslagen och föreslog
att de var för sig skulle ställas under proposition, vilket godkändes av kommunstyrelsen.
Härefter ställde ordföranden de tre förslagen under proposition och fann att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar ge kommunchefen i uppdrag att utreda om Vänersborg &
Co, socialförvaltningen samt kommunens arbetsmarknadsenhet kan hitta arbetsplatser
som inför sommaren 2009 är villiga att ta emot sommarjobbande nysvenskar. Därmed
anses motionen besvarad och avslutad.
Noteras att James Bucci (V) reserverade sig mot beslutet enligt en till kommunstyrelsens protokoll fogad bilaga.
Noteras att även Gunnar Lidell (M), Tor Wendel (M), Astrid Karlsson Björkman (M),
Lars G Blomgren (FP) och Andreas Vänerlöv (KD) reserverade sig mot beslutet.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Lutz Rininsland (V) yrkade att årtalet i beslutsförslaget skulle ändras till 2010.
Marie Dahlin (S) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag med instämmande av
Carmen Lundgren (MP).
Gunnar Lidell (M) yrkade att ordet ”nysvenskar” i beslutsförslagets näst sista mening
skulle bytas ut mot ”personer med pågående eller nyss avslutad SFI”. I övrigt yrkades
bifall till motionen. I yrkandet instämde Tove af Geijerstam (FP).
Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden följande propositionsordning,
som godkändes av kommunfullmäktige. Först ställs kommunstyrelsens förslag mot Lutz
Rininslands (V) ovan redovisade yrkande. Därefter ställs kommunstyrelsens förslag mot
Gunnar Lidells (M) m fl ovan redovisade yrkande.
Ordföranden ställde kommunstyrelsens förslag mot Lutz Rininslands (V) m fl yrkande
och fann att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Därefter ställde ordföranden kommunstyrelsens förslag mot Gunnar Lidells (M) m fl
ovan redovisade yrkande och fann att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar ge kommunchefen i uppdrag att utreda om Vänersborg &
Co, socialförvaltningen samt kommunens arbetsmarknadsenhet kan hitta arbetsplatser
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som inför sommaren 2009 är villiga att ta emot sommarjobbande nysvenskar. Därmed
anses motionen besvarad och avslutad.
_________
Reservation

Följande ledamöter reserverade sig mot beslutet. Gunnar Lidell (M), Astrid Karlsson
Björkman (M), Anders Forsström (M), Kerstin Andersson-Karlsson (M), Lisbeth Brodin
(M), Jonas Johansson (M), Lena Eckerbom Wendel (M), Henrik Josen (M), Tommy
Larsson (M), Johan Ekström (FP), Lars G Blomgren (FP), Tove af Geijerstam (FP),
Kerstin Andersson (FP), Bengt Holmkvist (-), Andreas Vänerlöv (KD), Ann-Christin
Lind (KD), John-Åke Ericsson (KD) och Marie-Louise Bäckman (KD).

Protokollsutdrag:
Kommunchefen
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Dnr 2008/635

Svar på motion om debattklimatet vid kommunfullmäktiges
sammanträden
Ärendebeskrivning
Andreas Vänerlöv (KD) har för kristdemokraternas fullmäktigegrupp, mot bakgrund av
vad som anges i motionen föreslagit kommunfullmäktige att ”låta en beteende/ledarskapskonsult arbeta med de problem jag har försökt att beskriva. Att beteende/ledarskapskonsulten arbetar med Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och arbetar sedan
vidare med samtliga nämnder.”
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2008-12-17, § 139, att remittera
motionen till kommunstyrelsen.
Demokratiberedningen har vid sammanträde 2009-03-10, § 76, beslutat ställa sig bakom
upprättat förslag till yttrande daterat 2009-02-06. Av yttrandet framgår bland annat att
Sveriges Kommuner och Landsting på sin hemsida har en självstudiehandledning när det
gäller att förbättra samtalsklimat, förhållningssätt och umgängesformer i det politiska
livet. Förtroendevalda rekommenderas att genomgå den webbaserade utbildningen och
partiernas fullmäktigegrupper förväntas sedan utvärdera resultatet.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2009-04-22, § 109
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Gunnar Lidell (M) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med instämmande
av Andreas Vänerlöv (KD).
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar ställa sig bakom yttrande daterat 2009-02-06. Motionen
kan med denna rekommendation anses vara besvarad och avslutad.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Andreas Vänerlöv (KD) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag med instämmande
av Lars-Göran Ljunggren (S), Bo Carlsson (C) och Lars G Blomgren (FP).
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Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar ställa sig bakom yttrande daterat 2009-02-06. Motionen
kan med denna rekommendation anses vara besvarad och avslutad.
____________

Protokollsutdrag:
Demokratiberedningen
Politiska gruppledarna i kommunfullmäktige
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Dnr 2008/640

Svar på motion om ansvar och befogenheter inom
personalområdet - tjänstetillsättningar
Ärendebeskrivning
Anders Forsström (M) har, mot bakgrund av vad som anges i motionen, föreslagit att
kommunstyrelsen, personal- och förhandlingsutskottet, omgående skulle få i uppdrag att
se över dokumentet Ansvar och befogenheter inom personalområdet och komma med
förslag på lämpliga förändringar.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2009-02-04, § 16, att remittera ärendet
till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande, senast reviderat 2009-03-25, bland
annat uttalat att utifrån den översyn och revidering som nyligen gjorts, bör dokumentet
”Ansvar och befogenheter inom personalområdet” vara så genomarbetat och förankrat
att en ytterligare översyn inte skulle innebära någon förändring.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2009-04-22, § 110.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Gunnar Lidell (M) yrkade att beslutsförslaget skulle ha följande lydelse ”
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen, och uppdrar åt kommunstyrelsen
(PFU) att se över dokumentet ”Ansvar och befogenheter inom personalområdet” och
komma med förslag på lämpliga förändringar. Översynen bör särskilt gälla utannonsering, tillsättning och lönesättning av chefstjänster samt tjänster med central och/eller
utåtriktad funktion.” I yrkandet instämde James Bucci (V) och Lars Rosén (FV).
Ordföranden yrkade bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden arbetsutskottets förslag mot
Gunnar Lidells (M) m fl yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat enligt
arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärdes.
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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
Bo Carlsson (C)
Joakim Sjöling (S)
Marie Dahlin (S)
Anne Sophie Aronsson (S)

Madelaine Karlsson (S)
Kate Giaever (S)
Ann-Britt Fröjd (C)
Lars-Göran Ljunggren (S)

7 nej-röster
Gunnar Lidell (M)
Tor Wendel (M)
Astrid Karlsson Björkman (M)
Lars G Blomgren (FP)

Andreas Vänerlöv (KD)
James Bucci (V)
Lars Rosén (FV)

Kommunstyrelsen hade därmed beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom av kommunstyrelseförvaltningen
upprättat tjänsteutlåtande och antar detta som sitt eget. Därmed anses motionen besvarad
och avlutad.
Noteras att följande ledamöter reserverade sig mot beslutet: Gunnar Lidell (M), Tor
Wendel (M), Astrid Karlsson Björkman (M), Lars G Blomgren (FP), Andreas Vänerlöv
(KD) och Lars Rosén (FV).
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Anders Forsström (M) yrkade att beslutsförslaget skulle ha följande lydelse ” Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen, och uppdrar åt kommunstyrelsen (PFU) att se
över dokumentet ”Ansvar och befogenheter inom personalområdet” och komma med
förslag på lämpliga förändringar. Översynen bör särskilt gälla utannonsering, tillsättning
och lönesättning av chefstjänster samt tjänster med central och/eller utåtriktad funktion.”
I yrkandet instämde Gunnar Lidell (M), James Bucci (V) och Johan Ekström (FP).
Bo Carlsson (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden kommunstyrelsens förslag mot
Anders Forsströms (M) ovan redovisade yrkande och fann att kommunfullmäktige
beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärdes.
Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av kommun-
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fullmäktige. Den som stödjer kommunstörelsens förslag, röstar ja och den som stödjer
Anders Forsströms (M) m fl ovan redovisade yrkande, röstar nej.
Vid omröstningen lämnades 26 ja-röster och 25 nej-röster. Se bilaga 3. Kommunfullmäktige hade därmed beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom av kommunstyrelseförvaltningen
upprättat tjänsteutlåtande och antar detta som sitt eget. Därmed anses motionen besvarad
och avlutad.
_________

Bilaga

Omröstningslista bilaga 3

Protokollsutdrag:
Personalkontoret
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Svar på motion om att utreda och eventuellt skydda
Huvudnässkolans byggnader i detaljplan
James Bucci (v) har, mot bakgrund av vad som anges i motionen, föreslagit kommunfullmäktige att ”Vänersborgs kommun utreder och eventuellt skyddar Huvudnässkolans
byggnader i detaljplan.”
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2009-02-04, § 19, att remittera ärendet
till kommunstyrelsen.
Förvaltningschefen för byggnadsförvaltningen Charlotte Rosborg, har i tjänsteutlåtande
2009-03-04 redovisat att flera parallella utredningar pågår som berör Huvudnässkolan.
De olika utredningarna har också närmare redovisats i utlåtandet. Av utlåtandet framgår
att resultatet av utredningarna bör vägas samman innan man kan ta ställning till hur och
om byggnaderna ska skyddas.
Länsstyrelsen har enligt tjänsteanteckning 2009-03-25 beslutat lägga ned frågan om
byggnadsminnesförklaring av Huvudnässkolan. Av tjänsteanteckningen framgår att
”Först när byggnaderna är rivna och man beslutat sig för hur entrén till aulan ska ordnas
kan ärendet återupptas.”
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2009-04-22, § 111
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
James Bucci (V) yrkade att beslutsmeningen skulle ha följande lydelse:
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden arbetsutskottets förslag mot
James Buccis (V) yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets
förslag.
Omröstning begärdes.
Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av kommunstyrelsen. Den som stödjer arbetsutskottets förslag, röstar ja och den som stödjer James
Buccis (V) yrkande, röstar nej.
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10 ja-röster
Bo Carlsson (C)
Joakim Sjöling (S)
Marie Dahlin (S)
Anne Sophie Aronsson (S)
Madelaine Karlsson (S)

Kate Giaever (S)
Ann-Britt Fröjd (C)
Andreas Vänerlöv (KD)
Lars Rosén (FV)
Lars-Göran Ljunggren (S)

1 nej-röst

4 avstår

James Bucci (V)

Gunnar Lidell (M)
Tor Wendel (M)
Astrid Karlsson Björkman (M)
Lars G Blomgren (FP)

Kommunstyrelsen hade därmed beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen med hänvisning till tjänsteutlåtande
2009-03-04. Motionen anses därmed besvarad och avslutad.
Noteras att James Bucci (V) reserverade sig mot beslutet enligt en till kommunstyrelsens
protokoll fogad bilaga.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
James Bucci (V) yrkade bifall till motionen.
Lars-Göran Ljunggren (S) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden kommunstyrelsens förslag mot
James Buccis (V) yrkande och fann att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning begärdes.
Följande omröstningsordning godkändes av fullmäktige. Den som stödjer kommunstyrelsens förslag, röstar ja och den som stödjer James Buccis (V) yrkande, röstar nej.
Vi omröstningen lämnades 44 ja-röster och 4 nej-röster. Tre ledamöter avstod från att
rösta. Se bilaga 4. Kommunfullmäktige hade därmed beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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Dnr 2009/83

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen med hänvisning till tjänsteutlåtande
2009-03-04. Motionen anses därmed besvarad och avslutad.
_________
Bilaga
Omröstningslista enligt bilaga 4.
Reservation

James Bucci (V) och Berit Utberg (V) reserverade sig mot beslutet enligt bilaga 5.
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Dnr 2008/58

Svar på motion om belysning vid busshållplatser
Ärendebeskrivning
Ann-Britth Fröjd (C) och Anne Sophie Aronsson (S) har mot bakgrund av vad som
anförs i motionen yrkat att ”Vänersborgs kommun successivt installerar belysning i
busshållplatserna inom kommunen”.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2008-02-06, § 11, att remittera
motionen till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2008-06-12, § 94, avgivit yttrande
enligt samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse 2008-05-15, med viss justering vad
gäller kostnader.
Västtrafik AB har i skrivelse 2008-04-28 bland annat redovisat möjligheter till belysning
både genom el-anslutning och solcellsteknik.
Vägverket har i skrivelse 2008-03-10 bland annat redovisat kriterier för belysning av
busshållplatser.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2009-03-09 bland annat redovisat
att inom Västtrafik pågår ett försök med belysning av busshållplatser genom
solcellsteknik. Av skrivelsen framgår också att kommunen kommer att bevaka
utvärderingen av testet.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2009-04-22, § 112
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar uttala att motionens frågeställning är under utredande och
kommer att utvärderas under försommaren 2009. Om försöket faller väl ut kommer
utbyggnad att ske i den takt som ekonomin hos Västtrafik och ägarna tillåter.
Vänersborgs kommun kommer att följa utvärderingen av försöket. Med detta som
bakgrund anses motionen besvarad och avslutad.
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Dnr 2008/58

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ann-Britth Fröjd (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar uttala att motionens frågeställning är under utredande och
kommer att utvärderas under försommaren 2009. Om försöket faller väl ut kommer
utbyggnad att ske i den takt som ekonomin hos Västtrafik och ägarna tillåter.
Vänersborgs kommun kommer att följa utvärderingen av försöket. Med detta som
bakgrund anses motionen besvarad och avslutad.
_________
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Dnr 2009/208

Svar på interpellation till barn- och ungdomsnämndens
ordförande angående utredning om skollokaler och minskning
av tjänster
Ärendebeskrivning
Gunnar Lidell (M) har ställt en interpellation till barn- och ungdomsnämndens
ordförande S Anders Larsson (S) om utredning av skollokaler samt minskning av
antalet tjänster inom barnomsorg, fritidsverksamhet samt grundskola.
Kommunfullmäktige beslutade 2009-04-15, § 54, att interpellationen fick ställas samt
beredde barn- och ungdomsnämndens ordförande S Anders Larsson (S) möjlighet att
besvara interpellationen vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Barn- och ungdomsnämndens ordförande S Anders Larsson (S) lämnade ett skriftligt
svar på interpellationen samt var närvarande för eventuella inlägg.
Inlägg framfördes av Gunnar Lidell (M).
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar svaret och lägger detsamma till handlingarna.
_____________
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Dnr 2009/215

Entledigande från uppdraget som ersättare i barn- och
ungdomsnämnden avseende Madeleine Werner (C) samt
tillsättande av ny ersättare
Ärendebeskrivning
Madeleine Werner (C) har avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och
ungdomsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Madeleine Werner (C) från uppdraget som
ersättare i barn- och ungdomsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar vidare, på grund av ovanstående, att utse Andreas Knutsson
(C) Kyrkogatan 23, 462 33 Vänersborg, till ny ersättare i barn- och ungdomsnämnden.
_____________

Protokollsutdrag:

Madeleine Werner
Andreas Knutsson
Barn- och ungdomsnämnden
Lönekontoret
Förtroendemannaregistret
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