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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)
S Anders Larsson (s)
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)
Anita Karlsson (fv)
Gunnar Lidell (m)
James Bucci (v)
Ann-Christine Wollny (v)
Kenneth Persson (s)
Jeanette Larsson (s)
Hans Edsbagge (mp)
Kjell Nilsson (s)
Bengt Fröjd (c)
Madelaine Karlsson (s)
Tove af Geijerstam (fp)
S Håkan Gustafsson (s)
Stefan Kärvling (v)
Åsa Johansson (s)
Reidar Josefsson (s)
Carl-Ewert Berg (kd)
Lisbeth Brodin (m)
Mats Andersson (c)
Berit Utberg (v)
Maj-Britt Robertsson (s)
Kerstin Andersson (fp)

Tjänstgör för

Orvar Carlsson (kd)

§ 1-6
§ 7-13

James Bucci (v)
Kate Giaever (s)

Marianne Karlsson (c)
Gisela Holtersson (s)

Ann-Christin Lind (kd)
Kerstin Andersson-Carlsson (m)
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Sonja Westberg (s)
Reidar Eriksson (s)
Jenny Brycker (s)
Marie Dahlin (s)
Annalena Levin (c)
Ingemar Andersén (m)
Emanuel Adel Aboasaleh (m)
Lena Eckerbom Wendel (m)
Henrik Josten (m)
Andreas Vänerlöv (kd)
Marie-Louise Bäckman (kd)
Monica Bredberg (mp)
Reino Fredriksson (m)
Ersättare
Johanna Olsson (s)
Sigyn Lindbom (s)
Joakim Sjöling (s)
Vesna Pertusic (s)
Usa Charoensawat (c)
Ingvar Håkansson (c)
Bengt-Olof Stake (fp)
Kristina Rosell (fp)
Marianne Ramm (v)
Ann-Christine Wollny (v)
Lars Rosén (fv)
Roger Karlsson (fv)

Övriga deltagare
Kommunchefen Guy Mahlviker
Vd Kristina Jornevald
Kommunsekreteraren Maud Rudquist

Carmen Lundgren (mp)

§ 1-6

§1
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Ärenden

Sid

§1

Information

5

§2

Meddelande Dnr 2007.642

6

§3

Motion angående förebyggande föräldrautbildning Dnr 2006/205

7

§4

Byggnadsnämnden med ansökan om utökning av investeringsbudget 2008 för digitalisering av bygglovarkivet Dnr 2007/700

9

§5

Antagande av detaljplan för Botered Norra Dnr 2006/474

11

§6

Antagande av livsmedelspolicy i Vänersborgs kommun
Dnr 2007/529

12

§7

Justerad budget 2008 av förändrat personalomkostnadspålägg
Dnr 2008/17

14

§8

Valärende, Dnr 2008.20

16

§9

Valärende, Dnr 2008.47

17

§10

Valärende, Dnr 2008.43

18

§11

Motion om belysning vid busshållplatser, Dnr 2008/58

19

§12

Motion om en levande landsbygd i Vänersborgs kommun
Dnr 2008/59

20
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§1

Information
Verkställande direktören Kristina Jornevald informerade om det nybildade Visit
Trollhättan Vänersborg. Redovisades bland annat ekonomi, statistik samt fortsatt
utveckling av bolaget.
Kommunchefen Guy Mahlviker och utvecklingssekreteraren S Anders Larsson
informerade om det nybildade Vänersborg & Co. Redovisades bakgrund, målsättning,
aktörer samt strategi och inriktning.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen
_______

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§2

Sammanträdesdatum

Sida

2008-02-06

6 (20)

Dnr 2007.642

Meddelande
Länsstyrelsen har efter sammanräkning utsett ny ledamot i kommunfullmäktige efter
Jessica Höglund (m).
Till ny ledamot har Reino Fredriksson (m), Rågtvet 110, 460 65 Brålanda, utsetts.
Vidare har länsstyrelsen utsett ny ersättare efter Reino Fredriksson (m). Till ny ersättare
har Tor-Morten Överby Olsen, Snickaregatan 24, 460 64 Frändefors, utsetts.

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

Protokollsutdrag:

Jessica Höglund
Reino Fredriksson
Tor-Morten Överby Olsen
Lönekontoret
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Dnr 2006/205

Motion angående förebyggande föräldrautbildning
Ärendebeskrivning
Centerpartiet och socialdemokraterna har mot bakgrund av vad som anförs i motionen
yrkat att kommunfullmäktige utreder fråga om att ”Vänersborgs kommun möjliggör och
erbjuder alla föräldrar föräldrautbildning.”
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 2006-05-16, § 52.
Marianne Karlsson (c) föredrog motionen för fullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen, barn- och
ungdomsnämnden samt socialnämnden.
Nedanstående nämnder och råd har ställt sig positiva till motionen
Socialnämnden 2007-04-26, § 111
Barn- och ungdomsnämnden 2007-04-16, § 71
Hälsopolitiska rådet 2007-09-25, § 18
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-12-12, § 297
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Noterades att Vänersborgs kommun inom SERN-nätverket ansökt om ett EU-projekt för
att stödja föräldraskap.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige ställer sig bakom tjänsteutlåtandena i motionen och noterar att
kommunen arbetar för att delta i ett EU-projekt med denna inriktning. Motionen anses
därmed besvarad och avslutad
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Mats Andersson (c), Tove af Geijerstam (fp) och Bo Carlsson (c) yrkade bifall till
kommunstyrelsens förslag.
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Dnr 2006/205

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige ställer sig bakom tjänsteutlåtandena i motionen och noterar att
kommunen arbetar för att delta i ett EU-projekt med denna inriktning. Motionen anses
därmed besvarad och avslutad
_________

Protokollsutdrag:

Socialnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Hälsopolitiska rådet
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Dnr 2007/700

Byggnadsnämnden med ansökan om utökning av investeringsbudget 2008 för digitalisering av bygglovarkivet
Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har tidigare beviljats investeringsmedel om totalt 1,2 miljoner kronor
för digitalisering av bygglovarkivet. Vid upphandling har konstaterats att avsatta medel
inte kommer att räcka för den mängd handlingar som arkivet omfattar.
Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2007-12-13, § 212, anhållit om att få utökad
investeringsbudget under 2008 med 600 tkr för digitalisering av bygglovarkivet.
Ekonomikontoret konstaterar i skrivelse 2008-01-08 bland annat att den utökade
investeringsutgiften borde kunna inrymmas inom ramen för 2007 års kvarstående
investeringsutrymme för byggnadsnämnden. Detta under förutsättning att kommunfullmäktige, mot bakgrund av fastställd årsredovisning för 2007, beslutar överföra dessa
budgetmedel till 2008.
Ekonomikontoret tillstyrker att ett tilläggsanslag utgår, enligt nämndens förslag, för att
byggnadsnämnden skall kunna slutföra upphandlingen inom rimlig tid.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2008-01-16, § 3
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar utöka byggnadsnämndens investeringsbudget för 2008
med 600 Tkr, avseende digitalisering av bygglovarkivet. Finansiering kan ske med
utökad upplåning.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Lars-Göran Ljunggren (s) och Bo Carlsson (c) yrkade bifall till kommunstyrelsens
förslag.
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Dnr 2007/700

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utöka byggnadsnämndens investeringsbudget för 2008
med 600 Tkr, avseende digitalisering av bygglovarkivet. Finansiering kan ske med
utökad upplåning.
_______

Protokollsutdrag:

Byggnadsnämnden
Ekonomikontoret
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Dnr 2006/474

Antagande av detaljplan för Botered Norra
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2006-12-06, § 297, att uppdra åt byggnadsförvaltningen att
ta fram ett förslag till detaljplan för Botered Norra.
Planområdet ligger i västra Vänersborg mellan järnvägen Norge/Vänerbanan och
Öxneredsvägen, norr om Boteredsvägen och väster om kvarteren vid Sekundantvägen.
Områdets areal är cirka 8 hektar och ägs av kommunen. Syftet med planförslaget är att
området skall bebyggas med friliggande villor och att den befintliga fotbollsplanen och
förskolan skall ingå i planen.
Ett förslag till detaljplan för Botered Norra har varit ute på samråd enligt 5 kap 20 §
plan- och bygglagen från och med den 19 april till och med den 11 maj 2007.
Planförslaget har varit utställt för granskning enligt 5 kap 23 § plan- och bygglagen från
och med den 5 oktober till och med den 2 november 2007. Inkomna yttranden har
sammanställts och kommenterats i ett utlåtande.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2008-01-16, § 4
Fysiska planeraren Maj-Britt Andrén Alm informerade kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar enligt 5 kap, 29 § plan- och bygglagen, detaljplan för Botered
Norra.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Lars-Göran Ljunggren (s) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar enligt 5 kap, 29 § plan- och bygglagen, detaljplan för Botered
Norra.
_______
Protokollsutdrag:

Byggnadsnämnden
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Dnr 2007/529

Antagande av livsmedelspolicy i Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en Livsmedelspolicy med
tillämpningsanvisningar och mål för Vänersborgs kommuns inköp av livsmedel.
Ekonomikontoret har i skrivelse 2007-10-08 bland annat lämnat utlåtande utifrån vad
som sägs i EU direktiv och Lagen om Offentlig Upphandling.
Samhällsbyggnadsnämnden har fattat beslut i ärendet vid sammanträde 2007-12-14,
§ 201.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2008-01-16, § 5
Under överläggningarna yrkade Johan Ekström (fp) att i ”Mål för Vänersborgs
kommuns inköp av livsmedel” punkten 2 skulle rubriken lyda enligt följande
”Livsmedel som uppfyller ILO:s grundläggande konventioner o mänskliga rättigheter i
arbetslivet (Etiska/rättvisemärkt-produkter eller motsvarande som minst säkerställer att
dessa ILO-konventioner uppfylls).
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden yrkandet under proposition och
fann att kommunstyrelsens bifallit detsamma.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar Livsmedelspolicy för Vänersborgs kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att justering enligt ovan görs i ”Mål för
Vänersborgs kommuns inköp av livsmedel” punkten 2. Kommunstyrelsen beslutar
vidare anta ”Tillämpningsanvisningar samt Mål för Vänersborgs kommun avseende
inköp av livsmedel” att gälla från den dag, det kommunfullmäktiges protokoll som
behandlar livsmedelspolicyn, vunnit laga kraft. Tidigare regler upphör samtidigt att
gälla.
Kommunstyrelsen beslutar också anslå 715 Tkr för år 2008 för inköp av ekologiska
livsmedel. Kostnaden skall belasta kommunstyrelsens förfogandeanslag. Kostnader för
2009 tas upp i samband med överläggningar om mål- och resursplanen.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
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Dnr 2007/529

Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Följande ledamöter yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag: Bengt Fröjd (c), James
Bucci (v), Bo Carlsson (c), Gunnar Lidell (m), Anita Karlsson (fv), Lars-Göran
Ljunggren (s), Johan Ekström (fp), Hans Edsbagge (mp), Tove af Geijerstam (fp), Lena
Eckerbom Wendel (m), Bengt Holmkvist (-) och Andreas Vänerlöv (kd).
Bengt Fröjd (c) yrkade att till första stycket skulle följande tillägg göras ” i enlighet med
svensk djurskyddslagstiftning.”. I yrkandet instämde James Bucci (v), Bo Carlsson (c),
Gunnar Lidell (m), Anita Karlsson (fv) och Lars-Göran Ljunggren (s).
Tove af Geijerstam (fp) yrkade avslag till tilläggsyrkandet med instämmande av Johan
Ekström (fp).
Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden följande propositionsordning,
som godkändes av fullmäktige. Först ställs kommunstyrelsens förslag under proposition.
Därefter ställs Bengt Fröjds (c) m fl tilläggsyrkande mot Tove af Geijerstams (fp) m fl
yrkande om avslag.
Ordföranden ställde härefter kommunstyrelsens förslag under proposition och fann att
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Härefter ställdes Bengt Fröjds (fp) m fl ovan redovisade tilläggsyrkande mot Tove af
Geijerstams (fp) m fl avslagsyrkande och fann att kommunfullmäktige beslutat bifalla
tilläggsyrkandet.
Omröstning begärdes.
Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av fullmäktige. Den
som stödjer tilläggsyrkandet röstar ja, och den som stödjer yrkandet om avslag, röstar
nej.
Vid omröstningen lämnades 37 ja-röster, 13 nej-röster och en ledamot avstod från att
rösta. Kommunfullmäktige hade därmed bifallit tilläggsyrkandet. Se bilaga 1.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar Livsmedelspolicy för Vänersborgs kommun med tillägg att
till första stycket skall fogas ” i enlighet med svensk djurskyddslagstiftning.”.
_______
Protokollsutdrag:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ekonomikontoret
Författningarna
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Dnr 2008/17

Justerad budget 2008 av förändrat personalomkostnadspålägg
Ärendebeskrivning
I nämndernas beslutade budgetramar för 2008 är det interna personalomkostnadspålägget
preliminärt beräknat till 41,8 procent. Mot bakgrund av sänkta arbetsgivaravgifter
rekommenderar Sveriges kommuner och landsting ett personalomkostnadspålägg som
uppgår till 41,52 procent för 2008. Det är kostnaderna för avtalsförsäkringarna som
minskar. Ett lägre personalomkostnadspålägg innebär lägre kostnader för nämnderna.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2008-01-08 föreslagit justering av budget 2008
av förändrat personalomkostnadspålägg.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2008-01-16, § 6
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade kommunstyrelsen vid dagens
sammanträde.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Nämndernas budgetanslag för 2007 justeras ned enligt följande:
Kommunstyrelsen
-72 Tkr
Samhällsbyggnadsnämnden
-197 Tkr
Byggnadsnämnden
-25 Tkr
Socialnämnden
-924 Tkr
Barn- och ungdomsnämnden
-756 Tkr
Gymnasienämnden
-252 Tkr
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
-11 Tkr
Kulturnämnden
-12 Tkr
Överförmyndarnämnden
-3 Tkr
Totalt nämnderna
-2 252 Tkr
Nedjusteringen av nämndernas personalomkostnadspålägg, om totalt 2 252 Tkr, tillförs
kommunstyrelsens förfogandeanslag avseende budget för löneavtal 2008.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
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Dnr 2008/17

Kommunfullmäktiges beslut
Nämndernas budgetanslag för 2007 justeras ned enligt följande:
Kommunstyrelsen
-72 Tkr
Samhällsbyggnadsnämnden
-197 Tkr
Byggnadsnämnden
-25 Tkr
Socialnämnden
-924 Tkr
Barn- och ungdomsnämnden
-756 Tkr
Gymnasienämnden
-252 Tkr
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
-11 Tkr
Kulturnämnden
-12 Tkr
Överförmyndarnämnden
-3 Tkr
Totalt nämnderna
-2 252 Tkr
Nedjusteringen av nämndernas personalomkostnadspålägg, om totalt 2 252 Tkr, tillförs
kommunstyrelsens förfogandeanslag avseende budget för löneavtal 2008.
_______

Protokollsutdrag:

Ekonomikontoret som har att informera berörda nämnder
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Dnr 2008.20

Valärende
Ärendebeskrivning
Lena Eckerbom Wendel (m) har avsagt sig uppdraget som ersättare i socialnämnden.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige entledigar Lena Eckerbom Wendel (m) från uppdraget som ersättare
i socialnämnden.
Kommunfullmäktige utser, på grund av ovanstående, Anna Persson (m), Roddaregatan 10
A, 462 35 Vänersborg, till ny ersättare i socialnämnden.
_______

Protokollsutdrag:

Lena Eckerbom Wendel
Anna Persson
Socialnämnden
Lönekontoret

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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Dnr 2008.47

Valärende
Ärendebeskrivning
Birgitta Ohlsson (s) har avsagt sig uppdraget som ersättare i socialnämnden.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige entledigar Birgitta Ohlsson (s) från uppdraget som ersättare i
socialnämnden.
Kommunfullmäktige utser, på grund av ovanstående, Milena Jansson (s), Villagatan 11,
460 65 Brålanda, till ny ersättare i socialnämnden.
_______

Protokollsutdrag:

Birgitta Ohlsson
Milena Jansson
Socialnämnden
Lönekontoret

_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
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Dnr 2008.43

Valärende
Ärendebeskrivning
Richard Stikkelorum (fp) har avsagt sig uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige entledigar Richard Stikkelorum (fp)från uppdraget som ersättare i
byggnadsnämnden.
Kommunfullmäktige utser, på grund av ovanstående, Peter Göthblad (fp), Åsvägen 4, 462
61 Vänersborg, till ny ersättare i byggnadsnämnden.
_______

Protokollsutdrag:

Richard Stikkelorum
Peter Göthblad
Byggnadsnämnden
Lönekontoret

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 11

Sammanträdesdatum

Sida

2008-02-06

19 (20)

Dnr 2008/58

Motion om belysning vid busshållplatser
Ärendebeskrivning
Ann-Britth Fröjd (c) och AnneSophie Aronsson (s) har mot bakgrund av vad som anförs
i motionen yrkat att ”Vänersborgs kommun successivt installerar belysning i
busshållplatserna inom kommunen”.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ann-Britth Fröjd (c) föredrog motionen för fullmäktige.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunfulläktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen och
samhällsbyggnadsnämnden.
_______

Protokollsutdrag:

Kommunstyrelsen + handlingar
Samhällsbyggnadsnämnden + handlingar
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│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
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Dnr 2008/59

Motion om en levande landsbygd i Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Kerstin Andersson (fp) och Lena Eckerbom Wendel (m) har mot bakgrund av vad som
anförs i motionen yrkat att ”kommunfullmäktige utreder och tar fram ett program för hur
en levande och attraktiv landsbygd i kommunen kan se ut med skolor och övrig service.”
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kerstin Andersson (fp) föredrog motionen för fullmäktige.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunfulläktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen och barn- och
ungdomsnämnden.
_______

Protokollsutdrag:

Kommunstyrelsen + handlingar
Barn- och ungdomsnämnden + handlingar
_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
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