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Plats

Sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Onsdagen den 31 oktober 2007, kl 18.00 – 20.00.

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Monika Gustavsson och Kerstin Andersson Carlsson

Justeringens plats och tid

Utvecklingskontoret torsdagen den 8 november 2007, kl 09.30

Paragrafer

107 - 127

Underskrifter
Sekreterare

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

Maud Rudquist
Ordförande

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

Dan Nyberg
Justerande

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

Monika Gustavsson
.............................................................................................

Kerstin Andersson Carlsson
________________________________________________________________________________
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
2007-10-31

Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande

2007-11-08
2007-11-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunfullmäktige, Sundsgatan 29, Vänersborg

Underskrift
utdragsbestyrkande

..............................................................................
Maud Rudquist
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Närvarolista
Beslutande
Dan Nyberg (s)
Reino Fredriksson (m)
Annika Larson-Lindlöf (s)
Johan Ekström (fp)
Lars-Göran Ljunggren (s)
Kenneth Persson (s)
Sven G Johansson (s)
Lutz Rininsland (v)
Lars G Blomgren (fp)
S Anders Larsson (s)
Monika Gustavsson (s)
Lisbeth Brodin (m)
Lennart Niklasson (s)
Orvar Carlsson (kd)
Bengt Larson (s)
Lars Rosén (fv)
Bo Carlsson (c)
Ann-Britth Fröjd (c)
Anita Karlsson (fv)
Gunnar Lidell (m)
Marianne Ramm (v)
Kate Giaever (s)
Jeanette Larsson (s)
Hans Edsbagge (mp)
Kjell Nilsson (s)
Marianne Karlsson (c)
Madelaine Karlsson (s)
Bengt-Olof Stake (fp)
S Håkan Gustafsson (s)
Stefan Kärvling (v)
Åsa Johansson (s)
Reidar Josefsson (s)
Ann-Christin Lind (kd)
Kerstin Andersson-Carlsson (m)
Mats Andersson (c)
Ann-Christine Wollny (v)
Maj-Britt Robertsson (s)
Kerstin Andersson (fp)
Sonja Westberg (s)
Johanna Olsson (s)

Tjänstgör för
Astrid Karlsson-Björkman (m)

Anne Sophie Aronsson (s)

Anders Forsström (m)

Bengt Holmkvist (-)

James Bucci (v)

Gisela Holtersson (s)
Tove af Geijerstam (fp)

Berit Utberg (v)

Reidar Eriksson (s)
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Jenny Brycker (s)
Marie Dahlin (s)
Bengt Fröjd (c)
Jonas Johansson (m)
Ingemar Andersén (m)
Tor Wendel (m)
Lena Eckerbom Wendel (m)
Henrik Josten (m)
Andreas Vänerlöv (kd)
Marie-Louise Bäckman (kd)
Carmen Lundgren (mp)

Annalena Levin (c)
Carina Johansson (m)
Emanuel Adel Aboasaleh (m)

Närvarande ej tjänstgörande ersättare
Sigyn Lindbom (s)
Joakim Sjöling (s)
Vesna Pertusic (s)
Usa Charoensawat (c)
Ingvar Håkansson (c)
Kristina Rosell (fp)
John-Åke Ericsson (kd)
Roger Karlsson (fv)

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

Sid

§107

Revisorernas yttrande över delårsrapport agusti 2007 Dnr 2007/305

5

§108

Delårsrapport augusti 2007 Dnr 2007/305

6

§109

Koncernrapport augusti 2007 Dnr 2007/496

7

§110

Sammanslagning av turistorganisationerna i Vänersborg och Trollhättan
Dnr 2007/298

8

§111

Uppdragsavtal turistbolaget Vänersborg-Trollhättan Dnr 2007/299

9

§112

Avveckling av 3-3modellen på Lindens äldreboende Dnr 2007/480

11

§113

Motion om protokoll och pappersförbrukning Dnr 2007/315

12

§114

Motion om kommunens inköp av varor och tjänster dnr 2006/202

14

§115

Valärende Dnr 2007/545

15

§116

Valärende Dnr 2007/530

16

§117

Valärende Dnr 2007/531

17

§118

Valärende Dnr 2007/536

18

§119

Valärende Dnr 2007/569

19

§120

Valärende Dnr 2007/574

20

§121

Valärende Dnr 2007/445

21

§122

Fråga om korrekthet i den politiska debatten H-kort 2007/2695

22

§123

Interpellation om ”det återremitterade ärendet - Skollokaler i centrala
Vänersborg” Dnr 2007/589

23

§124

Interpellation om förskolebarn med placeringstid 15 timmar i veckan
Dnr 2007/582

24

§125

Interpellation om trafikantveckan Dnr 2007/592

25

§126

Interpellation om ”Arena Vänersborg projektstyrelsemötes protokoll
med projektnr Dnr 2006:551” Dnr 2007.590

26

§127

Fråga om ”märklig tågordning i beslutsgången” H-kort 2007/2840

27
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Dnr 2007/305

Revisorernas yttrande över delårsrapport augusti 2007
Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer har i enlighet med kommunallagen och god revisionssed översiktligt granskat Vänersborgs kommuns delårsrapport som avser perioden 2007-01-012007-08-31. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till granskning av en årsredovisning. Revisorernas uppgift är att bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av kommunfullmäktige beslutade målen för ekonomi och
verksamhet som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Bedömning skall
även göras om det är troligt att ett balanserat resultat kommer att uppnås vid årets slut.
Bedömningar redovisas i revisionsrapport 2007-10-18 samt utlåtande 2007-10-18.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar revisorernas yttrande och lägger detta till handlingarna
_____

Protokollsutdrag

Ekonomikontoret som har att informera nämnderna
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Dnr 2007/305

Delårsrapport augusti 2007
Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har sammanställt delårsrapport till och med augusti 2007. Nämndernas
prognoser har kompletterats med prognos över skatteintäkter och de finansiella posterna.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-10-10, § 234
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer delårsrapport augusti 2007
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Noteras att ekonomichefen Thomas Sannemalm och redovisningschefen Camilla
Werngren informerade kommunstyrelsen vid sammanträde 2007-10-10.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Lars-Göran Ljunggren (s) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag med instämmande
av Gunnar Lidell (m), Bo Carlsson (c), Johan Ekström (fp) och Marianne Karlsson (c).

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer delårsrapport augusti 2007
_____________

Protokollsutdrag

Ekonomikontoret som har att informera nämnderna
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Dnr 2007/496

Koncernrapport augusti 2007
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2005-10-26, § 227, att en koncernrapport för de bolag som
ingår i koncernen, skulle redovisas till kommunfullmäktige. Handlingen skulle innehålla
resultaträkning och balansräkning med den aktuella ställningen vid augusti månads
utgång samt en prognos för det beräknade årsutfallet. En jämförelse skulle också göras
med motsvarande period föregående år.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-10-10, § 235
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer koncernbokslut augusti 2007.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Noteras att ekonomichefen Thomas Sannemalm och redovisningschefen Camilla
Werngren informerade kommunstyrelsen vid sammanträde 2007-10-10.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer koncernbokslut augusti 2007.
_____________

Protokollsutdrag

Ekonomikontoret
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Dnr 2007/298

Sammanslagning av turistorganisationerna i Vänersborg och
Trollhättan
Ärendebeskrivning
Styrelserna för de båda turistbolagen, Visit Trollhättan AB och Vänersborgs Turist AB
har vid gemensamma styrelsemöten 2006-08-23 och 2006-11-08 uttryckt intresse för att
undersöka möjligheterna för ett samgående mellan de båda turismbolagen. Syftet skulle
bland annat vara att verka för att öka attraktiviteten för destinationen TrollhättanVänersborg som besöksort.
En arbetsgrupp bestående av Kajsa Ekedahl, Kent Lång, Anders Magnusson, Benny
Ruus och Kristina Jornevald har tagit fram ett förslag till ”En turismorganisation
Trollhättan-Vänersborg 2008” daterat 2007-03-29.
Vid årsmöte 2007-04-18, § 19, med Vänersborgs Ideella Förening för Turismutveckling
beslöts om sammanläggning av turistorganisationerna i Vänersborg och Trollhättan.
Vänersborgs Turist AB har 2007-05-11 överlämnat utredningen för yttrande till
Vänersborgs kommun som har ett uppdragsavtal med Vänersborgs Turist AB.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-06-04, § 173
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tillstyrker upprättat utredningsförslag
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tillstyrker upprättat utredningsförslag
_____
Protokollsutdrag

Trollhättans stad
Vänersborgs Turist AB
Visit Trollhättan AB
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Dnr 2007/299

Uppdragsavtal turistbolaget Vänersborg-Trollhättan
Ärendebeskrivning
Styrelserna för de båda turistbolagen, Visit Trollhättan AB och Vänersborgs Turist AB
har vid gemensamma styrelsemöten 2006-08-23 och 2006-11-08 uttryckt intresse för att
undersöka möjligheterna för ett samgående mellan de båda turismbolagen. Syftet skulle
bland annat vara att verka för att öka attraktiviteten för destinationen TrollhättanVänersborg som besöksort.
En arbetsgrupp bestående av Kajsa Ekedahl, Kent Lång, Anders Magnusson, Benny
Ruus och Kristina Jornevald har tagit fram ett förslag till ”En turismorganisation
Trollhättan-Vänersborg 2008” daterat 2007-03-29.
Vid årsmöte 2007-04-18, § 19, med Vänersborgs Ideella Förening för Turismutveckling
beslöts om sammanläggning av turistorganisationerna i Vänersborg och Trollhättan.
Vänersborgs kommun har tillsammans med Trollhättans stad gemensamt arbetat fram ett
uppdragsavtal för det nya turistbolaget.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-10-10, § 232
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Ordföranden Gunnar Lidell anmäler jäv och är ej närvarande vid behandling och beslut i
detta ärende. Ledamoten Anne-Sophie Aronsson(s) tjänstgör som ordförande.
Ersättaren Dan Nyberg(s) framlägger förslag till beslut, vilket ordföranden därefter yrkar
bifall till: Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att ställa sig bakom
2007-09-24 upprättat förslag till uppdragsavtal, dock ej § 3 om uppdragsersättning.
Kommunfullmäktige delegerar åt kommunstyrelsen att slutligen fastställa ordningen för
uppdragsersättningen.
Ledamoten Lars G Blomgren (fp) föreslår med instämmande av Kate Giaever (s ) och
Anders Forsström (m) att kommunstyrelsen noterar i en protokollsanteckning att
parterna i samtal är överens om att bolagets säte skall vara i Vänersborg.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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Dnr 2007/299

Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom 2007-09-24 upprättat förslag till
uppdragsavtal, dock ej § 3 om uppdragsersättning. Kommunfullmäktige delegerar åt
kommunstyrelsen att slutligen fastställa ordningen för uppdragsersättningen.
Kommunstyrelsens beslut för egen del
Protokollsanteckning
Parterna är i samtal överens om att bolagets säte skall vara i Vänersborg.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Noteras att turistchefen Kristina Jornevald informerade kommunstyrelsen vid
sammanträde 2007-10-10.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Lars-Göran Ljunggren (s) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag med instämmande
av Gunnar Lidell (m) och Lars G Blomgren (fp).

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom 2007-09-24 upprättat förslag till
uppdragsavtal, dock ej § 3 om uppdragsersättning. Kommunfullmäktige delegerar åt
kommunstyrelsen att slutligen fastställa ordningen för uppdragsersättningen.
_____

Protokollsutdrag

Trollhättans stad
Vänersborgs Turist AB
Visit Trollhättan AB
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Dnr 2007/480

Avveckling av 3-3 modellen på Lindens äldreboende
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2004-01-21 § 21 att anslå 526 Tkr till
finansiering av försöksverksamheten vid Lindens äldreboende. Finansieringen skedde ur
kommunstyrelsens förfogandeanslag. Kommunstyrelsen vid samma sammanträde att ge
personalkontoret i uppdrag att följa och utvärdera projektet i anslutning till programmet
hälsa på arbetsplatsen. Socialnämnden beslutade vid sammanträde 2007-08-30 §169 att
hos kommunstyrelsen anhålla om att avveckla 3-3 modellen vid Lindens äldreboende.
Modellen skulle ersättas med hel/deltidsprojektet i syfte att öka antalet heltidsanställda
inom vård och omsorg.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-10-10, § 229.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar, med upphävande av tidigare beslut, att avveckla 3-3
modellen vid Lindens äldreboende Niklasbergsvägen 13, Vänersborg.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Noteras att turistchefen socialchefen Sture Johansson informerade kommunstyrelsen vid
sammanträde 2007-10-10.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Lennart Niklasson (s) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag med instämmande av
Bo Carlsson (c) och Gunnar Lidell (m).

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar, med upphävande av tidigare beslut, att avveckla 3-3
modellen vid Lindens äldreboende Niklasbergsvägen 13, Vänersborg.
_____

Protokollsutdrag

Socialnämnden
Personalkontoret
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Dnr 2007/315

Motion om protokoll och pappersförbrukning
Ärendebeskrivning
Kate Giaever (s) och Ann-Christin Lind (kd) har mot bakgrund av vad som anförs i
motionen yrkat att kommunens alla protokoll skall kopieras dubbelsidigt samt med två
sidor på varje sida (såsom KF:s protokoll är). Dessutom föreslogs att kommunen utreder
frågan om att minska pappersvarianten av protokoll till förmån för nätvarianten.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2007-05-23, § 68, att remittera
motionen till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2007-09-21 redovisat dagsläget samt
förslag till förbättringar.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-10-10, § 248
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att kommunala protokoll som huvudregel skall kopieras
med två sidor per sida och dubbelsidigt samt att undantag från huvudregeln skall göras
vid begäran från enskild.
Kommunfullmäktige ger nämnderna i uppdrag att gå ut med en förfrågan till nuvarande
mottagare av respektive protokoll om de vill läsa protokollen i digital form framför i
pappersformat. Motionen anses härmed besvarad och avslutad.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ann-Christine Lind (kd) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag med instämmande
av Lutz Rininsland (v), Gunnar Lidell (m) och Kate Giaever (s).

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kommunala protokoll som huvudregel skall kopieras
med två sidor per sida och dubbelsidigt samt att undantag från huvudregeln skall göras
vid begäran från enskild.
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Dnr 2007/315

Kommunfullmäktige ger nämnderna i uppdrag att gå ut med en förfrågan till nuvarande
mottagare av respektive protokoll om de vill läsa protokollen i digital form framför i
pappersformat. Motionen anses härmed besvarad och avslutad.
_____

Protokollsutdrag

Samtliga nämnder
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Dnr 2006/202

Motion om kommunens inköp av varor och tjänster
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet genom James Bucci (v) har mot bakgrund av vad som anförs i motionen
yrkat att kommunfullmäktige måtte ge ”i uppdrag att utreda och komma med förslag
inom följande områden.
1. möjligheter att stipulera kollektivavtal vid offentlig upphandling
2. en översyn görs av upphandlings- och inköpspolicy för Vänersborgs kommun.”
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2006-005-16, § 50, att remittera
motionen till kommunstyrelsen.
Ekonomikontoret har i tjänsteskrivelse 2007-08-14 redovisat läget vad gäller gällande
lagar och EU-direktiv. Av skrivelsen framgår även att, med anledning av nya EG
direktiv, skrivs Lagen om Offentlig Upphandling (SOU) om. I samband med att ny lag
träder i kraft kommer en översyn att göras av upphandlings- och inköpspolicyn för
Vänersborgs kommun.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-10-10, § 233.
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige ställer sig bakom ekonomikontorets tjänsteutlåtande 2007-08-14
och antar detta som sitt eget, varmed motionen anses besvarad och avslutad.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige ställer sig bakom ekonomikontorets tjänsteutlåtande 2007-08-14
och antar detta som sitt eget, varmed motionen anses besvarad och avslutad.
_____
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Dnr 2007/545

Valärende
Ärendebeskrivning
Carina Johansson (m) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige och
ersättare i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige entledigar Carina Johansson (m) från uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige samt ersättare i kommunstyrelsen och överlämnar ärendet, i den del
som avser ledamot i kommunfullmäktige, till länsstyrelsen för ny sammanräkning.
_______

Protokollsutdrag

Carina Johansson
Löneavdelningen

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 116

Sammanträdesdatum

Sida

2007-10-31

16 (27)

Dnr 2007/530

Valärende
Ärendebeskrivning
Roy Wallin (mp) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kulturnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige entledigar Roy Wallin (mp) från uppdraget som ersättare i
kulturnämnden.
Kommunfullmäktige utser på grund av avsägelsen, Wivan Wahle (mp) L. Botered 314,
462 61 Vänersborg, till ny ersättare i kulturnämnden.
_______

Protokollsutdrag

Roy Wallin
Wivan Wahle
Kulturnämnden
Lönekontoret
_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 117

Sammanträdesdatum

Sida

2007-10-31

17 (27)

Dnr 2007/531

Valärende
Ärendebeskrivning
Wivan Wahle (mp) har avsagt sig uppdraget som ledamot i demokratiberedningen.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige entledigar Wivan Wahle (mp) från uppdraget som ledamot i
demokratiberedningen.
Kommunfullmäktige utser på grund av avsägelsen, Roy Wallin (mp) L. Botered 314, 462
61 Vänersborg, till ny ledamot i demokratiberedningen
_______

Protokollsutdrag

Wivan Wahle
Roy Wallin
Demokratiberedningen
Lönekontoret
_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 118

Sammanträdesdatum

Sida

2007-10-31

18 (27)

Dnr 2007.536

Valärende
Ärendebeskrivning
Hanna Wahlqvist (s) har avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och ungdomsnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige entledigar Hanna Wahlqvist (s) från uppdraget som ersättare i barnoch ungdomsnämnden.
Kommunfullmäktige utser, på grund av ovanstående, Anders Gunn (s), Rattgatan 63, 462
55 Vänersborg, till ny ersättare i barn- och ungdomsnämnden.
_______

Protokollsutdrag

Hanna Wahlqvist
Anders Gunn
Barn- och ungdomsnämnden
Lönekontoret

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 119

Sammanträdesdatum

Sida

2007-10-31

19 (27)

Dnr 2007/569

Valärende
Ärendebeskrivning
Betty Axelsson (s) har avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och ungdomsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige entledigar Betty Axelsson (s) från uppdraget som ersättare i barnoch ungdomsnämnden.
Kommunfullmäktige utser, på grund av ovanstående, Fredrik Ahola (s), Järnvägsgatan 5 B,
460 65 Brålanda, till ny ersättare i barn- och ungdomsnämnden.
_______

Protokollsutdrag

Betty Axelsson
Fredrik Ahola
Barn- och ungdomsnämnden
Lönekontoret

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 120

Sammanträdesdatum

Sida

2007-10-31

20 (27)

Dnr 2007/574

Valärende
Ärendebeskrivning
Gunilla Nilsson (s) har avsagt sig uppdraget som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige entledigar Gunilla Nilsson (s) från uppdraget som ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktige utser, på grund av ovanstående, Teodor Almqvist (s),
Djupedalsvägen 6, 462 60 Vänersborg, till ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden
_______

Protokollsutdrag

Gunilla Nilsson
Teodor Almqvist
Samhällsbyggnadsnämnden
Lönekontoret

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 121

Sammanträdesdatum

Sida

2007-10-31

21 (27)

Dnr 2007/445

Valärende
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige entledigade vid sammanträde 2007-09-26, § 102, Daniel Nyberg (s)
från uppdraget som ersättare i gymnasienämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
På grund av kommunfullmäktiges beslut om entledigande utser fullmäktige Hans Norén
(s) , Gyllenheimsgatan 15, 462 35 Vänersborg, till ny ersättare i gymnasienämnden.
_______

Protokollsutdrag

Hans Norén
Gymnasienämnden
Lönekontoret

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 122

Sammanträdesdatum

Sida

2007-10-31

22 (27)

H-kort 2007/2695

Fråga om korrekthet i den politiska debatten
Ärendebeskrivning
Lutz Rininsland (v) har ställt en fråga till barn- och ungdomsnämndens ordförande
S Anders Larsson (s) om korrektheten i den politiska debatten.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunfullmäktige medgav att frågan fick ställas.
Barn- och ungdomsnämndens ordförande S Anders Larsson (s) besvarade frågan. Inlägg
framfördes av S Anders Larsson (s) och Lutz Rininsland (v).

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger frågan och svaret till handlingarna.
_____

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 123

Sammanträdesdatum

Sida

2007-10-31

23 (27)

Dnr 2007/589

Interpellation om ”det återremitterade ärendet – Skollokaler i centrala
Vänersborg”
Ärendebeskrivning
James Bucci (v) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran
Ljunggren (s) om ”det återremitterade ärendet – Skollokaler i centrala Vänersborg Dnr
2007.178”
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunfullmäktige medgav att interpellationen fick ställas.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bereder kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (s)
möjlighet att besvara interpellationen vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
_____

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 124

Sammanträdesdatum

Sida

2007-10-31

24 (27)

Dnr 2007/582

Interpellation om förskolebarn med placeringstid 15 timmar i veckan
Ärendebeskrivning
James Bucci (v) har ställt en interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande
S Anders Larsson (s) om förskolebarn med placeringstid 15 timmar i veckan.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunfullmäktige medgav att interpellationen fick ställas.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bereder barn- och ungdomsnämndens ordförande S Anders Larsson
(s) möjlighet att besvara interpellationen vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
_____

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 125

Sammanträdesdatum

Sida

2007-10-31

25 (27)

Dnr 2007/592

Interpellation om trafikantveckan
Ärendebeskrivning
Carmen Lundgren (mp) och Hans Edsbagge (mp) har ställt en interpellation till
kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (s) om trafikantveckan.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunfullmäktige medgav att interpellationen fick ställas.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bereder kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (s)
möjlighet att besvara interpellationen vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
_____

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 126

Sammanträdesdatum

Sida

2007-10-31

26 (27)

Dnr 2007/590

Interpellation om ”Arena Vänersborg projektstyrelsemötes protokoll
med projektnr Dnr 2006:551”
Ärendebeskrivning
James Bucci (v) har ställt en interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande
S Anders Larsson (s) om ”Arena Vänersborg projektstyrelsemötes protokoll med
projektnr Dnr 2006:551”
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunfullmäktige medgav att interpellationen fick ställas.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bereder barn- och ungdomsnämndens ordförande S Anders Larsson
(s) möjlighet att besvara interpellationen vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
_____

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 127

Sammanträdesdatum

Sida

2007-10-31

27 (27)

H-kort 2007/2840

Fråga om ”märklig tågordning i beslutsgången”
Ärendebeskrivning
Lutz Rininsland (v) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran
Ljunggren (s) om ”märklig tågordning i beslutsgången”.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunfullmäktige medgav att frågan fick ställas.
Kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (s) besvarade frågan. Inlägg
framfördes av Lars-Göran Ljunggren (s) och Lutz Rininsland (v).

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger frågan och svaret till handlingarna.
_____

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

