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Plats

Sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Onsdagen den 26 september 2007, kl 18.00-20.40

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Gunnar Lidell (m) och Lennart Niklasson (s)

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet den 1 oktober 2007, kl 15.00

Paragrafer

92 - 106

Underskrifter
Sekreterare

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

Maud Rudquist

Ordförande

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

Dan Nyberg
Justerande

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

Gunnar Lidell
...........................................................................................

Lennart Niklasson
________________________________________________________________________________
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
2007-09-26

Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande

2007-10-01
2007-10-23

Förvaringsplats för protokollet

Kommunfullmäktige, Sundsgatan 29, Vänersborg

Underskrift
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Maud Rudquist
utdragsbestyrkande
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Närvarolista
Beslutande

Tjänstgör för

Bengt-Olof Stake (fp)

Johan Ekström (fp)

Lars-Göran Ljunggren (s)
Astrid Karlsson-Björkman (m)
Anne Sophie Aronsson (s)
Sven G Johansson (s)
Lutz Rininsland (v)
Lars G Blomgren (fp)

§ 92-94

Platsen tom

§ 95

Lars G Blomgren (fp)

Kristina Rosell (fp)

§ 96-106

Lars G Blomgren (fp)

Madelaine Karlsson (s)

S Anders Larsson (s)

Monika Gustavsson (s)
Anders Forsström (m)
Lennart Niklasson (s)
Orvar Carlsson (kd)

§ 92- 98

John-Åke Ericsson (kd)

§ 99 - 106

Orvar Carlsson (kd)

Bengt Larson (s)
Bengt Holmkvist (-)
Bo Carlsson (c)
Ann-Britth Fröjd (c)
Anita Karlsson (fv)
Gunnar Lidell (m)
James Bucci (v)
Kate Giaever (s)
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Tjänstgör för

Jeanette Larsson (s)
Kenneth Persson (s)

Annika Larson-Lindlöf (s)

Hans Edsbagge (mp)
Kjell Nilsson (s)
Marianne Karlsson (c)
Dan Nyberg (s)
Gisela Holtersson (s)
Tove af Geijerstam (fp)
Håkan Gustafsson (s)
Stefan Kärvling (v)
Åsa Johansson (s)
Johanna Olsson (s)

Reidar Josefsson (s)

Ann-Christin Lind (kd)
Kerstin Andersson-Carlsson (m)
Mats Andersson (c)
Berit Utberg (v)
May-Britt Robertsson (s)
Kerstin Andersson (fp)
Sonja Westberg (s)
Reidar Eriksson (s)
Sigyn Lindbom (s)

Jenny Brycker (s)

Marie Dahlin (s)
Annalena Levin (c)
Reino Fredriksson (m)

Carina Johansson (m)

Ingemar Andersén (m)
Platsen tom (m)

Emanuel Adel Aboasaleh (m)
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Tjänstgör för

Lena Eckerbom-Wendel (m)
Henrik Josten (m)
Andreas Vänerlöv (kd)
Marie Louise Bäckman (kd)
Carmen Lundgren (mp)
Ersättare
Joakim Sjöling (s)
Bengt Fröjd (c)
Ingvar Håkansson (c)
Usa Charoensawat (c)

§ 94 - 106

Marianne Ramm (v)
Lars Rosén (fv)
Roger Karlsson (fv)
Kristina Rosell (fp)

§ 92- 95

John-Åke Ericsson (kd)

§ 92 - 98

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

Sid

§ 92

Parentation

6

§ 93

Redovisning av ingivna, men ej slutbehandlade motioner 2007
Dnr 2007/111

7

§ 94

Godkännande av reglemente/arbetsordningar för nämnderna
Dnr 2007/271

8

§ 95

Motion om att ledningssystemet ska uppfylla kraven i ISO 9 000:2 000
och ISO 14 000 i lämplig utsträckning Dnr 2007/171

11

§ 96

Sammanträdestider 2008 för kommunfullmäktige Dnr 2007/441

13

§ 97

Yttrande till Västtrafik AB om ändring i aktieägaravtalet – bilaga 13
Dnr 2007/336

14

§ 98

Antagande av reviderad skolplan för förskola, grundskola och särskola
Dnr 2007/327

16

§ 99

Årsredovisningshandlingar för de kommunala bolagen H-kort 2007/2046

18

§ 100 Besvarande av interpellation om ”När beslutas kommunstyrelsens beslut”
Dnr 2007/309

19

§ 101 Besvarande av interpellation om sponsring och förhållningssätt till detta
Dnr 2007/353

20

§ 102 Valärende Dnr 2007/445

21

§ 103 Motion om införande av kommunalt vårdnadsbidrag Dnr 2007/469

22

§ 104 Motion om ”landsbygdspengar” till småskolorna på dal Dnr 2007/525

23

§ 105 Interpellation om medveten eller omedveten feltolkning i den politiska
debatten Dnr 2007/521

24

§ 106 Överlämnande av gåva

25
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§ 92

Parentation
Ordföranden informerade om att Bengt Jennische, som var kommunfullmäktiges
ordförande åren 1968-1970, avlidit. Kommunfullmäktigeförsamlingen hedrade hans
minne med en stunds tystnad.
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Dnr 2007.111

Redovisning av ingivna, men ej slutbehandlade motioner 2007
Ärendebeskrivning
Förteckning har upprättats över, till kommunfullmäktige ingivna men ej slutbehandlade
motioner.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-09-05, § 191
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige noterar och lägger förteckningen över ingivna men ej
slutbehandlade motioner till handlingarna.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar och lägger förteckningen över ingivna men ej
slutbehandlade motioner till handlingarna.
_____
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Dnr 2007.271

Godkännande av reviderade reglemente/arbetsordningar för
nämnderna
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har gjort en översyn av reglementena för kommunens
nämnder samt för kommunstyrelsens och dess utskott. Kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutade 2007-04-18, § 20, att remittera förslag till reviderade reglementen till
respektive nämnd för yttrande.
Inkomna yttranden har redovisats och kommenterats i ett av kommunstyrelseförvaltningen upprättat yttrande daterat 2007-08-07.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-09-05, § 192
Kanslichefen Claire Gabrielsson informerade.
Ordföranden redovisade förslag till beslut samt redovisade följande tillägg till beredningens förslag avseende reglemente med föreskrifter om styrelsens och nämndernas
arbetsformer, varmed tredje meningen i § 10 får följande lydelse: ”Den skriftliga
motiveringen skall vara egenhändigt skriven och får omfatta maximalt två sidor (A4).”
Gunnar Lidell (m) och Lars G Blomgren (fp) yrkade bifall till förslaget.
Lutz Rininsland (v) yrkade att i § 10 i reglemente med föreskrifter om styrelsens och
nämndernas arbetsformer skulle följande mening utgå: ”Den skriftliga motiveringen skall
vara egenhändigt skriven och får omfatta maximalt två sidor.”
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på liggande förslag
med ovan redovisat tillägg samt Lutz Rininslands (v) yrkande och fann att
kommunstyrelsen beslutat enligt beredningens förslag med ovan redovisat tillägg.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. godkänna de reviderade reglementena enligt upprättat förslag från kommunkansliet
2 godkänna nytt reglemente med föreskrifter om styrelsens och nämndernas
arbetsformer, samt
3. nu gällande reglementen upphör att gälla från och med att beslutet om de nya
reglementena vunnit laga kraft
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Dnr 2007.271

Kommunstyrelsen beslutade för egen del
1. godkänna arbetsordning för kommunstyrelsens arbetsutskott samt för personal- och
förhandlingsutskottet
2. att nu gällande arbetsordningar upphör att gälla från och med att beslutet om de nya
arbetsordningarna vunnit laga kraft
Lutz Rininsland (v) reserverade sig mot beslutet i enlighet med en till kommunstyrelsens
protokoll fogad bilaga.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Under överläggningarna yrkade Lars-Göran Ljunggren (s) bifall till kommunstyrelsens
förslag med instämmande av Anders Forsström (m), Tove af Geijerstam (fp) och Astrid
Karlsson Björkman (m), Anita Karlsson (fv), Kerstin Andersson (fp).
Lutz Rininsland (v) yrkade att i § 10, i reglemente med föreskrifter om styrelsens och
nämndernas arbetsformer, skulle följande mening utgå: ”Den skriftliga motiveringen
skall vara egenhändigt skriven och får omfatta maximalt två sidor (A4-format).” I
yrkandet instämde Stefan Kärvling (v), Hans Edsbagge (mp), Bengt Holmkvist (-) och
James Bucci (v).
Anders Forsström (m) yrkade en redaktionell ändring i arbetsordning för kommunstyrelsens arbetsutskott, § 5 som därmed skulle få följande lydelse: ”Det åvilar utskottet
att regelbundet rapportera till kommunstyrelsen om hur utskottets arbete med de särskilda
åliggandena enligt § 1, strecksats 3-7 fortlöper.” I övrigt yrkades bifall till kommunstyrelsens förslag. I yrkandet instämde Lars-Göran Ljunggren (s).
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden kommunstyrelsens förslag,
exklusive de delar som berörs av yrkandena ovan, under proposition och fann att
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Härefter ställde ordföranden kommunstyrelsens förslag i Reglemente med föreskrifter om
styrelsens och nämndernas arbetsformer, § 10, mot Lutz Rininslands (v) m fl yrkande
enligt ovan och fann att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning begärdes
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Dnr 2007.271

Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av
kommunfullmäktige. Den som stödjer kommunstyrelsens förslag, röstar ja och den som
stödjer Lutz Rininslands (v) m fl ovan redovisade yrkande, röstar nej.
Vid omröstningen lämnades 37 ja-röster och 8 nej-röster. 4 ledamöter avstod från att
rösta. Kommunfullmäktige hade därmed beslutat i enlighet med kommunstyrelsens
förslag. Se bilaga 1.
Härefter ställde ordföranden kommunstyrelsens förslag i Arbetsordning för
kommunstyrelsens arbetsutskott, § 5, mot Anders Forsströms (m) m fl yrkande enligt
ovan och fann att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Anders Forsströms (m)
yrkande. Kommunfullmäktige hade därmed beslutat att § 5 skall ha följande lydelse:
”Det åvilar utskottet att regelbundet rapportera till kommunstyrelsen om hur utskottets
arbete med de särskilda åliggandena enligt § 1, strecksats 3-7 fortlöper.”

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. godkänna de reviderade reglementena enligt upprättat förslag från kommunkansliet
med den redaktionella ändring som redovisats ovan
2 godkänna nytt reglemente med föreskrifter om styrelsens och nämndernas
arbetsformer, samt
3. nu gällande reglementen upphör att gälla från och med att beslutet om de nya
reglementena vunnit laga kraft
_____
Reservation
Lutz Rininsland (v) reserverade sig mot beslutet i enlighet med bilaga 2
Följande ledamöter reserverade sig mot beslutet: Bengt Holmkvist (-), Stefan Kärvling
(v), James Bucci (v), Hans Edsbagge (mp), Carmen Lundgren (mp), och Berit Utberg
(v).
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§ 95

Dnr 2007.171

Motion om att ledningssystemet ska uppfylla kraven i ISO 9 000:2 000
och ISO 14 000 i lämplig utsträckning
Ärendebeskrivning
Lena Eckerbom Wendel (m) har mot bakgrund av vad som anförs i motionen yrkat
att ett projekt initieras med målet att Vänersborgs kommuns ledningssystem skall
uppfylla kraven i ISO 9000:2000 och ISO 14000 i tillämplig utsträckning
att ett direktiv för projektet innehållande tidplan, organisation och lämpliga
avstämningspunkter (inklusive beslutsforum för varje avstämningspunkt) tas fram
att ett av delmålen är ett certifieringsbart system för 1-2 förvaltningar
att projektet avslutas med en rekommendation för huruvida Vänersborgs kommun även
skall certifieras mot ISO 9000 och/eller ISO 14000.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2007-03-21, § 31, att remittera
motionen till kommunstyrelsen.
Socialförvaltningen har yttrat sig i tjänsteutlåtande daterat 2007-07-04.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2007-08-13 redovisat att kommunen
idag använder ett resultatorienterade ledningssystem inom vilket ett utvecklingsarbete
pågår. I ett senare skede kan överväganden göras vad gäller någon form av certifiering.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-09-05, § 193
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Gunar Lidell (m) yrkade bifall till motionen.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på beredningens
förslag och Gunnar Lidells (m) yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med beredningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar dela den bedömning som framgår i tjänsteutlåtande daterat
2007-08-13. Motionen anses därmed besvarad och avslutad.
Gunnar Lidell (m) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. I
reservationen instämde Kerstin Andersson Carlsson (m), Astrid Karlsson Björkman (m),
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Dnr 2007.171

Lars G Blomgren (fp) och Andreas Vänerlöv (kd).
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Lena Eckerbom Wendel (m) yrkade bifall till motionen med instämmande av Gunnar
Lidell (m).
Lars-Göran Ljunggren (s) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag med instämmande
av Lennart Niklasson (s).
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på kommunstyrelsens
förslag mot Lena Eckerbom Wendels (m) m fl yrkande och fann att kommunfullmäktige
beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar dela den bedömning som framgår i tjänsteutlåtande daterat
2007-08-13. Motionen anses därmed besvarad och avslutad.
_____
Noteras att Mats Andersson (c) inte deltog i beslutet i detta ärende.
Reservation
Följande ledamöter reserverade sig mot beslutet: Lena Eckerbom Wendel (m), Gunnar
Lidell (m), Tove af Geijerstam (fp), Anders Forsström (m), Ingemar Andersén (m),
Henrik Josten (m), Andreas Vänerlöv (kd), Marie-Louise Bäckman (kd), Kerstin
Andersson Carlsson (m), Orvar Karlsson (kd), Ann-Christin Lind (kd), Kerstin
Andersson (fp), Astrid Karlsson Björkman (m) och Bengt-Olof Stake (fp).
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Dnr 2007.441

Sammanträdestider 2008 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning
Förslag har upprättats till sammanträdestider för 2008 avseende kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-09-05, § 194
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar fastställa följande onsdagar för 2008 års sammanträden
med kommunfullmäktige: 6 februari, 19 mars, 16 april, 14 maj, 18 juni, 17 september,
29 oktober, 19 november och 17 december.
Kommunstyrelsen beslutade för egen del
Kommunstyrelsen beslutar för egen fastställa följande onsdagar för 2008 års sammanträden med kommunstyrelsen: 16 januari, 13 februari, 27 februari, 12 mars, 26 mars, 23
april, 28 maj, 4 juni, 20 augusti, 24 september, 8 oktober, 5 november och 3 december.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar fastställa följande onsdagar för 2008 års sammanträden
med kommunfullmäktige: 6 februari, 19 mars, 16 april, 14 maj, 18 juni, 17 september,
29 oktober, 19 november och 17 december.
_____
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Dnr 2007.336

Yttrande till Västtrafik AB om ändring i aktieägaravtalet - bilaga 13
Ärendebeskrivning
Aktieägaravtalet mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen
trädde i kraft 2004-01-01. Nuvarande aktieägaravtal gäller till och med år 2008. Om
avtalet inte sägs upp av någon av parterna senast 2007-12-31, förlängs avtalet med fyra
år (till och med år 2012).
I avtalets § 20 står att parterna är överens om att efter utgången av år 2006 utvärdera den
modell för täckande av driftunderskott som beskrivs i bilaga 13. Utvärderingen sker
genom det Regionala Ägarrådets försorg.
Utvärderingen har genoförts under våren 2007 och omfattat bland annat utvärderingssamtal med Västtrafik om tillämpningen av bilaga 13.
Arbetet med utvärderingen har drivits av en referensgrupp bestående av 8 representanter
från det regionala ägarrådet. Dessutom har dialog och rapportering skett till det regionala
ägarrådet samt med de delregionala ägarråden. Det har även varit informationsträffar på
tjänstemannanivå. Resultatet från utvärderingen redovisades efter Västtrafiks årsstämma
2007-05-30.
Det regionala ägarrådet föreslår i skrivelse 2007-06-05 att aktieägaravtalet inklusive
bilaga 13 förlängs med två år i stället för fyra år och att man samtidigt startar ett arbete
med att se över de delar av aktieägaravtalet som handlar om ägarsamverkan och bilaga
13 och dess tillämpning.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-09-05, § 195
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
Att föreliggande förslag till ändring av punkten 20 i gällande aktieägaravtal avseende
Västtrafik AB, godkänns
Att kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren får i uppdrag att på
kommunens vägnar underteckna ändringen av det avtal som föranleds av beslutet ovan
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
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Dnr 2007.336

Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att föreliggande förslag till ändring av punkten 20 i gällande aktieägaravtal avseende
Västtrafik AB, godkänns
att kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (s) får i uppdrag att på
kommunens vägnar underteckna ändringen av det avtal som föranleds av beslutet ovan
_____
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Dnr 2007.327

Antagande av reviderad skolplan för förskola, grundskola och särskola
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2007-05-21, § 83, antagit reviderad
skolplan daterad 2007-05-03, för förskola, grundskola och särskola i Vänersborgs
kommun. Av beslutet framgår att skolplanen lämnas vidare för beslut av
kommunfullmäktige. Barn- och ungdomsnämnden föreslår samtidigt att revidering av
skolplan fortsättningsvis skall beslutas av barn- och ungdomsnämnden.
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i skrivelse 2007-08-14 Skollagens 2 kap, 8 §,
av vilken framgår att ”I alla kommuner skall det finnas en av kommunfullmäktige
antagen skolplan som visar hur kommunens skolväsende skall gestaltas och utvecklas.”
Av detta utläses att antagande av skolplan inte kan delegeras till nämnd även om måloch resursplanen ger ramarna för denna.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-09-05, § 196
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta av barn- och ungdomsnämnden reviderad skolplan för
förskola, grundskola och särskola i Vänersborgs kommun, daterad 2007-05-03. Denna
skolplan ersätter den nu gällande skolplanen.
Kommunfullmäktige beslutar vidare, i enlighet med Skollagens 2 kap, 8 §, att revidering
av skolplan även fortsättningsvis skall beslutas av kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Under överläggningarna yrkade Lars-Göran Ljunggren (s) på återremiss med
motiveringen att kommunen skulle ta fram en hel skolplan för alla skolutbildningar. I
yrkandet instämde Ann-Britth Fröjd (c), Anders Forsström (m), Bo Carlsson (c), Anita
Karlsson (fv) och Stefan Kärvling (v).
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Dnr 2007.327

Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på yrkandet om
återremiss mot avgörande vid dagens sammanträde och fann att kommunfullmäktige
beslutat att ärendet skulle återremitteras.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet för att ta fram en hel skolplan för alla
skolutbildningar.
_____

Protokollsutdrag

Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomsnämnden
Gymnasienämnden
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H-kort 2007.2046

Årsredovisningshandlingar för de kommunala bolagen m m
Ärendebeskrivning
Enligt av kommunfullmäktige antagen företagspolicy skall bl a företagens
årsredovisningshandlingar överlämnas till kommunfullmäktige.
Det noteras att kommunstyrelsen har överlämnat följande årsredovisningshandlingar:
1. Vattenpalatset Vänerparken AB (Dnr 2007.181)
2. Fastighets AB Vänersborg (Dnr 2007.182)
3. AB Vänersborgsbostäder (Dnr 2007.183)
4. Hunnebergs Kungajakt- och viltmuseum AB (Dnr 2007.175)
Årsredovisningshandlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-09-05, § 197
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna..
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.
_____
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Dnr 2007.309

Interpellation om ”När beslutas kommunstyrelsens beslut”
Ärendebeskrivning
Lutz Rininsland (v) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Lars-Göran Ljunggren (s) om
1. Hur är det möjligt att kommunchefens synpunkter nuförtiden uppfattas som
kommunstyrelsens beslut
2. Vad anser kommunstyrelsens ordförande göra för att rätta till ordningsföljden i
beslutsordningen
Kommunfullmäktige medgav vid sammanträde 2007-05-23, § 67, att interpellationen fick
ställas samt beredde kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (s) möjlighet att
besvara interpellationen efter sommaruppehållet.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (s) besvarade interpellationen.
Inlägg framfördes av Lutz Rininsland (v) och Lars-Göran Ljunggren (s).

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar svaret och lägger detsamma till handlingarna.
_____
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Dnr 2007.353

Interpellation om sponsring och förhållningssätt till detta
Ärendebeskrivning
Lutz Rininsland (v) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Lars-Göran Ljunggren (s) om Ljunggren delar den uppfattning som redovisas i
interpellationen
3. att fråga om vad sponsring egentligen är har stor betydelse
4. att Vänersborg, mot bakgrund av reglerna för sponsring, inte bör vara för optimistisk
när det gäller extern finansiering av Arena Vänersborg
5. är det inte angeläget att Vänersborg överväger att skaffa sig en policy som reglerar
frågan om sponsring
Kommunfullmäktige medgav vid sammanträde 2007-06-20, § 88, att interpellationen fick
ställas samt beredde kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (s) möjlighet att
besvara interpellationen efter sommaruppehållet.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (s) besvarade interpellationen.
Inlägg framfördes av Lutz Rininsland (v) och Lars-Göran Ljunggren (s).

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar svaret och lägger detsamma till handlingarna.
_____
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Dnr 2007.445

Valärende
Ärendebeskrivning
Daniel Nyberg (s) har avsagt sig uppdraget som ersättare i gymnasienämnden.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige entledigar Daniel Nyberg (s) från uppdraget som ersättare i
gymnasienämnden.
_____

Protokollsutdrag

Daniel Nyberg
Gymnasienämnden
Löneavdelningen
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Dnr 2007.469

Motion om införande av kommunalt vårdnadsbidrag
Ärendebeskrivning
Andreas Vänerlöv (kd) m fl har för kristdemokraterna, mot bakgrund av vad som anförs
i motionen, föreslagit införande av kommunalt vårdnadsbidrag i enlighet med
regeringens förslag, att gälla från och med den 1 juli 2008.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Andreas Vänerlöv (kd) redovisade motionen.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen och barn- och
ungdomsnämnden.
_____

Protokollsutdrag

Kommunstyrelsen + handlingar
Barn- och ungdomsnämnden + handlingar
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§ 104

Dnr 2007.525

Motion om ”landsbygdspengar” till småskolorna på Dal
Ärendebeskrivning
Stefan Kärvling (v) har, mot bakgrund av vad som anförs i motionen, föreslagit ”att
Kommunfullmäktige ger ett speciellt landsbygdsanslag till Barn- och ungdomsnämnden
för att nämnden ska kunna behålla skolorna i Rössebo, Sundals Ryr och Skerrud.
Summan bör uppgå till det som det kostar extra att driva dessa skolor jämfört med att
lägga ner dem. Hur stort detta belopp är får en utredning visa.”
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Stefan Kärvling (v) redovisade motionen.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen och barn- och
ungdomsnämnden
_____

Protokollsutdrag

Kommunstyrelsen + handlingar
Barn- och ungdomsnämnden + handlingar
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Dnr 2007.521

Interpellation om medveten eller omedveten feltolkning i den politiska
debatten
Ärendebeskrivning
Lutz Rininsland (v) har ställt en interpellation till barn- och ungdomsnämndens
ordförande S Anders Larsson (s)
”1. står ordföranden i barn- och ungdomsnämnden fast vid sin argumentation i
budgetdebatten?
2. om inte, vad avser S Anders Larsson att säga till mig nu?”
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade kommunallagens tolkning av vad som är en interpellation.
Ordföranden ställde, med hänvisning till kommunallagens tolkning, under proposition
om interpellationen fick ställas eller om densamma skulle avvisas. Ordföranden fann att
interpellationen skulle avvisas.
Omröstning begärdes
Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av kommunfullmäktige. Den som anser att interpellationen skall avvisas, röstar ja och den som anser att
interpellationen får ställas, röstar nej.
Vid omröstningen lämnades 41 ja-röster och 6 nej-röster. 3 ledamöter avstod från att
rösta. Kommunfullmäktige hade därmed beslutat avvisa interpellationen. Se bilaga 3.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar avvisa interpellationen
_____
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§ 106

Överlämnande av gåva
Kommunfullmäktiges förste vice ordförande Astrid Karlsson Björkman (m) har som
representant för Vänersborgs kommun besökt staden Lich i Tyskland. Lich har uttryckt
önskemål om bland annat kulturellt utbyte med Vänersborgs kommun.
Astrid Karlsson Björkman (m) överlämnade till kommunfullmäktiges ordförande en
gåva från staden Lich, i form av fat med stadens vapen, till Vänersborgs kommun.
_____
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