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Närvarolista
Beslutande
Dan Nyberg (s)
Astrid Karlsson-Björkman (m)
Annika Larson-Lindlöf (s)
Johan Ekström (fp)
Lars-Göran Ljunggren (s)
Anne Sophie Aronsson (s)
Sven G Johansson (s)
Lutz Rininsland (v)
Lars G Blomgren (fp)
S Anders Larsson (s)
Monika Gustavsson (s)
Anders Forsström (m)
Lennart Niklasson (s)
Orvar Carlsson (kd)
Bengt Larson (s)
Bengt Holmkvist Bo Carlsson (c)
Ann-Britth Fröjd (c)
Lars Rosén (fv)
Gunnar Lidell (m)
James Bucci (v)
Kate Giaever (s)
Jeanette Larsson (s)
Hans Edsbagge (mp)
Kjell Nilsson (s)
Bengt Fröjd (c)
Gisela Holtersson (s)
Bengt-Olof Stake (v)
Stefan Kärvling (v)
Åsa Johansson (s)
John-Åke Ericsson (kd)
Kerstin Andersson-Carlsson (m)
Mats Andersson (c)
Marianne Ramm (v)
Maj-Britt Robertsson (s)
Kerstin Andersson (fp)
Sonja Westberg (s)
Johanna Olsson (s)
Mikael Andersson (s)
Marie Dahlin (s)
Annalena Levin (c)

Tjänstgör för

Anita Karlsson (fv)

Marianne Karlsson (c)
Tove af Geijerstam (fp)

Ann-Christin Lind (kd)

Berit Utberg (v)

Reidar Eriksson (s)
Jenny Brycker (s)
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Lisbeth Brodin (m)
Jonas Johansson (m)
Lena Eckerbom Wendel (m)
Henrik Josten (m)
Andreas Vänerlöv (kd)
Marie-Louise Bäckman (kd)
Tore Söderberg (mp)
Reino Fredriksson (m)
Sigyn Lindbom (s)
Madelaine Karlsson (s)

Sammanträdesdatum

Sida

2008-12-17

3 (37)

Ingemar Andersén (m)
Emanuel Adel Aboasaleh (m)

Carmen Lundgren (mp)
Kenneth Persson (s)

Ersättare
Joakim Sjöling (s)
Vesna Pertusic (s)
Tomas Öhberg (s)
Benny Augustsson (s)
Betty Axelsson (s)
Usa Charoensawat (c)
Ingvar Håkansson (c)
Kristina Rosell (fp)
Roger Karlsson (fv)

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

Sid

§121

Antagande av Internationell policy för Vänersborgs kommun
(Dnr KS 2008/549) KS § 262

6

§122

Antagande av Kravpolicy för Vänersborgs kommun
(Dnr KS 2008/554) KS § 263

8

§123

Antagande av Risk och sårbarhetsanalys 2008 (Dnr KS 2008/392)
KS § 264

9

§124

Antagande av Reviderade riktlinjer för kommunens representation och
uppvaktningar (Dnr KS 2008/509) KS § 265

11

§125

Upphävande av Riktlinjer för ärenderegistrering och elektronisk post i
Vänersborgs kommun (Dnr KS 2008/525) KS § 266

13

§126

Överföring till kommunstyrelsen av driftbudget för löneadministration
inom socialnämnden (Dnr KS 2008/551) KS § 267

14

§127

Ansvarsfråga för geografiska informationssystemet GIS (Dnr KS
2008/572) KS § 268

16

§128

Överföring av budgetmedel mellan nämnder avseende geografiska
informationssystemet GIS (Dnr KS 2008/573) KS § 269

18

§129

Svar på motion om ökad information till kommunens ungdomar om hiv
(Dnr KS 2008/265) KS § 270

20

§130

Fråga om policy inom kulturnämnden för kallande till presidiemöten
(Dnr KS 2008/579)

22

§131

Fråga om åtgärder för att behålla järnvägshållplatsen i Vargön (Dnr KS
2008/586)

23

§132

Fråga om mål- och resursplanen 2009 behöver en uppdatering (Dnr KS
2008/584)

24

§133

Fråga om kommunfullmäktige fattade ett korrekt beslut vad gäller
aktieägaravtal mellan RL Skand AB och Vänersborgs kommun
(Dnr KS 2008/599)

25

§134

Fråga om kommunfullmäktiges beslut inte gäller vad rör aktieägaravtal
mellan RL Skand AB och Vänersborgs kommun (Dnr KS 2008/598)

26

§135

Fråga om planering kring den nya högstadieskolan i Vänerparken
(Dnr KS 2008/634)

27
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§136

Interpellation om Västarvets Kulturhistoriska utredning avseende
byggnadsminnesförklaring av Huvudnässkolan (Dnr KS 2008/630)

28

§137

Interpellation om Västarvets Kulturhistoriska utredning avseende
byggnadsminnesförklaring av Huvudnässkolan (Dnr KS 2008/631)

29

§138

Motion om uppföljning av beslut tagna i kommunstyrelsen
(Dnr KS 2008/583)

30

§139

Motion om förbättrat debattklimat vid kommunfullmäktiges sammanträden (Dnr KS 2008/635)

31

§140

Motion om försöksverksamhet med kommunal friskola
(Dnr KS 2008/639)

32

§141

Valärende (Dnr KS 2008/609)

33

§142

Valärende (Dnr KS 2008/593)

34

§143

Valärende (Dnr KS 2008/615)

35

§144

Valärende (Dnr KS 2008/680)

36

§145

Avslutning

37
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Dnr 2008/549

Antagande av internationell policy för Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Under hösten 2008 har ett förslag till internationell policy för Vänersborgs kommun
utarbetats. Policydokumentet syftar till att tydliggöra ett politiskt ställningstagande för
verksamheternas internationalisering och dess inriktning.
Policyn kommer att följas av en internationell strategi för Vänersborgs kommun.
Strategin syftar till att beskriva organisering och genomförandet av intentionerna i
policyn.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2008-11-05 redovisat att till den
internationella policyn och strategin kommer förvaltningsspecifika resultat och
aktivitetsplaner att utformas.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2008-12-03, § 262
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Internationelle samordnaren Anders Fridén informerade kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar framtagen internationell policy för Vänersborgs kommun
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att inför nästkommande
mandatperiod föreslå eventuella revideringar av policyn.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Kommunstyrelsen beslutar att ge samtliga förvaltningar i uppdrag att utse representant
för utarbetande av en internationell strategi för Vänersborgs kommun.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar framtagen internationell policy för Vänersborgs kommun.
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Dnr 2008/549

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att inför nästkommande
mandatperiod föreslå eventuella revideringar av policyn.
_____________

Protokollsutdrag:

Samtliga nämnder
Författningarna
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Dnr 2008/554

Antagande av kravpolicy för Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
I mål- och resursplan för 2008-2010 finns ett förväntat resultat att en kravpolicy skall
fastställas av kommunfullmäktige. Syftet med policyn är att fastställa ramar för
kravverksamheten i Vänersborgs kommun.
Ekonomikontoret har i skrivelse 2008-11-06 redovisat att förslag till kravpolicy har
upprättats daterad 2008-11-06.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2008-12-03, § 263
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar kravpolicy för Vänersborgs kommun.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar kravpolicy för Vänersborgs kommun.
_____________

Protokollsutdrag:

Ekonomikontoret
Revisionen
Författningarna
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Dnr 2008/392

Antagande av Risk- och sårbarhetsanalys 2008
Ärendebeskrivning
Risk- och sårbarhetsanalysen är en process som bland annat syftar till att öka medvetandet och stärka kunskaperna hos kommunens beslutsfattare och verksamhetsansvariga
om vilka hot och risker som finns i kommunen. Vidare ger det ett underlag för planering
och genomförande av åtgärder som minskar risker och sårbarheter samt ökar robustheten i kommunen.
Kommunkansliet har under hösten 2007 och våren 2008 tillsammans med förvaltningarna och de kommunala bolagen arbetat fram en risk- och sårbarhetsanalys för
Vänersborgs kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2008-08-13, § 40, att remittera risk- och sårbarhetsanalysen för yttrande till samtliga nämnder och kommunala
bolag samt Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Nedanstående har yttrat sig
Byggnadsnämnden
Byggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Gymnasienämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Kulturnämnden
Socialnämnden
Socialförvaltningen
Fastighets AB Vänersborg
Hunnebergs kungajakt- och viltmuseum AB
Vattenpalatset AB
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Länsstyrelsen i Västra Götalands län

2008-11-04, § 168
2008-10-16
2008-11-06, § 144
2008-10-21
2008-10-21, § 80
2008-10-13, § 102
2008-10-13, § 103
2008-11-03, § 79
2008-10-30, § 194
2008-09-18
2008-10-13
2008-10-13
2008-10-14
2008-10-30
2008-10-24

Kommunstyrelseförvaltningen har gjort en sammanställning daterad 2008-11-14 över
inkomna yttranden.
Kommunstyrelseförvaltningen har i missiv 2008-11-14 redovisat att enligt Lag
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser
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Dnr 2008/392

i fredstid och höjd beredskap är kommunen skyldig att vid varje mandatperiod upprätta
en risk- och sår barhetsanalys. Av skrivelsen framgår att kommunfullmäktige föreslås
anta upprättad risk och sårbarhetsanalys.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2008-12-03, § 264
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Säkerhetssamordnaren Kristina Hedman och kanslichefen Claire Gabrielsson
informerade kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta risk- och sårbarhetsanalys 2008.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta risk- och sårbarhetsanalys 2008.
_____________

Protokollsutdrag:

Författningarna
Samtliga nämnder
Samtliga kommunala bolag
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
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Dnr 2008/509

Antagande av reviderade riktlinjer för kommunens
representation och uppvaktningar
Ärendebeskrivning
På uppdrag av kommunstyrelsens presidium har förslag till revidering av ”Riktlinjer för
kommunens representation och uppvaktningar” arbetats fram.
Ändringen innebär i sak att nya beloppsregler införs men kvar står kravet på att representation skall vara måttfull och att det finns sakliga motiv till att representation skall
företas samt en medvetenhet att användningen av kommunens medel förutsätter omdöme
och aktsamhet. Den tillämpningsanvisning som kommunstyrelsen antog 2004-01-07, § 21,
angående undantag från beloppsbegränsning, har också förts in i riktlinjerna.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2008-10-13 redovisat att riktlinjerna
reviderats så att det vid begravning kan hedras med blomsterarrangemang inte bara med
krans. Dessutom har språklig revidering gjorts.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2008-12-03, § 265
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kanslichefen Claire Gabrielsson informerade kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta reviderade ”Riktlinjer för kommunens representation
och uppvaktningar” att gälla från och med 2009-01-01 samt att tidigare antagna riktlinjer samtidigt upphör att gälla. Kommunfullmäktige noterar att de riktpunkter som
anges under rubriken ”Kostnadsaspekter” är exklusive moms.
Kommunfullmäktige ger personalkontoret i uppdrag att ta fram riktlinjer för intern
representation.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
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Dnr 2008/509

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta reviderade ”Riktlinjer för kommunens representation
och uppvaktningar” att gälla från och med 2009-01-01 samt att tidigare antagna riktlinjer samtidigt upphör att gälla. Kommunfullmäktige noterar att de riktpunkter som
anges under rubriken ”Kostnadsaspekter” är exklusive moms.
Kommunfullmäktige ger personalkontoret i uppdrag att ta fram riktlinjer för intern
representation.
_____________

Protokollsutdrag:

Författningarna
Samtliga nämnder
Personalkontoret
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Dnr 2008/525

Upphävande av ”Riktlinjer för ärenderegistrering och
elektronisk post i Vänersborgs kommun”
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 1997-02-25, § 14, om ”Riktlinjer för ärenderegistrering
och elektronisk post i Vänersborgs kommun”.
I riktlinjerna är främst lagtext citerad och/eller kommenterad. Vidare är angivet organisation för ärenderegistreringen i praktiken samt slutligen är det särskilt angivet vad
som gäller angående elektronisk post till myndigheten.
Kommunstyrelseförvaltningen har gjort en översyn av riktlinjerna och i tjänsteutlåtande
daterat 2008-10-15 föreslagit att dessa skulle upphävas samt motiverat sitt förslag.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2008-12-03, § 266
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kanslichefen Claire Gabrielsson informerade kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar upphäva gällande ”Riktlinjer för ärenderegistrering och
elektronisk post i Vänersborgs kommun” från och med 2008-12-31.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar upphäva gällande ”Riktlinjer för ärenderegistrering och
elektronisk post i Vänersborgs kommun” från och med 2008-12-31.
_____________
Protokollsutdrag:

Samtliga nämnder
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Dnr 2008/551

Överföring till kommunstyrelsen av driftbudget för
löneadministration inom socialnämnden
Ärendebeskrivning
Våren 2007 genomfördes en organisationsöversyn inom socialförvaltningen. Avseende
löneadministrationen resulterade översynen i förslag om att återföra löneassistenterna
till personalkontoret. Socialförvaltningens löneadministrativa arbete skulle då hanteras
på samma sätt som för övriga förvaltningar.
Socialnämnden har vid sammanträde 2008-10-30, § 186, föreslagit kommunstyrelsen
besluta om överföring av driftbudget för löneadministrationen från socialnämnden till
kommunstyrelsen motsvarande 1 321 Tkr. Överföringen skulle ske 2009-01-01 från
socialnämndens anslagsbindningsnivåer vård och omsorg med 736 Tkr och omsorg om
funktionshindrade med 585 Tkr.
Socialförvaltningen har i skrivelse 2008-10-15 givit bakgrund till förändringen samt
redovisat fördelar med förslaget.
Personalkontoret har i skrivelse 2008-11-10 ställt sig positiv till förslaget.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2008-12-03, § 267
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar om överföring av driftbudget för löneadministration från
socialnämnden till kommunstyrelsen motsvarande 1 320 000 kronor. Överföringen ska
ske 2009-01-01 från socialnämndens anslagsbindningsnivå vård och omsorg med
736 000 kr och omsorg om funktionshindrade med 585 000 kr.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar om överföring av driftbudget för löneadministration från
socialnämnden till kommunstyrelsen motsvarande 1 320 000 kronor. Överföringen ska
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Dnr 2008/551

ske 2009-01-01 från socialnämndens anslagsbindningsnivå vård och omsorg med
736 000 kr och omsorg om funktionshindrade med 585 000 kr.
_____________

Protokollsutdrag:

Socialnämnden
Personalkontoret
Ekonomikontoret
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Dnr 2008/572

Ansvarsfråga för geografiska informationssystemet GIS
Ärendebeskrivning
År 2000 beslutade kommunstyrelsen om införande av ett geografiskt
informationssystem (GIS) i kommunens verksamheter. Kommunkansliet gavs i uppdrag
att svara för samordningen. Inriktningsmålet var att GIS efter införandefasen (projekttiden) ska vara ett bra verksamhetsstöd i kommunen. En förvaltningsövergripande
arbetsgrupp tillsattes som har tagit fram en GIS-strategi samt en projektplan. Maj-Britt
Alm utsågs till GIS-samordnare på halvtid.
Under den tid som gått till dags dato har verksamheten bedrivits i projektform och
finansierats av kommunstyrelsen.
Byggnadsförvaltningen har i skrivelse 2008-10-29 redovisat bakgrund och förslag till
beslut.
Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2008-11-04, § 177, redovisat att för GISverksamhetens fortsatta utveckling bör verksamheten inordnas i det ordinarie löpande
arbetet. Det är angeläget att kommunen också tar ställning till vilken nämnd som har
ansvaret för GIS, dess utveckling och finansiering. Av sammanträdet framgår att
byggnadsnämnden ansett det angeläget att kommunen tar ställning till vilken nämnd
som ansvarar för GIS. Ansvaret bör även framgå av nämndens reglementen. Byggnadsnämnden är beredd att också ta ansvar för GIS.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2008-12-03, § 268
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att ansvaret för GIS-verksamheten skall föras över från
kommunstyrelsen till byggnadsnämnden. Med anledning här av, beslutar kommunfullmäktige vidare, att anta föreslaget reviderat regelmente för byggnadsnämnden.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Forts §127

Sammanträdesdatum

Sida

2008-12-17

17 (37)

Dnr 2008/572

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ansvaret för GIS-verksamheten skall föras över från
kommunstyrelsen till byggnadsnämnden. Med anledning här av, beslutar kommunfullmäktige vidare, att anta föreslaget reviderat regelmente för byggnadsnämnden.
_____________

Protokollsutdrag:

Byggnadsnämnden
Ekonomikontoret
Författningarna

_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§128

Sammanträdesdatum

Sida

2008-12-17

18 (37)

Dnr 2008/573

Överföring av budgetmedel mellan nämnder avseende
geografiska informationssystemet GIS
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har år 2000 beslutat att GIS (geografiskt informationssystem) skulle
införas som ett generellt stöd för kommunens verksamheter.
Byggnadsförvaltningen har sedan dess ansvarat för verksamheten och samordningen
emedan utvecklingskontoret har stått för projektledningen av GIS. De senaste årens
resultat- aktiviteter och ekonomi har hanterats utifrån interna avtal mellan
kommunstyrelsen och byggnadsförvaltningen.
Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2008-11-04, § 178, redovisat att i dagsläget är
kommunstyrelsens uppdrag utfört avseende teknisk lösning och utbildning.
Överläggningar har skett mellan kommunchef, förvaltningschef, projektledning, GISsamordnare och GIS-ingenjör vilket har resulterat i anhållan om att 500 000 kronor
skulle omfördelas från kommunstyrelsens budgetram till byggnadsnämndens budgetram
2009, avseende geografiskt informationssystem, GIS.
Byggnadsförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2008-091-18 redovisat bakgrund och
förslag till beslut.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2008-11-17, tillstyrkt förslaget.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2008-12-03, § 269
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar, under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar
att ansvaret för GIS, geografiskt informationssystem, förs över från kommunstyrelsen
till byggnadsnämnden att omfördela 500 000 kronor från kommunstyrelsens budgetram
till byggnadsnämndens budgetram 2009, avseende kostnader för geografiskt informationssystem, GIS.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Forts §128

Sammanträdesdatum

Sida

2008-12-17

19 (37)

Dnr 2008/573

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar, under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar
att ansvaret för GIS, geografiskt informationssystem, förs över från kommunstyrelsen
till byggnadsnämnden att omfördela 500 000 kronor från kommunstyrelsens budgetram
till byggnadsnämndens budgetram 2009, avseende kostnader för geografiskt informationssystem, GIS.
_______

Protokollsutdrag:

Byggnadsnämnden
Ekonomikontoret

_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§129

Sammanträdesdatum

Sida

2008-12-17

20 (37)

Dnr 2008/265

Svar på motion om ökad information till kommunens ungdomar
om HIV
Ärendebeskrivning
Hans Edsbagge (mp) har för miljöpartiet, mot bakgrund av vad som anförs i motionen
föreslagit kommunfullmäktige att ”Vänersborgs kommun startar en informationskampanj om spridningen av och riskerna med hiv i första hand via kommunens skolor.
Detta är angeläget eftersom hiv-smittan ökar i landet samtidigt som informationen
minskat kraftigt. Vänersborgs kommun ser över behovet av information vad gäller
klamydia.”
Hans Edsbagge (mp) presenterade motionen vid kommunfullmäktiges sammanträde
2008-05-14, § 58. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden samt gymnasienämnden.
Barn- och ungdomsförvaltningen, gymnasieförvaltningen och socialförvaltningen har i
en gemensam skrivelse 2008-10-07, föreslagit sina respektive nämnder att föreslå att en
gemensam målsättning skulle beslutas gällande förebyggande insatser mot alla sexuellt
överförbara sjukdomar. I yttrandet föreslås också att 30 000 kronor skulle avsättas inom
hälsopolitiska rådets ram till barn- och ungdomsnämnden respektive gymnasienämnden.
Dessa medel skulle användas till kondomer som via skolhälsovården skulle erbjudas
elever i grundskole- och gymnasieåldern.
Gymnasienämnden har i yttrande 2008-08-26, § 56, ställt sig positiv till information om
riskerna med HIV. Av gymnasieförvaltningens yttrande 2008-08-11 framgår att förvaltningen redan idag verkar i enlighet med intentionerna i motionen.
Gymnasienämnden har vid sammanträde 2008-10-21, § 81, socialnämnden vid
sammanträde 2008-10-30, § 193, och barn- och ungdomsnämnden vid sammanträde
2008-11-17, § 123, beslutat ställa sig bakom sina respektive förvaltningars ovan
redovisade, gemensamma yttrande daterat 2008-10-07.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2008-11-18 redovisat kommunens
informationsarbete samt föreslagit att en kommunal målsättning skulle tas fram gällande
”säker och trygg sexualitet – för ungdomar” som bygger på ett hälsofrämjande synsätt
och även innehåller ett HBT perspektiv.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2008-12-03, § 270

_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Forts §129

Sammanträdesdatum

Sida

2008-12-17
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Dnr 2008/265

Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar föreslå hälsopolitiska rådet att ur sin budget anslå 30 000
kronor till barn- och ungdomsnämnden respektive gymnasienämnden. Medlen skall
användas till kondomer som via skolhälsovården erbjuds elever i grundskole- och
gymnasieåldern. Motionen anses därmed besvarad och avslutad.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen Guy Mahlviker att ta fram en kommunal
målsättning gällande ”säker och trygg sexualitet - för ungdomar " som bygger på ett
hälsofrämjande synsätt och som även innehåller ett HBT perspektiv.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar föreslå hälsopolitiska rådet att ur sin budget anslå 30 000
kronor till barn- och ungdomsnämnden respektive gymnasienämnden. Medlen skall
användas till kondomer som via skolhälsovården erbjuds elever i grundskole- och
gymnasieåldern. Motionen anses därmed besvarad och avslutad.
_____________

Protokollsutdrag:

Barn- och ungdomsnämnden
Gymnasienämnden
Hälsopolitiska rådet
Ekonomikontoret

_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr 2008/579

Fråga om policy inom kulturnämnden för kallande till
presidiemöten
Ärendebeskrivning
Gunnar Lidell (m) har ställt en fråga till kulturnämndens ordförande Monica Gustavsson
(s) om ”Kulturnämnden antagit någon egen policy so gör det möjligt/lämpligt att inte
kalla vice ordföranden till predisiemöten”.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunfullmäktige medgav att frågan fick ställas.
Kulturnämndens ordförande Monica Gustavsson (s) besvarade frågan. Inlägg framfördes
av Gunnar Lidell (m).
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger frågan och svaret till handlingarna.
_________

_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum
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Dnr 2008/586

Fråga om åtgärder för att behålla järnvägshållplatsen i Vargön
Ärendebeskrivning
Carmen Lundgren (mp) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran
Ljunggren (s) om ”kommunen kommer att göra något för att behålla hållplatsen i
Vargön”.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunfullmäktige medgav att frågan fick ställas.
Kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (s) besvarade frågan.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger frågan och svaret till handlingarna.
_________
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│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§132
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Dnr 2008/584

Fråga om mål- och resursplanen 2009 behöver en uppdatering
Ärendebeskrivning
Lutz Rininsland (v) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran
Ljunggren (s) med följande innehåll: ”Gäller fortfarande att kommunstyrelsens
ordförande inte anser sig behöva föreslå kommunfullmäktige att justera Mål- och
resursplanen”.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunfullmäktige medgav att frågan fick ställas.
Kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (s) besvarade frågan. Inlägg
framfördes av Lutz Rininsland (v) och Lars-Göran Ljunggren (s).
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger frågan och svaret till handlingarna.
_________
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│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
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Dnr 2008/599

Fråga om kommunfullmäktige fattade ett korrekt beslut vad
gäller aktieägaravtal mellan RL Skand AB och Vänersborgs
kommun
Ärendebeskrivning
Lutz Rininsland (v) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran
Ljunggren (s) med följande innehåll: ”Kan det vara så enkelt att protokollet från
kommunfullmäktige undertecknades och justerades med felaktigheter”.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunfullmäktige medgav att frågan fick ställas.
Kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (s) besvarade frågan. Inlägg
framfördes av Lutz Rininsland (v).
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger frågan och svaret till handlingarna.
_________

_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum
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Dnr 2008/598

Fråga om kommunfullmäktiges beslut inte gäller vad rör
aktieägaravtal mellan RL Skand AB och Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Lutz Rininsland (v) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran
Ljunggren (s) med följande innehåll: ”Gäller fortfarande kommunfullmäktiges beslut
och har således representanterna för RL Skand AB två månader senare fortfarande inte
fått kunskap om revideringen”.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunfullmäktige medgav att frågan fick ställas.
Kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (s) besvarade frågan. Inlägg
framfördes av Lutz Rininsland (v) och Lars-Göran Ljunggren (s).
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger frågan och svaret till handlingarna.
_________

_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
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Dnr 2008/634

Fråga om planering kring den nya högstadieskolan i
Vänerparken
Ärendebeskrivning
Lutz Rininsland (v) har ställt en fråga till barn- och ungdomsnämndens ordförande
S Anders Larsson (s) om planering kring den nya högstadieskolan i Vänerparken.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunfullmäktige medgav att frågan fick ställas.
Barn- och ungdomsnämndens ordförande S Anders Larsson (s) besvarade frågan. Inlägg
framfördes av Lutz Rininsland (v).
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger frågan och svaret till handlingarna.
_________
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│ Utdragsbestyrkande
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Dnr 2008/630

Interpellation om Västarvets Kulturhistoriska utredning
avseende byggnadsminnesförklaring av Huvudnässkolan
Ärendebeskrivning
James Bucci (v) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran
Ljunggren (s) om Västarvets kulturhistoriska utredning avseende Huvudnässkolan.
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 nästa sammanträde.
_______

Protokollsutdrag:

Lars-Göran Ljunggren + handlingar
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│ Utdragsbestyrkande
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Dnr 2008/631

Interpellation om Västarvets Kulturhistoriska utredning
avseende byggnadsminnesförklaring av Huvudnässkolan
Ärendebeskrivning
James Bucci (v) har ställt en interpellation till byggnadsnämndens ordförande Dan
Nyberg (s) om Västarvets kulturhistoriska utredning avseende Huvudnässkolan.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommunfullmäktige medgav att interpellationen fick ställas.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bereder byggnadsnämndens ordförande Dan Nyberg (s) möjlighet att
besvara interpellationen vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
_______

Protokollsutdrag:

Dan Nyberg + handlingar
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│ Utdragsbestyrkande
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Dnr 2008/583

Motion om uppföljning av beslut tagna i kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Lutz Rininsland (v) har mot bakgrund av vad som anges i motionen föreslagit
kommunfullmäktige att uttala ”det som önskvärt att andra nämnder och
kommunstyrelsen undersöker om den av socialnämnden utprövade ordningen skulle
gagna det egna arbetet.”
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Lutz Rininsland (v) presenterade motionen.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen.
_______

Protokollsutdrag:

Kommunstyrelsen + handlingar
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Dnr 2008/635

Motion om förbättrat debattklimat vid kommunfullmäktiges
sammanträden
Ärendebeskrivning
Andreas Vänerlöv (kd) har för kristdemokraternas fullmäktigegrupp, mot bakgrund av
vad som anges i motionen föreslagit kommunfullmäktige att ”låta en beteende/ledarskapskonsult arbeta med de problem jag har försökt att beskriva. Att beteende/ledarskapskonsulten arbetar med Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och arbetar sedan
vidare med samtliga nämnder.”
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Andreas Vänerlöv (kd) presenterade motionen.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen.
_______

Protokollsutdrag:

Kommunstyrelsen + handlingar
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§140

Dnr 2008/639

Motion om försöksverksamhet med kommunal friskola
Ärendebeskrivning
Hans Edsbagge (mp) har, mot bakgrund av vad som anges i motionen, föreslagit
kommunfullmäktige att ”Vänersborgs kommun utreder möjligheterna att starta
kommunala friskolor och, gärna tillsammans med alla skolor som anmäler intresse,
såsom Mariedalsskolan, utarbetar riktlinjer för sådan verksamhet.”
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Hans Edsbagge (mp) presenterade motionen.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen, barn- och
ungdomsnämnden samt gymnasienämnden.
_______

Protokollsutdrag:

Kommunstyrelsen + handlingar
Barn- och ungdomsnämnden + handlingar
Gymnasienämnden + handlingar
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│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
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Dnr 2008/609

Valärende
Ärendebeskrivning
Anette Ruus (s) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige entledigar Anette Ruus (s) från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige och överlämnar ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.
_______

Protokollsutdrag:

Anette Ruus
Länsstyrelsen
Förtroendemannaregistret
Lönekontoret
_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
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Dnr 2008/593

Valärende
Ärendebeskrivning
Andreas Nyström (s) har avsagt sig uppdraget som ledamot i byggnadsnämnden.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige entledigar Andreas Nyström (s) från uppdraget som ledamot i
byggnadsnämnden. Uppdraget som ledamot i byggnadsnämnden blir tills vidare vakant.
_______

Protokollsutdrag:

Andreas Nyström
Byggnadsnämnden
Förtroendemannaregistret
Lönekontoret
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Dnr 2008/615

Valärende
Ärendebeskrivning
Tor Morten Överby Olsen (m) har avsagt sig uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige entledigar Tor Morten Överby Olsen (m) från uppdraget som
ersättare i kommunfullmäktige och överlämnar ärendet till länsstyrelsen för ny
sammanräkning.
_______

Protokollsutdrag:

Tor Morten Överby Olsen (m)
Länsstyrelsen
Förtroendemannaregistret
Lönekontoret
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Sammanträdesdatum

Sida

2008-12-17
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Dnr 2008/680

Valärende
Ärendebeskrivning
Monika Theodorsson (s) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige
och byggnadsnämnden.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige entledigar Monika Theodorsson (s) från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige och byggnadsnämnden. Kommunfullmäktige överlämnar, vad
gäller uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige, ärendet till länsstyrelsen för ny
sammanräkning. Uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden blir tills vidare vakant.
_______

Protokollsutdrag:

Monika Theodorsson (s)
Länsstyrelsen
Byggnadsnämnden
Förtroendemannaregistret
Lönekontoret
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│ Utdragsbestyrkande
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Avslutning
Ordföranden Dan Nyberg (s) redovisade statistik över ämnen som föranlett flest
debattinlägg i kommunfullmäktige. Redovisades även statistik över vilka talare som haft
flest inlägg i debatten.
Ordföranden överlämnade därefter speciellt utvalda böcker till kommunfullmäktiges
och kommunstyrelsens presidier samt till tjänstgörande tjänstemän. Härefter tackades
samtliga närvarande för det gångna året och alla önskades en trivsam jul- och nyårshelg
med möjlighet till återhämtning inför arbetet 2009.
Kommunstyrelsens förste vice ordförande Gunnar Lidell (m) önskade kommunfullmäktiges presidium en god jul.
Kommunfullmäktiges förste vice ordförande Astrid Karlsson Björkman (m) framförde
ett tack till ordföranden Dan Nyberg (s) för det gångna året. Ordföranden tackades för
gott samarbete dels inom presidiet och även för fullmäktige som helhet. Uttrycktes en
önskan att tillsammans göra det bästa för Vänersborg och Vänersborgarna. Slutligen
önskades ordföranden med familj en fridsam jul och nyårshelg.
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