SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2010-10-20

1 (22)

Plats

Sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Onsdagen den 20 oktober 2010, kl 18.00-20.00.

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2-3

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 3

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 3

Ärendelista

Sid 4

Utsedd att justera

Åsa Johansson och James Bucci

Tid och plats för justering

Utvecklingskontoret den 22 oktober 2010, kl 11.00

Paragrafer

127-139

Underskrifter
Sekreterare
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Maud Rudquist
Ordförande
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Dan Nyberg

Justerande
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Åsa Johansson

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

James Bucci
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Närvarolista
Beslutande
Dan Nyberg (S)
Astrid Karlsson-Björkman (M)
Annika Larson-Lindlöf (S)
Johan Ekström (FP)
Lars-Göran Ljunggren (S)
Anne Sophie Aronsson (S)
Sven G Johansson (S)
Lutz Rininsland (V)
Lars G Blomgren (FP)
Monika Gustavsson (S)
Anders Forsström (M)
Lennart Niklasson (S)
Orvar Carlsson (KD)
Bengt Larson (S)
Bengt Holmkvist (M)
Bo Carlsson (C)
Ann-Britth Fröjd (C)
Gunnar Lidell (M)
James Bucci (V)
Kate Giaever (S)
Sigyn Lindbom (S)
Hans Edsbagge (MP)
Kjell Nilsson (S)
Marianne Karlsson (C)
Joakim Sjöling (S)
Bengt-Olof Stake (FP)
Marianne Ramm (V)
Åsa Johansson (S)
Ann-Christin Helgegren (KD)
Kerstin Andersson-Carlsson (M)
Mats Andersson (C)
Ann-Christine Wollny (V)
Tomas Öhberg (S)
Kerstin Andersson (FP)
Sonja Westberg (S)
Reidar Eriksson (S)
Benny Augustsson (S)
Kerstin Johansson (S)
Annalena Levin (C)

Tjänstgör för

Jeanette Larsson (S)

Gisela Holtersson (S)
Tove af Geijerstam (FP)
Stefan Kärvling (V)

Berit Utberg (V)
Maj-Britt Robertsson (S)

Jenny Brycker (S)
Marie Dahlin (S)
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Ingemar Andersén (M)
Lisbeth Brodin (M)
Lena Eckerbom Wendel (M)
Henrik Josten (M)
Andreas Vänerlöv (KD)
Marie-Louise Bäckman (KD)
Jonas Fyhr (M)
Kenneth Persson (S)
Madelaine Karlsson (S)
Johanna Olsson (S)
Lars Rosén (FV)
Monica Bredberg (MP)
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Emanuel Adel Aboasaleh (M)

Reino Fredriksson (M)

Ersättare
Hussein Ismail Madar (S)
Bengt Fröjd (C)
Usa Charoensawat (C)
Ingvar Håkansson (C)
Kristina Rosell (FP)
John-Åke Ericsson (KD)
Torkel Åström (MP)
Roger Karlsson (FV)
Lennart Bäckemo (FV)

Övriga deltagare
Kommundirektören Ove Thörnkvist
Kanslichefen Claire Gabrielsson
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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Ärenden

Sid

§ 127

Motionsredovisning hösten 2010 (Dnr KS 2010/122)

5

§ 128

Årsredovisningar för de kommunala bolagen år 2009 (Dnr KS 2010/406)

6

§ 129

Antagande av regler för utdelning av minnesgåva till anställda och
förtroendevalda (Dnr KS 2010/427)

8

§ 130

Godkännande av medfinansiering av nytt resecentrum i Vänersborg
(Dnr KS 2010/440)

9

§ 131

Godkännande av om- och påbyggnad av Vesslan, om- och tillbyggnad av
Linden, Niklasberg, samt utökad borgensram (Dnr KS 2010/436)

12

§132

Godkännande av köpeavtal för del av Ässet 2:1 och 2:3 i Vänersborg
(Dnr KS 2010/469)

14

§ 133

Motion om ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning
(Dnr KS 2010/442)

16

§ 134

Motion om ny näringspolitik för fler jobb i Vänersborg (Dnr KS 2010/459)

17

§ 135

Motion om tillgängligt friluftsbad vid Fredriksberg (Dnr KS 2010/495)

18

§ 136

Motion om Vänersborg – en klimatsmart kommun (Dnr KS 2010/500)

19

§ 137

Motion om att öka Vänersborgs attraktionskraft (Dn4 KS 2010/501)

20

§ 138

Interpellation om ensamkommande barn till Vänersborgs kommun
(Dnr KS 2010/496)

21

§ 139

Avslutning

22
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Dnr 2010/122

Motionsredovisning hösten 2010
Ärendebeskrivning
Förteckning har upprättats över, till kommunfullmäktige ingivna men ej slutbehandlade
eller avslutade motioner.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2010-09-22, § 248
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar och lägger förteckningen över ingivna men ej slutbehandlade eller avslutade motioner till handlingarna.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar och lägger förteckningen över ingivna men ej slutbehandlade eller avslutade motioner till handlingarna.
_____________
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Dnr 2010/406

Årsredovisningar för de kommunala bolagen år 2009
Ärendebeskrivning
Enligt av kommunfullmäktige antagen företagspolicy ska bland annat de kommunala
bolagens årsredovisningshandlingar överlämnas till kommunfullmäktige.
Det noteras att kommunstyrelsen har överlämnat följande årsredovisningshandlingar:
1. Vattenpalatset Vänerparken AB (Dnr KS 2010/177)
2. Fastighets AB Vänersborg (Dnr KS 2010/178)
3. AB Vänersborgsbostäder (Dnr KS 2010/179)
4. Hunnebergs Kungajakt- och viltmuseum AB (Dnr KS 2010/158)
Årsredovisningshandlingarna redovisades för kommunstyrelsen i samband med kallelse
till respektive bolagsstämma. Årsredovisningarna finns tillgängliga på kommunkansliet.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2010-10-22, § 249
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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Forts § 128

Dnr 2010/406

Protokollsutdrag:

Vattenpalatset Vänerparken AB
Fastighets AB Vänersborg
AB Vänersborgsbostäder
Hunnebergs Kungajakt- och viltmuseum AB
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Dnr 2010/427

Antagande av regler för utdelning av minnesgåva till anställda
och förtroendevalda
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat reviderade regler för utdelning av
minnesgåva till anställda och förtroendevalda.
Medaljdelegationen har vid sammanträde 2010-09-01, § 1, beslutat föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige anta de reviderade reglerna. Till reglerna har
upprättats anvisningar som medaljdelegationen antagit under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade för egen del uppdra åt medaljdelegationen
att ta upp fråga om eventuell revidering av antagna anvisningar till regler för utdelning
av minnesgåva till anställda och förtroendevalda.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2010-09-22 § 247
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar Regler för utdelning av minnesgåva till anställda och förtroendevalda. Reglerna träder i kraft 2011-01-01. Tidigare regler upphör därmed att
gälla.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar Regler för utdelning av minnesgåva till anställda och förtroendevalda. Reglerna träder i kraft 2011-01-01. Tidigare regler upphör därmed att
gälla.
_________
Protokollsutdrag:

Medaljdelegationen
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Dnr 2010/440

Godkännande av medfinansiering av nytt resecentrum i
Vänersborg
Ärendebeskrivning
Arbetet med utbyggnad av dubbelspår mellan Göteborg och Öxnered pågår och beräknas vara klart i december 2012. Genom dubbelspåret kommer fler tåg att trafikera
sträckan. Detta medför att Resecentrum i Vänersborg behöver byggas ut för att klara fler
och längre tågset.
Staten har gjort nya prioriteringar av olika objekt vilket medfört att den statliga
finansieringen av utbyggnaden av resecentrum i Vänersborg har tagits bort.
Utbyggnaden av resecentrum kommer enligt Trafikverket att ske i två etapper. I etapp ett
ligger utbyggnad av bland annat längre perronger vilket krävs för att få en bra trafikstart
2012-12-12. Kostnaden för den första etappen beräknas till 50 Mkr. Möjligheten att få ta
del av Regeringens smärrepott är en finansieringslösning med fler parter än Trafikverket.
Ett förslag är att Västra Götalandsregionen förskotteringslånar 40 Mkr och att
Vänersborgs kommun anslår 10 Mkr som ett bidrag till statlig infrastruktur.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2010-09-15 redovisat projektets
konsekvenser för Vänersborgs kommun.
Ärendet har varit föremål för diskussioner med kommunstyrelsens presidium.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2010-09-22, § 246
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Utredningssekreteraren Lars Rudström och ekonomichefen Thomas Sannemalm
informerade.
James Bucci (V) yrkade på återremiss av ärendet för att detta skulle analyseras bättre
och att alternativa lösningar skulle sökas. Om yrkande om återremiss inte skulle vinna
gehör yrkades att ärendet skulle avslås.
Sedan överläggningarna avslutats föreslog ordföranden följande propositionsordning
som godkändes av kommunstyrelsen. Först ställs fråga om ärendet ska avgöras vid
dagens sammanträde mot att ärendet ska återremitteras. Om kommunstyrelsen beslutar
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Dnr 2010/440

att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde ställs därefter kommunstyrelsens
presidiums förslag mot James Buccis (V) yrkande om avslag.
Ordföranden ställde därefter under proposition om ärendet skulle avgöras vid dagens
sammanträde mot James Buccis (V) yrkande om återremiss och fann att kommunstyrelsens beslutat att ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde.
Ordföranden ställde kommunstyrelsens presidiums förslag mot James Buccis (V)
yrkande om avslag och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens presidiums förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kommunal medfinansiering avseende
ombyggnad av resecentrum i Vänersborg genom att ett bidrag till statlig infrastruktur
utges med 10 Mkr. Finansiering sker genom att finansförvaltningens budget för
skatteintäkter och generella statsbidrag justeras upp med motsvarande belopp.
Utbetalning av bidraget förutsätter att kommunstyrelsen godkänt ett avtal om
medfinansiering av resecentrum med övriga parter.
James Bucci (V) reserverade sig mot beslutet enligt en till protokollet fogad bilaga.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Lars-Göran Ljunggren (S) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. I yrkandet
instämde Gunnar Lidell (M), Andreas Vänerlöv (KD) och Lena Eckerbom Wendel (M).
Lutz Rininsland (V) yrkade avslag till förslaget med instämmande av James Bucci (V).
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden kommunstyrelsens förslag mot
Lutz Rininslands (V) yrkande och fann att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärdes
Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av kommunfullmäktige. Den som stödjer kommunstyrelsens förslag, röstar ja och den som stödjer Lutz
Rininslands (V) yrkande, röstar nej.
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Dnr 2010/440

Vid omröstningen lämnades 47 ja-röster och 4 nej-röster. Se bilaga 1. Kommunfullmäktige hade därmed beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kommunal medfinansiering avseende
ombyggnad av resecentrum i Vänersborg genom att ett bidrag till statlig infrastruktur
utges med 10 Mkr. Finansiering sker genom att finansförvaltningens budget för
skatteintäkter och generella statsbidrag justeras upp med motsvarande belopp.
Utbetalning av bidraget förutsätter att kommunstyrelsen godkänt ett avtal om
medfinansiering av resecentrum med övriga parter.
_________

Bilaga:

Omröstningslista bilaga 1

Protokollsutdrag:

Utvecklingskontoret som har att delge berörda och
bevaka att avtal redovisas för kommunstyrelsen
Kommunkansliet
Ekonomikontoret
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Dnr 2010/436

Godkännande av om- och påbyggnad av Vesslan, om- och
tillbyggnad av Linden, Niklasberg, samt utökad borgensram
Ärendebeskrivning
AB Vänersborgsbostäder har på Roddaregatan 4-12, kvarteret Vesslan, 98 lägenheter i
4 huskroppar. Husen är i stort behov av stamrenovering. Bostadsbolaget har för avsikt
att bygga på två våningsplan och samtidigt installera hiss. Detta skulle ge 50-60 nya
lägenheter under en beräknad byggtid om 5 år.
AB Vänersborgsbostäder bygger om och till fastigheten Linden som är ett av fyra hus
på Niklasbergsområdet. Ombyggnader sker för att uppfylla de krav som ställs på
äldreboenden men även för att minska energiförbrukningen. Fastigheten kommer att
blockhyras av socialförvaltningen som äldreboende med inriktning på demensvård.
Arbetet med om- och tillbyggnaden är påbörjat och inflyttning är beräknad till första
kvartalet 2011.
AB Vänersborgsbostäder har i skrivelse 2010-09-01 hemställt att kommunfullmäktige
skulle ställa sig bakom ovan redovisade projekt samt att utöka den kommunala borgensramen från 810.000.000 kr till 1.025.000.000 kr, vilket täcker de lån som behöver
tecknas för Vesslan och Linden.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott då AB Vänersborgsbostäder
genom Vd Gunnar Johansson, ordföranden Sigyn Lindbom (S), och vice ordföranden
Bilt Davidsson (M) informerade.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2010-09-14 konstaterat att kommunal borgen
ger bolaget möjlighet till lägst räntor i jämförelse med övriga tillgängliga lånealternativ
och tillstyrker bolagets förslag om utökad kommunal borgen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2010-09-22, § 245
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Vd vid AB Vänersborgsbostäder, Gunnar Johansson informerade. Ordföranden i AB
Vänersborgsbostäder Sigyn Lindbom (S) och vice ordföranden Bilt Davidsson (M)
fanns närvarande för att besvara frågor.
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Dnr 2010/436

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar ställa sig bakom redovisade projekt i kvarteren Vesslan
och Linden. Kommunfullmäktige beslutar vidare att utöka den kommunala borgensramen från 810.000.000 kr till 1.025.000.000 kr, avseende AB Vänersborgsbostäder,
vilket täcker de lån som behöver tecknas för projektens genomförande.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar ställa sig bakom redovisade projekt i kvarteren Vesslan
och Linden. Kommunfullmäktige beslutar vidare att utöka den kommunala borgensramen från 810.000.000 kr till 1.025.000.000 kr, avseende AB Vänersborgsbostäder,
vilket täcker de lån som behöver tecknas för projektens genomförande.
_____________

Protokollsutdrag:

AB Vänersborgsbostäder
Ekonomikontoret
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Dnr 2010/469

Godkännande av köpeavtal för del av Ässet 2:1 och 2:3 i
Vänersborg
Ärendebeskrivning
Ragn-Sells Heljestorp AB bedriver insamling, behandling, återvinning och slutligt
omhändertagande av hushållsavfall, verksamhetsavfall och andra restprodukter vid
företagets anläggning i Heljestorp, Vänerborgs kommun.
Ragn-Sells Heljestorp AB har för avsikt att utvidga verksamheten i Vänersborg och
önskar därför förvärva mark i anslutning till nuvarande anläggning enligt upprättat och
undertecknat avtal.
Fastighetsenheten redovisar i skrivelse 2010-08-20 att det område företaget önskar
förvärva är ca 157 036 kvm på del av Ässet 2:1 och 2:3 enligt en till ärendet hörande
karta. Köpeskillingen är 1 570 000 kronor.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2010-09-16, § 110, beslutat föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna upprättat köpeavtal.
Kommunen har låtit utföra en värdering av marken och Svefa AB har i värdeutlåtande
2010-09-29 redovisat sin bedömning av marknadsvärdet.
Noteras att Ragn-Sells framställt önskemål om att, om avtalet godkänns, ha möjlighet
påbörja markarbeten innan marken fryser.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott. Vid detta sammanträde
beslutade arbetsutskottet för egen del, följande: Kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutar att ärendet ska anmälas i kungörelse till kommunfullmäktiges sammanträde
2010-10-20. Ärendet kommer att behandlas av kommunstyrelsen 2010-10-13.
Handlingarna sänds till kommunfullmäktige som tar upp ärendet till prövning under
förutsättning av kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2010-10-13, § 264
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
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Dnr 2010/469

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat och den 2 september 2010 av
Vänersborgs kommun undertecknat avtal att till Ragn-Sells Heljestorp AB, överlåta ett
område om ca 157 000 kvadratmeter av Ässet 2:1 och Ässet 2:3 för en köpeskilling av
1 570 000 kronor.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat och den 2 september 2010 av
Vänersborgs kommun undertecknat avtal att till Ragn-Sells Heljestorp AB, överlåta ett
område om ca 157 000 kvadratmeter av Ässet 2:1 och Ässet 2:3 för en köpeskilling av
1 570 000 kronor.
_____________

Protokollsutdrag:

Ragn-Sells Heljestorp AB
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomikontoret
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2010-10-20

16 (22)

§ 133

Dnr 2010/442

Motion om ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning
Ärendebeskrivning
Lutz Rininsland (V) har, mot bakgrund av vad som anförs i motionen, föreslagit kommunfullmäktige att ända kommunfullmäktiges arbetsordning, § 30 och 31, rörande
interpellationer och frågor.
Lutz Rininsland (V) presenterade motionen.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen.
_____________

Protokollsutdrag:

Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige

§ 134

Sammanträdesdatum

Sida

2010-10-20
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Dnr 2010/459

Motion om ny näringspolitik för fler jobb i Vänersborg
Ärendebeskrivning
Lars G Blomgren (FP) har, mot bakgrund av vad som anförs i motionen, föreslagit kommunfullmäktige en ny näringspolitik för fler jobb i Vänersborg.
Lars G Blomgren (FP) presenterade motionen.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen.
_____________

Protokollsutdrag:

Kommunstyrelsen
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2010-10-20
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§ 135

Dnr 2010/495

Motion om tillgängligt friluftsbad vid Fredriksberg
Ärendebeskrivning
Lutz Rininsland (V) har, mot bakgrund av vad som anförs i motionen, föreslagit att
kommunfullmäktige skulle besluta om ett tillgängligt friluftsbad vid Fredriksberg.
Lutz Rininsland (V) presenterade motionen.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen.
_____________

Protokollsutdrag:

Kommunstyrelsen
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§ 136

Dnr 2010/500

Motion om Vänersborg - en klimatsmart kommun
Ärendebeskrivning
Annalena Levin (C) har, mot bakgrund av vad som anförs i motionen, föreslagit att
kommunfullmäktige skulle besluta om att Vänersborg ska bli en klimatsmart kommun.
Annalena Levin (C) presenterade motionen.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen,
samhällsbyggnadsnämnden, gymnasienämnden och socialnämnden.
_____________

Protokollsutdrag:

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Gymnasienämnden
Socialnämnden
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§ 137

Sammanträdesdatum

Sida

2010-10-20
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Dnr 2010/501

Motion om Öka Vänersborgs attraktionskraft
Ärendebeskrivning
Astrid Karlsson Björkman (M) har, mot bakgrund av vad som anförs i motionen,
föreslagit att kommunfullmäktige skulle ”Öka Vänersborgs attraktionskraft”.
Astrid Karlsson Björkman (M) presenterade motionen.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen,
gymnasienämnden och kulturnämnden.
_____________

Protokollsutdrag:

Kommunstyrelsen
Gymnasienämnden
Kulturnämnden
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│ Justerandes sign
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Kommunfullmäktige

§ 138

Sammanträdesdatum

Sida

2010-10-20

21 (22)

Dnr 2010/496

Interpellation - resurser för mottagande av ensamkommande
flyktingbarn
Ärendebeskrivning
Tove af Geijerstam (FP) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Lars-Göran Ljunggren (S) om resurser för mottagande av ensamkommande flyktingbarn.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunfullmäktige medgav att interpellationen fick ställas.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bereder kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (S)
möjlighet att besvara interpellationen vid kommunfullmäktiges sammanträde 2010-11-17.
_______

Protokollsutdrag:

Lars-Göran Ljunggren
Tove af Geijerstam
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§ 139

Avslutning
Kommunfullmäktiges presidium som består av ordföranden Dan Nyberg (S), förste vice
ordföranden Astrid Karlsson Björkman (M) och andre vice ordföranden Annika Larson
Lindlöf (S) avtackade avgående ledamöter och ersättare.
Ordföranden avtackade förste vice ordföranden Astrid Karlsson Björkman (M) samt
tackade andre vice ordföranden Annika Larson Lindlöf (S) för det goda samarbetet
under den gångna mandatperioden. Kommunfullmäktiges förste vice ordförande Astrid
Karlsson Björkman (M) avtackade därefter avgående ordföranden Dan Nyberg (S) och
andre vice ordföranden Annika Larson Lindlöf (S).
Avgående ledamoten Sven G Johansson (S) framförde ett tack till fullmäktiges
presidium och ledamöter samt till kommunens personal.
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OMRÖSTNINGSLISTA

Bilaga 1

Tillhör kommunfullmäktiges beslut 2010-10-20 § 130 (medfinansiering resecentrum)

Johan Ekström (FP)

Ja

Åsa Johansson (S)

Ja

Lars-Göran Ljunggren (S)

Ja

Ann-Christin Helgegren (KD)

Ja

Astrid Karlsson-Björkman (M)

Ja

Kerstin Andersson-Carlsson (M)

Ja

Anne Sophie Aronsson (S)

Ja

Mats Andersson (C)

Ja

Sven G Johansson (S)

Ja

Ann-Christine Wollny (V)

Nej

Lutz Rininsland (V)

Nej

Thomas Öberg (S)

Ja

Lars G Blomgren (FP)

Ja

Kerstin Andersson (FP)

Ja

Monika Gustavsson (S)

Ja

Sonja Westberg (S)

Ja

Anders Forsström (M)

Ja

Reidar Eriksson (S)

Ja

Lennart Niklasson (S)

Ja

Benny Augustsson (S)

Ja

Orvar Carlsson (KD)

Ja

Kerstin Johansson (S)

Ja

Bengt Larson (S)

Ja

Anna-Lena Levin (C)

Ja

Bengt Holmkvist (-)

Ja

Ingemar Andersén (M)

Ja

Bo Carlsson (C)

Ja

Lisbeth Brodin (M)

Ja

Ann-Britth Fröjd (C)

Ja

Lena Eckerbom Wendel (M)

Ja

Gunnar Lidell (M)

Ja

Henrik Josten (M)

Ja

James Bucci (V)

Nej

Andreas Vänerlöv (KD)

Ja

Kate Giaever (S)

Ja

Marie-Louise Bäckman (KD)

Ja

Sigyn Lindbom (S)

Ja

Jonas Fyhr (M)

Ja

Annika Larson-Lindlöf (S)

Ja

Kenneth Persson (S)

Ja

Hans Edsbagge (MP)

Ja

Madelaine Karlsson (S)

Ja

Kjell Nilsson (S)

Ja

Johanna Olsson (S)

Ja

Marianne Karlsson (C)

Ja

Lars Rosén (FV)

Ja

Joakim Sjöling (S)

Ja

Monica Bredberg (MP)

Ja

Bengt-Olof Stake (FP)

Ja

Dan Nyberg (S)

Ja

Marianne Ramm (V)

Nej

