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Sida

2007-05-23
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Plats

Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Onsdagen den 23 maj 2007, kl Kl 18.00-21.30.

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2-3

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 3

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 3

Ärendelista

Sid 4

Utsedd att justera

Astrid Karlsson Björkman, Bengt Larson

Justeringens
plats och tid

Kommunkansliet den 30 maj 2007, kl 13.00

Paragrafer

49- 68

Underskrifter
Sekreterare

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

Maud Rudquist

Ordförande

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

Dan Nyberg

Justerande

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

Astrid Karlsson Björkman, ej § 50

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

Bengt Larson
________________________________________________________________________________

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

Kommunfullmäktige
2007-05-23

Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande

2007-05-30
2007-06-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunfullmäktige, Sundsgatan 29, Vänersborg

Underskrift
utdragsbestyrkande

..............................................................................
Maud Rudquist
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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)
Kristina Rosell (fp)
S Anders Larsson (s)
Monika Gustavsson (s)
Anders Forsström (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)
James Bucci (v)
Kate Giaever (s)
Jeanette Larsson (s)
Monica Bredberg (mp)
Kjell Nilsson (s)
Marianne Karlsson (c)
Kenneth Persson (s)
Gisela Holtersson (s)
Bengt-Olof Stake (fp)
S Håkan Gustafsson (s)
Stefan Kärvling (v)
Åsa Johansson (s)
Reidar Josefsson (s)
Ann-Christin Lind (kd)
Reino Fredriksson (m)
Kerstin Andersson-Carlsson (m)
Mats Andersson (c)
Berit Utberg (v)
Maj-Britt Robertsson (s)

Tjänstgör för

§ 49
§ 50-68

Lars G Blomgren (fp)

Bengt Holmkvist (-)

Hans Edsbagge (mp)

§ 49
§ 50-68

Gisela Holtersson (s)
Tove af Geijerstam (fp)

§ 49
§ 50-68

Kerstin Andersson-Carlsson (m)
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Kerstin Andersson (fp)
Sonja Westberg (s)
Madelaine Karlsson (s)
Jenny Brycker (s)
Marie Dahlin (s)
Bengt Fröjd (s)
Carina Johansson (m)
Lisbeth Brodin (m)
Jonas Johansson (m)
Lena Eckerbom Wendel (m)
Henrik Josten (m)
Andreas Vänerlöv (kd)
Marie-Louise Bäckman (kd)
Carmen Lundgren (mp)

Reidar Eriksson (s)

Annalena Levin (c)
Ingemar Andersén (m)
Emanuel Adel Aboasaleh (m)

Närvarande ej tjänstgörande ersättare
Kenneth Persson (s)
§ 50-68
Johanna Olsson (s)
Bengt Göran Nilsson (s)
Sigyn Lindbom (s)
Joakim Sjöling (s)
Usa Charoensawat (c)
Ingvar Håkansson (c)
Reino Fredriksson (m)
§ 50-68
Kristina Rosell (fp)
§ 49
John-Åke Ericsson (kd)
Marianne Ramm (v)
Ann-Christine Wollny (v)
Roger Karlsson (fv)

Övriga deltagare
Kommunchefen Guy Mahlviker
Kanslichefen Claire Gabrielsson
Kommunsekreteraren Maud Rudquist

Information § 49
Personalekonomen Annette Andeling Malmberg
Projektledaren Per-Åke Warg
Projektledaren Mats Eriksson
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Ärenden

Sid

§ 49

5

Information

6

§ 52

Fråga om ansvarsfrihet för Fyrbodals Kommunalförbund avseende
verksamhetsåret 2006, Dnr 2007.169
Fråga om ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Vänersborg/
Mellerud avseende verksamhetsåret 2006, Dnr 2007.188
Nämndernas Verksamhetsberättelser, Dnr 2007.152

§ 53

Personalekonomisk redovisning – Hälsobokslut 2006, Dnr 2007.170

10

§ 54

Utökad investeringsram till samhällsbyggnadsnämnden avseende
förskolan i Dalaborgsparken, Dnr 2007.73
Resultatöverföring mellan 2006-2007 för vissa verksamheter
Dnr 2007.214
Överföring av investeringsmedel mellan år 2006 och 2007
Dnr 2007.132
Motion om valfrihet inom barnomsorgen (vårdnadsbidrag)
Dnr 2007.70
Motion om förtroendevaldas tillgång till dokument i Vänersborgs
kommuns diarium, Dnr 2006.536
Antagande av reviderad bolagsordning för AB Vänersborgsbostäder
Dnr 2007.227
Antagande av reviderad bolagsordning samt ägardirektiv för
Hunnebergs Kungajakt- och viltmuseum AB, Dnr 2007.191
Antagande av reviderad bolagsordning för Vattenpalatset Vänerparken
AB, Dnr 2007.226
Fastställande av reviderad förbundsordning för Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund, Dnr 2007.42
Fastställande av reviderat revisionsreglemente för Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund, Dnr 2007.43
Interpellation om Strömsborgs framtid, Dnr 2007.192

11

Interpellation om ”Oklarheter i underlagen i ärendet skollokaler i
central Vänersborg”, Dnr 2007.310
Interpellation om prislappen för en nyrenoverad Huvudnässkola
Dnr 2007.313
Interpellation om ”När beslutas kommunstyrelsens beslut”
Dnr 2007.309
Motion angående protokoll och pappersförbrukning, Dnr 2007.315

26

§ 50
§ 51

§ 55
§ 56
§ 57
§ 58
§ 59
§ 60
§ 61
§ 62
§ 63
§ 64
§ 65
§ 66
§ 67
§ 68

8
9

13
15
17
18
19
20
22
23
24
25

27
28
29
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§ 49

Information
Personalekonomen Annette Andeling Malmberg
- Personalekonomisk redovisning – Hälsobokslut 2006 Dnr 2007.170
Projektledarna Per-Åke Warg och Mats Eriksson
- Vad händer på Högskolecentrum i Vänersborg
Ordföranden Dan Nyberg
- presenterade kommunens personalchef Ewa Öqvist
- nästkommande kommunfullmäktige, 2007-06-20, skall behandla mål- och resursplanen
och kommer därmed att starta redan kl 16.00.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen
_____
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Dnr 2007.169

Fråga om ansvarsfrihet för Fyrbodals Kommunalförbund avseende
verksamhetsåret 2006
Ärendebeskrivning
Fyrbodals Kommunalförbund har överlämnat årsredovisning, granskningsrapport och
revisionsberättelse.
Revisorerna tillstyrker i sin revisionsberättelse 2007-03-19 att förbundsdirektionen
beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-05-02, § 103
Ordföranden Lars-Göran Ljunggren (s) och förste vice ordföranden Gunnar Lidell (m)
anmälde att de inte deltog i handläggningen eller beslutet av detta ärende på grund av
jäv. På grund av ovanstående utsågs kommunstyrelsens andres vice ordförande Bo
Carlsson (c) till ordförande under denna paragraf.
Tjänstgörande ordföranden Bo Carlsson (c) redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm fanns tillänglig för att bevara frågor.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner upprättad årsredovisning för år 2006 samt beviljar
förbundsdirektionen ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner upprättad årsredovisning för år 2006 samt beviljar
förbundsdirektionen ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag.
_____
Jäv
Följande ledamöter anmälde att de inte deltog i handläggningen eller beslutet av detta
ärende på grund av jäv: Anne Sophie Aronsson (s), Astrid Karlsson Björkman (m),
Gunnar Lidell (m) och Lars-Göran Ljunggren (s).
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Dnr 2007.169

Protokollsutdrag

Fyrbodals Kommunalförbund
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Dnr 2007.188

Fråga om ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Vänersborg/
Mellerud avseende verksamhetsåret 2006
Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har överlämnat årsredovisning,
granskningsrapport och revisionsberättelse.
Revisorerna tillstyrker i sin revisionsberättelse 2007-03-27 att styrelsens ledamöter
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-05-02, § 104.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm fanns tillänglig för att bevara frågor.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner upprättad årsredovisning för år 2006 samt beviljar
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner upprättad årsredovisning för år 2006 samt beviljar
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag.
_____
Jäv
Ledamoten Lennart Niklasson (s) meddelade att han inte deltog i handläggningen eller
beslutet i detta ärende på grund av jäv
Protokollsutdrag

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud
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Dnr 2007.152

Nämndernas verksamhetsberättelser 2006
Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har sammanställt nämndernas verksamhetsberättelser
för 2006.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet2007-05-02, § 106.
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar informationen som lämnas i nämndernas Verksamhetsberättelser för år 2006.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Under överläggingarna yrkade Lars-göran Ljunggren (s) bifall till kommunstyrelsens
beslut med instämmande av Anita Karlsson (fv) och Bo Carlsson (c).

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen som lämnas i nämndernas Verksamhetsberättelser för år 2006.
_____
Protokollsutdrag

Ekonomikontoret
Samtliga nämnder
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Dnr 2007.170

Personalekonomisk redovisning – Hälsobokslut 2006
Ärendebeskrivning
Personalkontoret har sammanställt 2006 års personalekonomiska redovisning med
hälsobokslut.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-05-02, § 105.
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Personalekonomen Annette Andeling Malmberg informerade.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnderna att tillse att redovisningen ingår i och utgör
en del av nämndernas arbetsmiljö- och jämställdhetsarbete
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Personalekonomen Annette Andeling Malmberg informerade.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Lars-Göran Ljunggren (s) yrkade bifall till kommunstyrelsens beslut med instämmande
av Jenny Brycker (s) och Bo Carlsson (c).

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnderna att tillse att redovisningen ingår i och utgör
en del av nämndernas arbetsmiljö- och jämställdhetsarbete
_____
Protokollsutdrag

Personalkontoret
Samtliga nämnder
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Dnr 2007.73

Utökad investeringsram till samhällsbyggnadsnämnden avseende
förskolan i Dalaborgsparken
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2006-11-01, § N 9, att tillföra barn- och ungdomsnämnden 4 000 Tkr i investeringsmedel för att etablera en förskola i Dalaborgsparken.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2007-01-29, § 10, anhållit om att
investeringsramen utökas med ytterligare 1 500 Tkr till förskolan i Dalaborgsparken
Kommunstyrelsens arbetsutskott och barn- och ungdomsnämndens presidium har haft
överläggningar i ärendet.
Ekonomikontoret redovisar i tjänsteskrivelse 2007-03-28 att det tidigare tilläggsanslaget
om 4 000 Tkr har handlagts inom samhällsbyggnadsnämnden. Av skrivelsen framgår att
det därför vore praktiskt om det ytterligare tilläggsanslaget, 1 500 Tkr, fördelas till samhällsbyggnadsnämnden. Den kapitalkostnad som följer av investeringen skulle däremot
belasta barn- och ungdomsnämnden. Mot denna bakgrund har ekonomikontoret inget att
erinra mot att samhällsbyggnadsnämnden tillförs ytterligare 1 500 Tkr i utökad investeringsram.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-05-02, § 107.
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade.
Under överläggningarna framförde Astrid Karlsson Björkman (m) önskemål att få en
protokollsanteckning förd till protokollet, vilket ordföranden medgav.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar tillföra samhällsbyggnadsnämnden en utökad investeringsram på 1 500 Tkr till förskolan i Dalaborgsparken. Finansiering sker via en
minskning av kommunens rörelsekapital
Protokollsanteckning
”Vi anser det anmärkningsvärt med den stora fördyringen av förskolesatsningen i
Dalaborgsparken. Kostnaderna som nu redovisas borde ha varit med när beslutet om
förskoleverksamhetens förläggning till Dalaborgsparken togs.
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Dnr 2007.73
Anders Forsström (m)
Lars Rosén (fv)

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Under överläggningarna yrkade följande ledamöter bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kerstin Andersson (fp), Bo Carlsson (c) S Anders Larsson (s), Andreas Vänerlöv (kd),
Lena Eckerbom Wendel (m), Johan Ekström (fp), Lars Rosén (fv), Lars-Göran
Ljunggren (s), Lennart Niklasson (s), Marianne Karlsson (c) och Carmen Lundgren
(mp).
Under överläggningarna framförde Kerstin Andersson (fp) önskemål att få en
protokollsanteckning förd till protokollet, vilket ordföranden medgav.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar tillföra samhällsbyggnadsnämnden en utökad investeringsram på 1 500 Tkr till förskolan i Dalaborgsparken. Finansiering sker via en
minskning av kommunens rörelsekapital
_____
Protokollsanteckning
Jag finner det otillfredsställande att den först beräknade kostnaden på kort tid har vuxit
med hela 37,5 %. Jag som förtroendevald ledamot måste kunna lita bättre på de
ekonomiska beräkningar som jag har att ta ställning till.
Kerstin Andersson (fp)
Protokollsutdrag

Barn- och ungdomsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomikontoret
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§ 55

Dnr 2007.214

Resultatöverföring mellan 2006-2007 för vissa verksamheter
Ärendebeskrivning
Kommunen har fastställt ett regelsystem för resultatöverföring mellan åren.
Ekonomikontoret har i skrivelse 2007-04-10 redovisat dessa regler samt ett underlag för
överföring av resultatet enligt 2006 års bokslut.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-05-02, § 108
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar, baserat på gällande resultatregleringsprinciper att
nämndernas ackumulerade utgående fondmedel fastställs i 2006 års bokslut enligt
följande
________________________________________
Nämnd/verksamhet
Tkr
Samhällsbyggnadsnämnden
- Renhållningsverk
- VA-verksamhet
- Gator och vägar mm
- Fastighetsenheten
- Städ-/Kost-/Serviceenheterna
Gymnasienämnden
- Komvux uppdragsutbildning
Summa

2 403
12 120
-56
-2 915
1 000
1 000
13 552

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar, baserat på gällande resultatregleringsprinciper att
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Forts § 55

Dnr 2007.214

nämndernas ackumulerade utgående fondmedel fastställs i 2006 års bokslut enligt
följande
________________________________________
Nämnd/verksamhet
Tkr
Samhällsbyggnadsnämnden
- Renhållningsverk
- VA-verksamhet
- Gator och vägar mm
- Fastighetsenheten
- Städ-/Kost-/Serviceenheterna
Gymnasienämnden
- Komvux uppdragsutbildning
Summa

2 403
12 120
-56
-2 915
1 000
1 000
13 552

_____
Protokollsutdrag

Ekonomikontoret
Gymnasienämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr 2007.132

§ 56

Överföring av investeringsmedel mellan år 2006 och år 2007
Ärendebeskrivning
Utifrån 2006 års bokslut har nämnderna till ekonomikontoret kommit in med förslag om
överföring av investeringsmedel mellan 2006 och 2007.
Ekonomikontoret redovisar i skrivelse 2007-04-04, med tillstyrkan, nämndernas förslag
om överförande av investeringsmedel.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-05-02, § 109
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att nämnderna får investeringsanslag överföra till 2007
enligt följande.
Tkr
Kulturnämnden
76
Byggnadsnämnden
553
Samhällsbyggnadsnämnden
58 854
Socialnämnden
2 775
Barn- och ungdomsnämnden
2 560
Gymnasienämnden
1 397
________________________________
Totalt

66 215

______________________________________

Tillkommande kapitalkostnader skall rymmas inom befintliga ramar.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
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Dnr 2007.132

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att nämnderna får investeringsanslag överföra till 2007
enligt följande.
Tkr
Kulturnämnden
76
Byggnadsnämnden
553
Samhällsbyggnadsnämnden
58 854
Socialnämnden
2 775
Barn- och ungdomsnämnden
2 560
Gymnasienämnden
1 397
________________________________
Totalt

66 215

______________________________________

Tillkommande kapitalkostnader skall rymmas inom befintliga ramar.
_____

Protokollsutdrag

Ekonomikontoret
Berörda nämnder

_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
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Kommunfullmäktige

§ 57

Sammanträdesdatum

Sida

2007-05-23

17 (29)

Dnr 2007.70

Motion om valfrihet inom barnomsorgen (vårdnadsbidrag)
Ärendebeskrivning
Anita Karlsson (fv) har mot bakgrund av vad som anförs i motionen yrkat att
Vänersborgs kommun måtte införa vårdnads bidrag.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2007-02-07, § 14 att remittera
motionen till kommunstyrelsen och barn- och ungdomsnämnden.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2007-02-26, § 48, beslutat uttala att
eftersom regering och riksdag inte behandlat aktuell fråga har nämnden ännu inte kunnat
behandla motionen.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-0502, § 110
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad och därmed avslutad med
hänvisning till barn- och ungdomsnämndens yttrande 2007-02-26, § 48.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Gunnar Lidell (m) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag med instämmande av Bo
Carlsson (c) och Lars-Göran Ljunggren (s).

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad och därmed avslutad med
hänvisning till barn- och ungdomsnämndens yttrande 2007-02-26, § 48.
_____

Protokollsutdrag

Barn- och ungdomsnämnden

_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
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§ 58

Sammanträdesdatum

Sida

2007-05-23

18 (29)

Dnr 2006.536

Motion om förtroendevaldas tillgång till dokument i Vänersborgs
kommuns diarium
Ärendebeskrivning
Lutz Rininsland (v) har mot bakgrund av vad som anförs i motionen yrkat
att kommunen gör det möjligt att förtroendevalda som så önskar skall få tillgång till
kommunens diarium från sina datorer i bostaden
att kommunen självfallet först försäkrar sig om en teknisk lösning som möjliggör
ovanstående utifrån krav på teknisk säkerhet och med beaktande av lagar och
förordningar.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2006-12-19, § N 47, att remittera
motionen till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelseförvaltningen har i yttrande 2007-04-03 lämnat en lägesrapport över
tillgängligheten samt bl a föreslagit att en utredning görs för att utröna kostnaderna för
att göra kommunens diarier tillgängliga från bostaden.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-05-02, § 111
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda kostnaderna för att göra
kommunens diarier tillgängliga hemifrån för såväl förtroendevalda som anställda.
Därmed anses motionen besvarad och avslutad.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda kostnaderna för att göra
kommunens diarier tillgängliga hemifrån för såväl förtroendevalda som anställda.
Därmed anses motionen besvarad och avslutad.
_____
Protokollsutdrag

Kommunstyrelsen
_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
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§ 59

Sammanträdesdatum

Sida

2007-05-23

19 (29)

Dnr 2007.227

Antagande av reviderad bolagsordning för AB Vänersborgsbostäder
Ärendebeskrivning
Reviderad bolagsordning för AB Vänersborgsbostäder antogs av kommunfullmäktige
senast 1999-11-02, § 151.
Ny aktiebolagslag (SFS 2005:551) föreskriver att det i bolagsordningen skall anges
antalet aktier, i stället för nominellt värde som tidigare angetts. Med anledning härav
skall bolagsordningen revideras. I bolagsordningen har även gjorts redaktionella
ändringar.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-05-02, § 112
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Kanslichefen Claire Gabrielsson informerade.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner ändring i bolagsordningen för AB Vänersborgsbostäder
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner ändring i bolagsordningen för AB Vänersborgsbostäder
_____

Protokollsutdrag

AB Vänersborgsbostäder
Revisorerna
Författningarna

_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2007-05-23

20 (29)

§ 60

Dnr 2007.191

Antagande av reviderad bolagsordning samt ägardirektiv för
Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum AB
Ärendebeskrivning
Bolagsordning och ägardirektiv för Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum AB
antogs av kommunfullmäktige 2002-09-17, § 74. Reviderade ägardirektiv antogs
senast av kommunfullmäktige 2003-05-20, § 45.
Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum AB har för godkännande överlämnat
reviderad bolagsordning. Revideringen innebär bland annat ändring av § 4-9.
Ändringen i § 6 föranleds av ny aktiebolagslag (SFS 2005:551) som föreskriver att det
i bolagsordningen skall anges antalet aktier, i stället för nominellt värde som tidigare
angetts. I bolagsordningen har även gjorts redaktionella ändringar.
Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum AB har även för godkännande överlämnat
reviderade ägardirektiv innebärande att punkterna 4-6 ändrats. I ägardirektiven har
även gjorts redaktionella ändringar.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-05-02, § 113.
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Kanslichefen Claire Gabrielsson informerade.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner ändring i bolagsordningen och förslag till ändrade
ägardirektiv för Hunnebergs Kungajakt- och viltmuseum AB
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Under överläggningarna yrkade Lars-Göran Ljunggren (s) följande redaktionella
ändring av del av § 7 i det utsända förslaget till ändring av bolagsordning vilket även
medför överensstämmelse med tidigare utsedda ledamöter och ersättare. ”Styrelsen ska
bestå av två ledamöter och två ersättare.”

_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
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Kommunfullmäktige

Forts § 60

Sammanträdesdatum

Sida

2007-05-23

21 (29)

Dnr 2007.191

Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden att han kommer att ställa
Lars-Göran Ljunggrens (s) yrkande som en redaktionell ändring och därmed ingå i
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Härefter ställde ordföranden kommunstyrelsens förslag till beslut med Lars-Göran
Ljunggrens (s) yrkande under proposition och fann att kommunfullmäktige beslutat
bifalla desamma.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner ändring i bolagsordningen med ovan redovisad
redaktionell ändring samt förslag till ändrade ägardirektiv för Hunnebergs Kungajaktoch viltmuseum AB
_____
Protokollsutdrag

Hunnebergs Kungajakt- och viltmuseum AB
Revisorerna
Författningarna

_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2007-05-23

22 (29)

§ 61

Dnr 2007.226

Antagande av reviderad bolagsordning för Vattenpalatset
Vänerparken AB
Ärendebeskrivning
Reviderad bolagsordning för Vattenpalatset Vänerparken AB antogs av
kommunfullmäktige senast 2004-09-21, § 62.
Ny aktiebolagslag (SFS 2005:551) föreskriver att det i bolagsordningen skall anges
antalet aktier, i stället för nominellt värde som tidigare angetts. Med anledning härav
skall bolagsordningen revideras. I bolagsordningen har även gjorts redaktionella
ändringar.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-05-02, § 114
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Kanslichefen Claire Gabrielsson informerade.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner ändring i bolagsordningen för Vattenpalatset Vänerparken AB
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner ändring i bolagsordningen för Vattenpalatset Vänerparken AB
_____

Protokollsutdrag

Vattenpalatset Vänerparken AB
Revisorerna
Författningarna

_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2007-05-23

23 (29)

§ 62

Dnr 2007.42

Fastställande av reviderad förbundsordning för Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund
Ärendebeskrivning
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har för fastställande överlämnat reviderad
förbundsordning innebärande att § 7 ändras på sätt att revisorsersättare inte längre
skall utses.
Ändringen träder i kraft när samtliga medlemskommuner fastställt den reviderade
förbundsordningen.
Direktionen har vid sammanträde 2006-12-08, § 49, antagit förslaget till reviderad
förbundsordning.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-05-02, § 115
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner reviderad förbundsordning för Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner reviderad förbundsordning för Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund
_____
Protokollsutdrag

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Revisorerna
Författningarna

_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Sida

2007-05-23

24 (29)

§ 63

Dnr 2007.43

Fastställande av reviderat revisionsreglemente för Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund
Ärendebeskrivning
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har för fastställande överlämnat reviderat
revisionsreglemente innebärande att § 1 ändras på sätt att förbundet skall ha fyra
revisorer, en från respektive förbundsmedlem. Revisorerna skall för varje
mandatperiod utses av Trollhättans Stads kommunfullmäktige på förslag av
förbundsmedlemmarna.
Ändringen träder i kraft när samtliga medlemskommuner fastställt det reviderade
revisionsreglementet.
Direktionen har vid sammanträde 2006-12-08, § 48, antagit förslaget till reviderat
revisionsreglemente.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2007-05-02, § 116
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner reviderat revisionsreglemente för Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner reviderat revisionsreglemente för Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund
_____
Protokollsutdrag

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Revisorerna
Författningarna
_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
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§ 64

Sammanträdesdatum

Sida

2007-05-23

25 (29)

Dnr 2007.192

Interpellation om Strömsborgs framtid
Ärendebeskrivning
Hans Edsbagge (mp) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Lars-Göran Ljunggren (s) om att ta tillvara och ställa i ordning Strömsborg eventuellt på
annan plats än idag.
Kommunfullmäktige medgav vid sammanträde 2007-04-25, § 43, att interpellationen fick
ställas samt beredde kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (s) möjlighet att
besvara interpellationen vid dagens sammanträde.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Med hänsyn till att interpellanten Hans Edsbagge (mp) anmält förhinder att delta vid
dagens sammanträde föreslog ordföranden att punkten skulle lyftas från dagordningen.

Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen om Strömsborgs framtid, lyfts ur dagens sammanträde och kommer att tas
upp vid tillfälle då interpellanten är närvarande.
_____
Protokollsutdrag

Hans Edsbagge
Lars-Göran Ljunggren

_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Sida

2007-05-23

26 (29)

Dnr 2007.310

Interpellation om ”Oklarheter i underlagen i ärendet Skollokaler i
centrala Vänersborg”
Ärendebeskrivning
Lutz Rininsland (v) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Lars-Göran Ljunggren (s) om ”Oklarheter i underlaget i ärendet Skollokaler i centrala
Vänersborg”
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2007-04-25, § 36, att återremittera
ärendet ”Skollokaler i centrala Vänersborg” dnr 2007.178, bland annat med motiveringen
att en grundligare utredning skulle göras i vissa delar.
Ordföranden redovisade att han avsåg föreslå kommunfullmäktige att interpellationen
skulle avvisas på grund av lång diskussion vid fullmäktiges sammanträde 2007-04-25 då
ärendet återremitterades. Ärendet har därmed flyttats från kommunfullmäktige och skall
beredas på nytt
Härefter ställde ordföranden proposition på om interpellationen skulle avvisas och fann
att kommunfullmäktige hade beslutat i enlighet med detta.
Omröstning begärdes
Ordföranden redovisade följande omröstningsordning som godkändes av kommunfullmäktige. Den som stödjer förslaget att interpellationen skall avvisas, röstar ja och den
som anser att interpellationen får ställas, röstar nej.
Vid omröstningen avgavs 46 ja-röster och 4 nej-röster. En ledamot avstod från att rösta.
Se bilaga 1
Kommunfullmäktige hade därmed beslutat avvisa interpellationen

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar avvisa av Lutz Rininsland (v) ovan redovisad interpellation
_____

_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Dnr 2007.313

Interpellation om prislappen för en nyrenoverad Huvudnässkola
Ärendebeskrivning
James Bucci (v) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Lars-Göran Ljunggren (s) om ”prislappen för en nyrenoverad Huvudnässkola”.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2007-04-25, § 36, att återremittera
ärendet ”Skollokaler i centrala Vänersborg” dnr 2007.178, bland annat med motiveringen
att en grundligare utredning skulle göras i vissa delar.
Ordföranden redovisade att han avsåg föreslå kommunfullmäktige att interpellationen
skulle avvisas på grund av lång diskussion vid fullmäktiges sammanträde 2007-04-25 då
ärendet återremitterades. Ärendet har därmed flyttats från kommunfullmäktige och skall
beredas på nytt
Härefter ställde ordföranden proposition på om interpellationen skulle avvisas och fann
att kommunfullmäktige hade beslutat i enlighet med detta.
Omröstning begärdes
Ordföranden redovisade följande omröstningsordning som godkändes av kommunfullmäktige. Den som stödjer förslaget att interpellationen skall avvisas, röstar ja och den
som anser att interpellationen får ställas, röstar nej.
Vid omröstningen avgavs 46 ja-röster och 4 nej-röster. En ledamot avstod från att rösta.
Se bilaga 2
Kommunfullmäktige hade därmed beslutat avvisa interpellationen

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar avvisa av James Bucci (v) ovan redovisad interpellation
_____
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Sammanträdesdatum
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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
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunfullmäktige medgav att interpellationen fick ställas.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bereder kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (s)
möjlighet att besvara interpellationen vilket kommer att göras efter sommaruppehållet.
_____
Protokollsutdrag

Lutz Rininsland
Lars-Göran Ljunggren
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│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
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Dnr 2007.315

Motion angående 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)
att kommunen utreder frågan om att minska pappersvarianten av protokoll till förmån för
nätvarianten.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kate Giaever (s) föredrog motionen för fullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen.
_____
Protokollsutdrag

Kommunstyrelsen + handlingar

_________________________________________________________________________________________________
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