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P l a ts

Sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Onsdagen den 10 februari 2010, kl 18.00-21.00.

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2-3

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 3

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 3

Ärendelista

Sid 4-5

Utsedd att justera

Lars-Göran Ljunggren och Lars Rosén

Tid och plats för justering

Utvecklingskontoret onsdagen den 17 februari 2010 kl 13.00
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Underskrifter
Sekreterare
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Ordförande
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Dan Nyberg
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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)
Mikael Andersson (S)
Orvar Carlsson (KD)
Bengt Larson (S)
Bengt Holmkvist Bo Carlsson (C)
Ann-Britth Fröjd (C)
Gunnar Lidell (M)
James Bucci (V)
Sigyn Lindbom (S)
Joakim Sjöling (S)
Tore Söderberg (MP)
Tomas Öhberg (S)
Usa Charoensawat (C)
Betty Axelsson (S)
Tove af Geijerstam (FP)
Stefan Kärvling (V)
Åsa Johansson (S)
Ann-Christin Helgegren (KD)
Kerstin Andersson-Carlsson (M)
Mats Andersson (C)
Marianne Ramm (V)
Maj-Britt Robertsson (S)
Kerstin Andersson (FP)
Sonja Westberg (S)
Reidar Eriksson (S)
Inger Wallén (S)
Platsen tom

Tjänstgör för

Lennart Niklasson (S)

Kate Giaever (S)
Jeanette Larsson (S)
Hans Edsbagge (MP)
Kjell Nilsson (S)
Marianne Karlsson (C)
Gisela Holtersson (S)

Berit Utberg (V)

Jenny Brycker (S)
Marie Dahlin (S)
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Annalena Levin (C)
Platsen tom
Platsen tom
Lena Eckerbom Wendel (M)
Henrik Josten (M)
Andreas Vänerlöv (KD)
John-Åke Ericsson (KD)
Reino Fredriksson (M)
Kenneth Persson (S)
Madelaine Karlsson (S)
Johanna Olsson (S)
Lars Rosén (FV)
Monica Bredberg (MP)

Ingemar Andersén (M)
Emanuel Adel Aboasaleh (M)

Marie-Louise Bäckman (KD)

Ersättare
Ingvar Håkansson (C)
Kristina Rosell (FP)
Torkel Åström (MP)
Roger Karlsson (FV)
Lennart Bäckemo (FV)

Övriga deltagare
Kommunchefen Guy Mahlviker
Tillträdande kommundirektören Ove Thörnkvist
Kanslichefen Claire Gabrielsson
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
§2
Redovisningschefen Camilla Werngren
§2
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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Ärenden

Sid

§1

Tillträdande kommundirektören Ove Thörnkvist presenterar sig

6

§2

Information om preliminär bokslutsrapport 2009 (Dnr KS 2009/7)

7

§3

Antagande av brandskyddspolicy för Vänersborgs kommun
(Dnr KS 2010/27)

8

§4

Godkännande av reviderad förbundsordning för Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund (Dnr KS 2008/653)

9

§5

Godkännande av reviderad bolagsordning för AB Vänersborgsbostäder
samt upphävande av tidigare beslut om revidering från kommunfullmäktige den 16 december 2009 (Dnr KS 2010/34)

11

§6

Delegation av ansvar för tillsyn av handel med vissa receptfria läkemedel samt godkännande av reviderat reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden liksom antagande av taxa för tillsyn enligt lag om
handel med vissa receptfria läkemedel (Dnr KS 2009/650)

13

§7

Anhållan att överta tillsyn över vattenskyddsområden belägna inom
Vänersborgs kommun (Dnr KS 2009/652)

15

§8

Godkännande av policy för mottagande av sponsring och gåvor
(Dnr KS 2009/458)

17

§9

Justerad budget 2010 avseende förändrat personalomkostnadspålägg
(Dnr KS 2009/645)

18

§ 10

Anhållan om extra investeringsmedel till projekt Torpaskolan
(Dnr KS 2010/22)

20

§ 11

Fastställande av tomtpriser inom Katrinedal Södra, Vänersborg
(Dnr KS 2010/21)

23

§ 12

Entledigande och tillsättning av ersättare i samhällsbyggnadsnämnden
(Dnr KS 2010/90)

24

§ 13

Fråga till barn- och ungdomsnämndens ordförande - Är det inte
klädsamt att hålla sig till sanningen? (Dnr KS 2010/45)

25

§ 14

Fråga till kommunstyrelsens ordförande - Kan vi räkna med en
annorlunda ordning i år? (Dnr KS 2010/106)

26

§ 15

Motion om att initiera utredning och granskning om huruvida
förtroendevalda, anställda och/eller anlitade konsulter orsakat
Vänersborgs kommun skada i samband med Projekt Arena Vänersborg
(Dnr KS 2010/46)

27
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§ 16

Motion om ”In med hästen i samhällsplaneringen - gör Vänersborg till
en hästkommun” (Dnr KS 2010/113)

28

§ 17

Motion om att initiera utredning och granskning av förtroendevalda,
anställda och/eller anlitade konsulter om de har brutit mot lagar,
reglementen i projekt Arena Vänersborg (Dnr KS 2010/116)

29
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§1

Presentation
Tillträdande kommundirektören Ove Thörnkvist presenterade sig.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterade informationen
_________
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§2

Information
Ekonomikontoret har upprättat en preliminär bokslutsrapport december 2009.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade kommunfullmäktige. Redovisningschefen Camilla Werngren fanns tillgänglig för att besvara frågor.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterade informationen
_________
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Dnr 2010/27

Antagande av brandskyddspolicy för Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Ny brandskyddspolicy har arbetats fram. Anvisningar till policyn kommer att arbetas
fram av kommunstyrelseförvaltningen. Syftet är att tydliggöra ansvar och roller.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2010-01-20, § 5
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kanslichefen Claire Gabrielsson informerade.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta ny brandskyddspolicy och samtidigt upphäva den nu
gällande.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta ny brandskyddspolicy och samtidigt upphäva den nu
gällande.
_____________

Protokollsutdrag:

Samtliga nämnder
Kommunstyrelseförvaltningen
Författningarna
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Dnr 2008/653

Godkännande av reviderad förbundsordning för Norra
Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Ärendebeskrivning
Efter samråd med medlemskommunerna avseende förbundets förbundsordning har ett
förslag till revidering tagits fram. Direktionen har vid sammanträde den 17 november
2009 beslutat om ändrad förbundsordning. Densamma ska nu fastställas av respektive
medlemskommuns kommunfullmäktige.
Ändringarna rör bland annat ansvarsfördelningen gentemot Vänersborgs kommun.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2010-01-20, § 6
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kanslichefen Claire Gabrielsson informerade.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderad förbundsordning enligt förslag
från Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och överlämna till direktionen att besluta
om ikraftträdande efter samtliga medlemskommuners godkännande av revideringen.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderad förbundsordning enligt förslag
från Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och överlämna till direktionen att besluta
om ikraftträdande efter samtliga medlemskommuners godkännande av revideringen.
_____________
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Dnr 2008/653

Protokollsutdrag:

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Författningarna
Trollhättans stad
Melleruds kommun
Färgelanda kommun
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Dnr 2010/34

Godkännande av reviderad bolagsordning för AB Vänersborgsbostäder samt upphävande av tidigare beslut om revidering från
kommunfullmäktige den 16 december 1009
Ärendebeskrivning
I samband med nyemission av aktier i AB Vänersborgbostäder upptäcktes att bolagsordningen behövde revideras vad gäller aktiekapital och antal aktier. Revidering förslogs
och beslutades av kommunfullmäktige den 16 december 2009. Dessvärre var då föreslagen bolagsordningen inte korrekt enligt aktiebolagslagen och nytt beslut behöver
således fattas.
Skillnaden mellan föreskrivet högsta och lägsta aktiekapital och högsta och lägsta antal
aktier får högst vara 4 gånger. Nytt förslag till bolagsordning föreläggs nu kommunfullmäktige efter stämmobeslut.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kanslichefen Claire Gabrielsson informerade.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar, under förutsättning av att den extra bolagsstämman
2010-01-25 godkänner föreslagen bolagsordning, att godkänna föreslagen revidering
av bolagsordningen för AB Vänersborgsbostäder och samtidigt upphäva beslut från
2009-12-16 om samma bolagsordning
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
AB Vänersborgsbostäder har vid extra bolagsstämma 2010-01-25, beslutat att anta
reviderad bolagsordning.
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Dnr 2010/34

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagen revidering av bolagsordningen
för AB Vänersborgsbostäder och samtidigt upphäva beslut från 2009-12-16 om samma
bolagsordning
__________

Protokollsutdrag:

AB Vänersborgsbostäder
Författningarna
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Dnr 2009/650

Delegation av ansvar för tillsyn av handel med vissa receptfria
läkemedel samt godkännande av reviderat reglemente för miljöoch hälsoskyddsnämnden liksom antagande av taxa för tillsyn
enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel
Ärendebeskrivning
Ny lag om handel med vissa receptfria läkemedel har trätt ikraft. Enligt lagen ska
kommunen utöva tillsyn.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tidigare haft tillsynen över handel med nikotinläkemedel, en lag som nu upphört och istället infogats i nya lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att de övertar ansvaret för tillsynen och att
reglementet således ändras och att ny taxa antas samt att tidigare taxa upphävs.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2010-01-20, § 8
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kanslichefen Claire Gabrielsson informerade.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att delegera ansvar för tillsyn av handel med receptfria
läkemedel till miljö- och hälsoskyddsnämnden och därmed godkänna ändrat reglemente
för nämnden avseende § 3 enligt upprättat förslag.
Kommunfullmäktige antar nya taxebestämmelser enligt förslag från miljö- och
hälsoskyddsnämnden samt upphäver nämndens taxa för anmälningar och tillsyn enligt
lag om detaljhandel med nikotinläkemedel.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
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Dnr 2009/650

Sven G Johansson (S) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att delegera ansvar för tillsyn av handel med receptfria
läkemedel till miljö- och hälsoskyddsnämnden och därmed godkänna ändrat reglemente
för nämnden avseende § 3 enligt upprättat förslag.
Kommunfullmäktige antar nya taxebestämmelser enligt förslag från miljö- och
hälsoskyddsnämnden samt upphäver nämndens taxa för anmälningar och tillsyn enligt
lag om detaljhandel med nikotinläkemedel.
_____________

Protokollsutdrag:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Författningarna
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Dnr 2009/652

Anhållan att överta tillsyn över vattenskyddsområden belägna
inom Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i beslut från 2009-12-14, § 120, föreslagit
kommunfullmäktige att hemställa till länsstyrelsen att få överta tillsynsansvaret för
vattenskyddsområden belägna inom Vänersborgs kommun, såväl befintliga som
tillkommande.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2010-01-20, § 9
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att hemställa till länsstyrelsen att överlåta tillsyn över
vattenskyddsområden belägna inom Vänersborgs kommun i enlighet med 10 § förordningen om tillsyn enligt miljöbalken p A18 bilagan till förordningen. Tillsynen föreslås
omfatta såväl befintliga som tillkommande vattenskyddsområden inom kommunen.
Kommunfullmäktige förutsätter att miljö- och hälsoskyddsnämnden försäkrar sig om att
finansiering sker genom överföring av statliga medel.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Sven G Johansson (S) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. I yrkandet instämde
Bo Carlsson (C)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att hemställa till länsstyrelsen att överlåta tillsyn över
vattenskyddsområden belägna inom Vänersborgs kommun i enlighet med 10 § förordningen om tillsyn enligt miljöbalken p A18 bilagan till förordningen. Tillsynen föreslås
omfatta såväl befintliga som tillkommande vattenskyddsområden inom kommunen.
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Dnr 2009/652

Kommunfullmäktige förutsätter att miljö- och hälsoskyddsnämnden försäkrar sig om att
finansiering sker genom överföring av statliga medel.
_____________

Protokollsutdrag:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
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§8

Dnr 2009/458

Godkännande av policy för mottagande av sponsring och gåvor
Ärendebeskrivning
Det blir allt vanligare att kommunen erbjuds sponsring och gåvor. För att säkerställa att
mottagandet inte strider mot lag eller på annats sätt sker otillbörligt, har en policy
arbetats fram.
Policyn har varit föremål för nämndsremiss.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2010-01-20, § 13
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kanslichefen Claire Gabrielsson informerade.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för mottagande av sponsring och gåvor.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelseförvaltningen att ta fram anvisningar till
policyn.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Sven G Johansson (S) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för mottagande av sponsring och gåvor.
_____________
Protokollsutdrag:

Samtliga nämnder
Författningarna
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Dnr 2009/645

Justerad budget 2010 avseende förändrat personalomkostnadspålägg
Ärendebeskrivning
I nämndernas beslutade budgetramar för 2010 är det interna personalomkostnadspålägget preliminärt beräknade till 40,45 %. Mot bakgrund av sänkta arbetsgivaravgifter
rekommenderar Sveriges kommuner och landsting ett personalomkostnadspålägg som
att gå till 39,08 % för 2010. Det är kostnaderna för avtalsförsäkringarna som minskar.
Ett lägre personalomkostnadspålägg innebär lägre kostnader för nämnderna.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2010-01-20, § 7
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande:
1. Nämndernas budgetanslag för 2010 justeras ned enligt följande:
Barn- och ungdoms nämnden
-4 190 Tkr
Byggnadsnämnden
-120 Tkr
Gymnasienämnden
- 1 165 Tkr
Kommunstyrelsen
- 379 Tkr
Kulturnämnden
-63 Tkr
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
- 57 Tkr
Samhällsbyggnadsnämnden
- 343 Tkr
Socialnämnden
-4 793 Tkr
Totalt nämnderna
-11 110 Tkr
2. Nedjustering en av nämndernas personalomkostnadspålägg om totalt 11 110 Tkr,
tillförs kommunstyrelsens förfogandeanslag som sedan tidigare är budgeterat till
4 912 Tkr för år 2010.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
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Dnr 2009/645

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande:
1. Nämndernas budgetanslag för 2010 justeras ned enligt följande:
Barn- och ungdoms nämnden
-4 190 Tkr
Byggnadsnämnden
-120 Tkr
Gymnasienämnden
- 1 165 Tkr
Kommunstyrelsen
- 379 Tkr
Kulturnämnden
-63 Tkr
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
- 57 Tkr
Samhällsbyggnadsnämnden
- 343 Tkr
Socialnämnden
-4 793 Tkr
Totalt nämnderna
-11 110 Tkr
2. Nedjustering en av nämndernas personalomkostnadspålägg om totalt 11 110 Tkr,
tillförs kommunstyrelsens förfogandeanslag som sedan tidigare är budgeterat till
4 912 Tkr för år 2010.
_____________

Protokollsutdrag:

Ekonomikontoret
Samtliga nämnder
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Dnr 2010/22

Anhållan om extra investeringsmedel till projektet Torpaskolan
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut från den 22 december 2009, § 185, hemställt
om extra investeringsmedel för projekt ”Torpaskolan” på Idrottsgatan 3, kvarteret
Oden 1.
Ärendet bygger på tidigare ställningstaganden i kommunfullmäktige om skolor för
årskurs 7-9.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2010-01-20, §11
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Fastighetschefen Gunnar Björklund informerade kommunstyrelsen.
Noteras att Lutz Rininsland (V) meddelade att han inte deltog i beslutet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar, under förutsättning av att barn- och ungdomsnämnden
2010-01-25 ställer sig bakom förslaget och därmed accepterar den därmed följande
högre hyran, att anslå 15 miljoner kronor under 2010 utöver redan budgeterade
investeringsmedel för projekt ”Torpaskolan”. Finansiering sker genom ökad upplåning.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade att barn- och ungdomsnämnden vid sammanträde 2010-01-25,
§ 4, beslutat föreslå kommunstyrelsen att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att
ersätta nuvarande Torpaskolan med nybyggda lokaler enligt anbud samt att tillse att
Tärnans lokaler verksamhetsanpassas.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
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Dnr 2010/22

Bo Carlsson (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. I yrkandet instämde Johan
Ekström (FP), Andreas Vänerlöv (KD) och Kerstin Andersson (FP)
Anders Forsström (M) yrkade att beslutsförslagets sista mening skulle ha följande
lydelse: Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att finansiera de 15 miljonerna inom
befintlig investeringsram.
Lutz Rininsland (V) yrkade att ärendet skulle återremitteras med motiveringen att barnoch ungdomsnämnden inte har fört en diskussion som föregick beslutet om ”projekt
Torpaskolan”.
Om yrkandet om återremiss inte skulle vinna gehör yrkade Lutz Rininsland (V) att
ärendet skulle avslås. I yrkandena instämde Stefan Kärvling (V).
Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden kommunallagens 36 § som
säger att ett ärende ska återremitteras om det begärs av minst en tredjedel av de
närvarande ledamöterna.
Härefter redovisade ordföranden de ovan angivna yrkandena och föreslog följande
propositionsordning: Först skulle yrkandet om återremiss ställas mot att ärendet skulle
avgöras vid dagens sammanträde. Om kommunfullmäktige beslutade att ärendet skulle
avgöras vid dagens sammanträde skulle kommunstyrelsens förslag inklusive Anders
Forsströms (M) yrkande ställas mot Lutz Rininslands (V) yrkande om avslag. Om
avslagsyrkandet inte vinner gehör skulle slutligen kommunstyrelsens förslag ställas mot
Anders Forsströms (M) yrkande. Kommunfullmäktige godkände föreslagen ordning.
Ordföranden ställde därmed yrkandet om återremiss med ovan angiven motivering mot
att ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde och fann att kommunfullmäktige
beslutat att ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde.
Omröstning begärdes
Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av kommunfullmäktige. Den som anser att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde, röstar ja och
den som anser att ärendet ska återremitteras, med ovan angiven motivering, röstar nej.
Vid omröstningen lämnades 42 ja-röster och 6 nej-röster. Se bilaga 1. Kommunfullmäktige hade därmed beslutat att ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde.
Noteras att tre ledamöter saknade ersättare vid sammanträdet.
Härefter ställde ordföranden kommunstyrelsens förslag inklusive Anders Forsströms
(M) yrkande mot Lutz Rininslands (V) avslagsyrkande och fann att kommunfullmäktige
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Dnr 2010/22

röstat till förmån för kommunstyrelsens förslag inklusive Anders Forsströms (M)
yrkande.
Slutligen ställde ordföranden kommunstyrelsens förslag mot Anders Forsströms (M)
yrkande och fann att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anslå 15 miljoner kronor under 2010 utöver redan
budgeterade investeringsmedel för projekt ”Torpaskolan”. Finansiering sker genom
ökad upplåning.
_____________
Reservation

Lutz Rininsland (V), Stefan Kärvling (V), Marianne Ramm (V) och James Bucci (V)
reserverade sig mot beslutet i enlighet med bilaga 2.

Bilaga

Omröstningslista bilaga 1
Skriftlig reservation bilaga 2

Protokollsutdrag:
Samhällsbyggnadsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomikontoret
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Dnr 2010/21

Fastställande av tomtpriser inom Katrinedal Södra, Vänersborg
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut från den 22 december 2009, § 186, inkommit
till kommunfullmäktige med hemställan om fastställande av tomtpriser för området
Katrinedal, Södra.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2010-01-20, § 10
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att för mark inom Katrinedal, Södra, tillämpa ett genomsnittspris på 223 200 kronor samt att justering görs med 50 kr/kvm för tomter som är
större eller mindre än genomsnittstomten (1 182 kvm).
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Bo Carlsson (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. I yrkandet instämde
Gunnar Lidell (M), Lars G Blomgren (FP) och Johan Ekström (FP).
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att för mark inom Katrinedal, Södra, tillämpa ett genomsnittspris på 223 200 kronor samt att justering görs med 50 kr/kvm för tomter som är
större eller mindre än genomsnittstomten (1 182 kvm).
_____________
Protokollsutdrag:

Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomikontoret
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Dnr 2010/90

Entledigande och tillsättning av ersättare i samhällsbyggnadsnämnden
Ärendebeskrivning
Emanuel Adel Aboasaleh (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige entledigar Emanuel Adel Aboasaleh (M) från uppdraget som
ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunfullmäktige utser, på grund av ovanstående, Johan Johnsson (M), Barrskogsvägen 4, 462 60 Vänersborg, till ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.
_________

Protokollsutdrag:

Emanuel Adel Aboasaleh
Johan Johnsson
Samhällsbyggnadsnämnden
Lönekontoret
Förtroendemannaregistret

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2010-02-10

25 (29)

§ 13

Dnr 2010/45

Fråga till barn- och ungdomsnämndens ordförande - Är det inte
klädsamt att hålla sig till sanningen?
Ärendebeskrivning
Lutz Rininsland (V) har ställt en fråga till barn- och ungdomsnämndens ordförande
Marie Dahlin (S) med rubriken ”Är det inte klädsamt att hålla sig till sanningen”.
Kommunfullmäktige medgav att frågan fick ställas.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Barn- och ungdomsnämndens ordförande Marie Dahlin (S) var förhindrad att delta i
sammanträdet varför frågan kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges kommande
sammanträde.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.
_____________

Protokollsutdrag:

Marie Dahlin
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Dnr 2010/106

Fråga till kommunstyrelsens ordförande - Kan vi räkna med en
annorlunda ordning i år?
Ärendebeskrivning
Lutz Rininsland (V) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran
Ljunggren (S) om ”Kan vi räkna med en annorlunda ordning i år”
Kommunfullmäktige medgav att frågan fick ställas.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (S) besvarade frågan.
Inlägg framfördes av Lutz Rininsland (V) och Lars-Göran Ljunggren (S).
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger frågan och svaret till handlingarna.
________
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Dnr 2010/46

Motion om att initiera utredning och granskning om huruvida
förtroendevalda, anställda och/eller anlitade konsulter orsakat
Vänersborgs kommun skada i samband med Projekt Arena
Vänersborg
Ärendebeskrivning
Gunnar Lidell (M), Astrid Karlsson Björkman (M) och Henrik Josten (M) har mot bakgrund av vad som anförs i motionen, föreslagit att kommunfullmäktige skulle besluta
”att initiera en utredning och granskning om huruvida förtroendevalda, anställda
och/eller anlitade konsulter har orsakat Vänersborgs kommun skada i samband med
’projekt Arena Vänersborg’. Utredningen ska omfatta tiden från december 2006 till
Arena Vänersborgs färdigställande.”
Gunnar Lidell (M) presenterade motionen.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera ärendet till kommunstyrelsen och barn- och
ungdomsnämnden
_________

Protokollsutdrag:

Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomsnämnden

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 16

Sammanträdesdatum

Sida

2010-02-10

28 (29)

Dnr 2010/113

Motion om ”In med hästen i samhällsplaneringen - gör
Vänersborg till en hästkommun”
Ärendebeskrivning
Dan Nyberg (S) har för Socialdemokraterna och Centerpartiet, mot bakgrund av vad
som anförs i motionen, föreslagit kommunfullmäktige att Vänersborgs kommun skulle
ta fram ett program för hästintressets främjande med sikte på att göra Vänersborg till en
riktigt bra hästkommun.
Dan Nyberg (S) presenterade motionen.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera ärendet till kommunstyrelsen,
samhällsbyggnadsnämnden, byggnadsnämnden, barn- och ungdomsnämnden, miljöoch hälsoskyddsnämnden samt socialnämnden.
_________

Protokollsutdrag:

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Byggnadsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Socialnämnden
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Dnr 2010/116

Motion om att initiera utredning och granskning av förtroendevalda, anställda och/eller anlitade konsulter om de har brutit
mot lagar, reglementen i projekt Arena Vänersborg
Ärendebeskrivning
James Bucci (V) har mot bakgrund av vad som anförs i motionen. Förslagit att kommunfullmäktige skulle besluta ”att initiera en utredning och granskning om huruvida
förtroendevalda, anställda och/eller anlitade konsulter har brutit mot, av Riket antagna
lagar eller av kommunen antagna reglementen i samband med projekt ’Arena Vänersborg’. Utredningen skall omfatta tiden från efter sommaren 2006 till Arena Vänersborgs
färdigställande.”
James Bucci (V) presenterade motionen.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera ärendet till kommunstyrelsen och barn- och
ungdomsnämnden.
_____________

Protokollsutdrag:

Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomsnämnden
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OMRÖSTNINGSLISTA

Bilaga 1

Tillhör kommunfullmäktiges beslut 2010 § 10 .

Johan Ekström (FP)

Ja

Åsa Johansson (S)

Ja

Lars-Göran Ljunggren (S)

Ja

Ann-Christin Helgegren (KD)

Ja

Astrid Karlsson-Björkman (M)

Ja

Kerstin Andersson-Carlsson (M)

Ja

Anne Sophie Aronsson (S)

Ja

Mats Andersson (C)

Ja

Sven G Johansson (S)

Ja

Marianne Ramm (V)

Nej

Lutz Rininsland (V)

Nej

Maj-Britt Robertsson (S)

Ja

Lars G Blomgren (FP)

Ja

Kerstin Andersson (FP)

Ja

Monika Gustavsson (S)

Ja

Sonja Westberg (S)

Ja

Anders Forsström (M)

Ja

Reidar Eriksson (S)

Ja

Mikael Andersson (S)

Ja

Inger Wallén (S)

Ja

Orvar Carlsson (KD)

Ja

Platsen tom (S)

Bengt Larson (S)

Ja

Annalena Levin (C)

Bengt Holmkvist (-)

Ja

Platsen tom (M)

Bo Carlsson (C)

Ja

Platsen tom (M)

Ann-Britth Fröjd (C)

Ja

Lena Eckerbom Wendel (M)

Ja

Gunnar Lidell (M)

Ja

Henrik Josten (M)

Ja

Andreas Vänerlöv (KD)

Ja

James Bucci (V)

Nej

Ja

Sigyn Lindbom (S)

Ja

John-Åke Ericsson (KD)

Ja

Joakim Sjöling (S)

Ja

Reino Fredriksson (M)

Ja

Annika Larson-Lindlöf (S)

Ja

Kenneth Persson (S)

Ja

Madelaine Karlsson (S)

Ja

Tore Söderberg (MP)

Nej

Tomas Öhberg (S)

Ja

Johanna Olsson (S)

Ja

Usa Charoensawat (C)

Ja

Lars Rosén (FV)

Ja

Betty Axelsson (S)

Ja

Monica Bredberg (MP)

Tove af Geijerstam (FP)

Ja

Dan Nyberg (S)

Stefan Kärvling (V)

Nej

Nej
Ja

