SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2009-12-16

1 (25)

Plats

Sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Onsdagen den 16 december 2009, kl 18.00 -21.05.

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2-3

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 3

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 3

Ärendelista

Sid 4

Utsedd att justera

Annika Larson Lindlöf och Henrik Josten

Tid och plats för justering

Utvecklingskontoret fredagen den 18 december 2009 kl 15.00

Paragrafer

147 - 158

Underskrifter
Sekreterare

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

Maud Rudquist
Ordförande

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

Dan Nyberg
Justerande

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

Annika Larson Lindlöf
.............................................................................................

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

Kommunfullmäktige
2009-12-16

Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande

2009-12-18
2010-01-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunfullmäktige, Sundsgatan 29, Vänersborg

Underskrift
utdragsbestyrkande

..............................................................................
Maud Rudquist

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2009-12-16

2 (25)

Närvarolista
Beslutande
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 Bo Carlsson (C)
Ann-Britth Fröjd (C)
Gunnar Lidell (M)
James Bucci (V)
Kate Giaever (S)
Jeanette Larsson (S)
Hans Edsbagge (MP)
Kjell Nilsson (S)
Marianne Karlsson (C)
Bengt-Göran Nilsson (S)
Tove af Geijerstam (FP)
Stefan Kärvling (V)
Åsa Johansson (S)
John-Åke Ericsson (KD)
Kerstin Andersson-Carlsson (M)
Bengt Fröjd (C)
Marianne Ramm (V)
Maj-Britt Robertsson (S)
Kerstin Andersson (FP)
Sonja Westberg (S)
Mikael Andersson (S)
Sigyn Lindbom (S)
Marie Dahlin (S)
Annalena Levin (C)

Tjänstgör för

Gisela Holtersson (S)

Ann-Christin Helgegren (KD)
Mats Andersson (C)
Berit Utberg (V)

Reidar Eriksson (S)
Jenny Brycker (S)
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Lisbeth Brodin (M)
Tommy Larsson (M)
Lena Eckerbom Wendel (M)
Henrik Josten (M)
Andreas Vänerlöv (KD)
Marie-Louise Bäckman (KD)
Reino Fredriksson (M)
Kenneth Persson (S)
Joakim Sjöling (S)
Johanna Olsson (S)
Lars Rosén (FV)
Monica Bredberg (MP)
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Ingemar Andersén (M)
Emanuel Adel Aboasaleh (M)

Madelaine Karlsson (S)

Ersättare
Tomas Öhberg (S)
Benny Augustsson (S)
Inger Wallén (S)
Usa Charoensawat (C)
Ingvar Håkansson (C)
Kristina Rosell (FP)
Torkel Åström (MP)
Roger Karlsson (FV)
Lennart Bäckemo (FV)

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

Sid

§ 147

Antagande av reviderad bolagsordning för AB Vänersborgsbostäder
(Dnr KS 2009/589)

5

§ 148

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen och
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade avseende kvartal 3 år
2009 (Dnr KS 2009/315)

7

§ 149

Antagande av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens offentliga kontroll
av livsmedel (Dnr KS 2009/546)

8

§ 150

Fördelning av minskad underhållsbudget från samhällsbyggnadsnämnden
till övriga nämnder (Dnr KS 2009/581)

10

§ 151

Samhällsbyggnadsnämnden med anhållan om utökad exploateringsbudget
år 2010 avseende Katrinedal, etapp 5, Vänersborg (Dnr KS 2009/578)

13

§ 152

Fördelning av tillkommande statsbidragsintäkter i budget 2010
(Dnr KS 2009/538)

14

§ 153

Svar på motion om försöksverksamhet med kommunal friskola
(Dnr KS 2008/639)

19

§ 154

Fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande om " Varför blev det så
som det inte skulle bli" (Dnr KS 2009/611)

21

§ 155

Fråga till kommunstyrelsens ordförande om "Vem redovisar vad och när"
(Dnr KS 2009/634)

22

§ 156

Tillsättande av ny ersättare i socialnämnden efter Lennart Grann (S)
(Dnr KS 2009/571)

23

§ 157

Motion om att äldre par ska få leva tillsammans (Dnr KS 2009/637)

24

§ 158

Avslutning

25
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Dnr 2009/589

Antagande av reviderad bolagsordning för AB Vänersborgsbostäder
Ärendebeskrivning
AB Vänersborgsbostäder inkom 2009-03-27 med förslag att Vänerborgs kommun tecknar en nyemission om 8 000 000 kronor.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2009-04-22, § 115, att teckna nyemission
med samma belopp, innebärande att bolagets aktiekapital kom att uppgå till 50 000 000
kronor.
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande 2009-11-18 att vid registrering av ovanstående nyemission har uppmärksammats att nuvarande bolagsordning tillåter ett aktiekapital om högst 48 000 000 kronor varvid den måste ändras för att nyemissionen ska kunna registreras.
Förslag till ny bolagsordning har upprättats och föreläggs stämman för beslut 2009-1202, kl 0800. Stämmans beslut om ändring av bolagsordning måste godkännas av
kommunfull-mäktige för att vara giltigt.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2009-12-02, § 289
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ändring av bolagsordning för AB Vänersborgsbostäder enligt bolagsstämmans förslag innebärande att aktiekapitalet som högst
kan vara 60 mkr.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del
Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Lars-Göran Ljunggren (S) att vara kommunens
ombud vid extra stämma 2009-12-02 med AB Vänersborgsbostäder. Som ersättare för
ombudet utses Gunnar Lidell (M).
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Forts § 147

Dnr 2009/589

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ändring av bolagsordning för AB Vänersborgsbostäder enligt bolagsstämmans förslag innebärande att aktiekapitalet som högst
kan vara 60 mkr.
_____________

Protokollsutdrag:

AB Vänersborgsbostäder
Författningarna
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Dnr 2009/315

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade avseende kvartal 3 år 2009
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har vid sammanträde 2009-10-29, § 162, rapporterat ej verkställda
gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) kap 16, § 6f-6h, och lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) 28 f-g §, avseende kvartal 3 för år 2009.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2009-12-02, § 290
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar informationen
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen
_____________

Protokollsutdrag:

Socialnämnden
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Dnr 2009/546

Antagande av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens
offentliga kontroll av livsmedel
Ärendebeskrivning
Livsmedelsverket har beslutat att ta bort kravet på förprövning och godkännande av
vissa livsmedelsanläggningar som omfattas av EG-förordning 852/2004 av den 29 april
2004 om livsmedelshygien.
Ändringen i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien, §§
4 och 5, träder i kraft 2009-12-01 och innebär att företag, som bedriver restauranger och
livsmedelsbutiker, endast behöver registreringsanmäla sin verksamhet innan den tas i
bruk.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens uppgift blir att kontrollera verksamheten på plats,
sedan den tagits i bruk och efter behov ställa de krav som uppenbart behövs för att
livsmedelslagstiftningens mål om livsmedelssäkerhet ska uppnås.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har upprättat förslag till taxa för Vänersborgs
kommuns offentliga kontroll av livsmedel.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har vid sammanträde 2009-10-19, § 97, föreslagit
kommunfullmäktige att fastställa den föreslagna taxan.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2009-12-02, § 286
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Miljö- och hälsoskyddsinspektören Kajsa Wegberg informerade.
Noteras redaktionell ändring i redovisad taxa innebärande att i § 16, första meningen,
ska Europaparlamentets och rådets förordning rätteligen anges som (EG) 854/2004.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar upprättad taxa för Vänersborgs kommuns offentliga kontroll
av livsmedel. Taxan träder i kraft 2010-01-01.
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Dnr 2009/546

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Sven G Johansson (S) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag med instämmande av
Gunnar Lidell (M).
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar upprättad taxa för Vänersborgs kommuns offentliga kontroll
av livsmedel. Taxan träder i kraft 2010-01-01.
_____________

Protokollsutdrag:

Miljö- och hälsoskyddsnämndens
Ekonomikontoret
Författningarna
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Dnr 2009/581

Fördelning av minskad underhållsbudget från samhällsbyggnadsnämnden till övriga nämnder
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2009-06-17, § 75, att fördela ut sparkrav till samtliga
nämnder i Mål- och resursplan 2010-2012. Vissa sparkrav är ospecificerade varför
nämnderna själva bestämmer hur de ska fördelas. Samhällsbyggnadsnämnden har
beslutat att dra ned fastighetsunderhållet med 1 297 Tkr som en sparåtgärd vilket dels
framgår i nämndens skrivelse i mål- och resursplan 2010 (1 044Tkr) dels i nämndens
beslut 2009-09-10 (253 Tkr). 165 Tkr avser minskat fastighetsunderhåll i lokaler som
hyrs av samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse 2009-08-11 redovisat förvaltningens
hantering av minskade budgeterade medel samt givit förslag till fördelning av
besparingen av underhållsbudgeten till övriga nämnder.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2009-09-10, § 125, föreslagit
fördelning av minskad underhållsbudget 2010 från samhällsbyggnadsnämnden till
övriga nämnder.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2009-11-18 redovisat att samhällsbyggnadsnämnden äger flertalet av kommunens fastigheter och är därmed hyresvärd. Övriga
nämnder är hyresgäster och betalar hyra till samhällsbyggnadsnämnden. Det innebär att
nettobudgeten för fastighetskostnaderna ligger i de hyrande nämndernas budgetramar.
Då samhällsbyggnadsnämnden minskar fastighetsunderhållet får de hyrande nämnderna
en lägre hyreskostnad och en omfördelning av budget ska göras mellan samhällsbyggnadsnämnden och hyrande nämnder. På så vis uppnår kommunen sparkravet.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2009-12-02, § 285
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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Dnr 2009/581

Kommunfullmäktige beslutar fördela besparingar av underhållsbudgeten enligt följande:
Barn- och ungdomsnämnden -651 Tkr
Gymnasienämnden
- 290 Tkr
Kommunstyrelsen
- 79 Tkr
Socialnämnden
-112 Tkr
Totalt
-1 132 Tkr
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar fördela besparingar av underhållsbudgeten enligt följande:
Barn- och ungdomsnämnden -651 Tkr
Gymnasienämnden
- 290 Tkr
Kommunstyrelsen
- 79 Tkr
Socialnämnden
-112 Tkr
Totalt
-1 132 Tkr
_____________

Protokollsutdrag:

Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomikontoret
Barn- och ungdomsnämnden
Gymnasienämnden
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
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Dnr 2009/578

Samhällsbyggnadsnämnden med anhållan om utökad exploateringsbudget år 2010 avseende Katrinedal Södra, etapp 5,
Vänersborg
Ärendebeskrivning

Planområdet ligger omkring 1,5 kilometer väster om Vänersborgs stadskärna och norr
om Blåsut. Området gränsar i väster till en gång- och cykelväg väster om bäckravinen i
det befintliga bostadsområdet i Katrinedal. I norr gränsar området till Krypetorpsvägen
och Stenrösevägens södra del och i nordöst till infartsleden (väg 2050) mellan europaväg 45 och stadskärnan.
Kommunfullmäktige beslutade 2008-04-16, § 39 att anta detaljplan för Katrinedal Södra
enligt 5 kap 29 § plan- och bygglagen.
Kommunfullmäktige beslutade 2009-06-17, § 75, i mål- och resursplan att samhällsbyggnadsnämnden skulle samråda med kommunstyrelsen innan exploatering påbörjades
av nya områden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse 2009-11-03 redovisat att Katrinedall
Södra, den aktuella etappen, kommer att innefatta 21 tomter. Av skrivelsen framgår
också att Katrinedal är det område som tomtköpare är mest intresserade av.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2009-11-05, § 157, hänvisat till
förvaltningens ovan angivna skrivelse och förslagit att kommunstyrelsen inte skulle ha
något att erinra mot en byggstart av etapp 5 inom Katrinedalsområdet. Nämnden
föreslår också att kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige att nämndens
exploateringsbudget för år 2010 utökas med 7,0 Mkr.
Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2009-11-18 redovisat att det inte
finns medel avsatta till etapp 5 Katrinedal i mål- och resursplan 2010-2012. I mål- och
resursplan 2008 anslogs medel men arbetet försenades på grund av överklagande av
detaljplan. Av tjänsteutlåtandet framgår att samhällsbyggnadsnämnden föreslås tillföras
7 Mkr i utökad exploateringsbudget 2010, till etapp 5 inom Katrinedalsområdet.
Finansieringen kan ske genom ökad upplåning.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
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Dnr 2009/578

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2009-12-02, § 288.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar utöka samhällsbyggnadsnämndens exploateringsbudget
för år 2010 med 7,0 Mkr avseende etapp 5 inom Katrinedalsområdet. Finansiering kan
ske genom ökad upplåning.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Kommunstyrelsen beslutar att inte ha något att erinra mot att byggstart sker av etapp 5
inom Katrinedalsområdet.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Bo Carlsson (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utöka samhällsbyggnadsnämndens exploateringsbudget
för år 2010 med 7,0 Mkr avseende etapp 5 inom Katrinedalsområdet. Finansiering kan
ske genom ökad upplåning.
_____________

Protokollsutdrag:

Byggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomikontoret
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Dnr 2009/538

Fördelning av tillkommande statsbidragsintäkter i budget 2010
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2009-06-17, § 75, om mål- och resursplan 2010-2012.
Beslutet inkluderade de tillskott av statsbidrag som ingick i regeringens vårbudget.
Enligt budgetpropositionen för 2010 avsätter regeringen ytterligare statsbidrag till
kommunsektorn under 2010. Anslaget för kommunalekonomisk utjämning tillförs 4
miljarder kronor varav 2,8 miljarder avser kommunerna. Regeringen skjuter därutöver
till ytterligare 6 miljarder, varav 4,2 miljarder avser kommunerna, som ett tillfälligt
konjunkturstöd. Tillskotten i form av utökade statsbidrag betalas ut till kommunerna i
december 2009 men avser 2010.
Från och med 2011 skjuter regeringen till ytterligare 1 miljard kronor i utjämningssystemet varav 700 Mkr avser kommunerna.
För Vänersborgs del beräknas det utökade stöd som tillkommer enligt budgetpropositionen sammantaget uppgå till cirka 28 Mkr under 2010. Tillskottet i vårpropositionen
beräknas till 20 Mkr vilka alltså redan ingår i mål- och resursplan 2010-2012.
Större delen av regeringens tillskott 2010 är tillfälliga. Utav de sammanlagt 48 Mkr som
Vänersborg beräknas få enligt budgetpropositionerna, är 38 Mkr tillfälliga. För år 2011
beräknas tillskotten till Vänersborg till sammanlagt 14 Mkr, vilket är 34 Mkr lägre jämfört med år 2010.
Kommunstyrelsens ordförande har i delegationsbeslut 2009-10-27 beslutat att fördelningen av de 28 Mkr skulle beredas av budgetberedningen som utgörs av ordinarie
ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott. Utöver dessa medlemmar gjordes ett
tillägg för representant för Folkpartiet. Folkpartiet har valt att låta Lars G Blomgren
representera partiet i överläggningarna. Detta innebär att samtliga partier som stod
bakom beslutad mål- och resursplan 2010-2012 har berett frågan om hur de tillkommande statsbidragsintäkterna ska fördelas i budget 2010. I arbetet har budgetberedningen biträtts av kommunstyrelseförvaltningen.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ordföranden i kommunstyrelsens arbetsutskott redovisade skrivelse daterad 2009-11-10
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Dnr 2009/538

samma skrivelsen framgår att budgetberedningen med Lars G Blomgren (FP), efter
partiöverläggningar, enats om nedanstående förslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2009-12-02, § 287
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade.
Lutz Rininsland (V) yrkade att kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
skulle ha följande lydelse.
”Kommunfullmäktige konstaterar att summan av förslagen från hösttilläggspropositionen och budgetpropositionen ger Vänersborg ett tillfälligt konjunkturstöd med totalt 28
miljoner konor.
Regeringen och riksdagens finansutskott är eniga i sin syn att de ökade statsbidragen är
avsedda att bidra till att upprätthålla de grundläggande välfärdstjänsterna och till att
dämpa nedgången i sysselsättningen i sektorn.
Kommunfullmäktige beslutar att fördela det tillfälliga konjunkturstödet enligt följande:
1.
Barn- och ungdomsnämnden erhåller 14 Mkr att användas för verksamheter i
förskolan och grundskolan.
2.
Gymnasienämnden erhåller 4 Mkr.
3.
Socialnämnden erhåller 10 Mkr.”
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden arbetsutskottets förslag mot Lutz
Rininslands (V) yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärdes.
Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av kommunstyrelsen. Den som stödjer arbetsutskottets förslag, röstar ja och den som stödjer Lutz
Rininslands (V) yrkande, röstar nej.
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14 ja-röster
Gunnar Lidell (M)
Ann-Britth Fröjd (C)
Bo Carlsson(C)
Anders Forsström (M)
Joakim Sjöling (S)
Henrik Josten (M)
Bengt Larson (S)
Orvar Carlsson (KD)
Lennart Niklasson (S)
Andreas Vänerlöv (KD)
Madelaine Karlsson (S)
Lars Rosén (FV)
Kate Giaever (S)
Lars-Göran Ljunggren (S)

1 nej-röst
Lutz Rininsland (V)

Kommunstyrelsen hade med 14 ja-röster mot 1 nej-röst bifallit arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att fördela tillskottet om 28 Mkr i budget 2010 enligt
följande:
1.

Socialnämnden erhåller ett tilläggsanlag på 8 Mkr till individ och familjeomsorgen. Medlen kan användas till att täcka underskott avseende försörjningsstöd
samt till tillfälliga personalförstärkningar vad gäller socialsekreterare.

2.

Kommunstyrelsen tilldelas ett anslag på 12 Mkr till att finansiera omställningsåtgärder inom personalområdet, så som avtalspensioner, kompetensväxling och
avgångsvederlag.

3.

Sammantaget avsätts 5 Mkr för att skapa utrymme och möjligheter att på nämndsnivå bidra med åtgärder för att förbättra sysselsättningsläget i kommunen. Budgetmedlen fördelas med 2 Mkr till barn- och ungdomsnämnden, 1 Mkr till gymnasienämnden och 2 Mkr till socialnämnden.

4.

Gymnasienämnden tillförs 2 Mkr, att användas till åtgärder för att förbättra arbetsmarknadsläget för ungdomar.

5.

Samhällsbyggnadsnämnden tillförs 1 Mkr till bland annat gatu- och parkskötsel.

6.

Kommunfullmäktige understryker att samtliga budgettillskott är tillfälliga
för 2010.

Lutz Rininsland (V) reserverade sig mot beslutet i en till kommunstyrelsens protokoll
fogad bilaga.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
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Lars-Göran Ljunggren (S) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. I yrkandet
instämde Gunnar Lidell (M), Bo Carlsson (C), Bengt Larson (S), Anders Forsström
(M), Lars G Blomgren (FP), Andreas Vänerlöv (KD).
Lutz Rininsland (V) yrkade att kommunfullmäktiges beslut skulle ha den lydelse som
han yrkade i kommunstyrelsen och som ovan redovisats. I yrkandet instämde Monica
Bredberg (MP) och Stefan Kärvling (V).
Bengt Larson (S) yrkade avslag till Lutz Rininslands (V) yrkande.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden Lars-Göran Ljunggrens (S) m fl
bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag mot Lutz Rininslands (V) m fl ovan
redovisade yrkande och fann att kommunfullmäktige bifallit 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.
Vid omröstningen lämnades 45 ja-röster och 6 nej-röster enligt bilaga 1. Kommunfullmäktige hade därmed beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fördela tillskottet om 28 Mkr i budget 2010 enligt
följande:
1.

Socialnämnden erhåller ett tilläggsanlag på 8 Mkr till individ och familjeomsorgen. Medlen kan användas till att täcka underskott avseende försörjningsstöd
samt till tillfälliga personalförstärkningar vad gäller socialsekreterare.

2.

Kommunstyrelsen tilldelas ett anslag på 12 Mkr till att finansiera omställningsåtgärder inom personalområdet, så som avtalspensioner, kompetensväxling och
avgångsvederlag.

3.

Sammantaget avsätts 5 Mkr för att skapa utrymme och möjligheter att på nämndsnivå bidra med åtgärder för att förbättra sysselsättningsläget i kommunen. Budgetmedlen fördelas med 2 Mkr till barn- och ungdomsnämnden, 1 Mkr till gymnasienämnden och 2 Mkr till socialnämnden.
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4.

Gymnasienämnden tillförs 2 Mkr, att användas till åtgärder för att förbättra arbetsmarknadsläget för ungdomar.

5.

Samhällsbyggnadsnämnden tillförs 1 Mkr till bland annat gatu- och parkskötsel.

6.

Kommunfullmäktige understryker att samtliga budgettillskott är tillfälliga
för 2010.

_____________

Reservation

Lutz Rininsland (V) reserverade sig mot beslutet enligt bilaga 2.
James Bucci (V), Stefan Kärvling (V) och Marianne Ramm (V) reserverade sig mot
beslutet.
Bilagor

Omröstningslista bilaga 1
Lutz Rininslands (V) m fl reservation bilaga 2.

Protokollsutdrag:

Ekonomikontoret
Samtliga nämnder
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Svar på 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.”
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2008-12-17, § 140, att remittera
motionen till kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden samt gymnasienämnden.
Barn- och ungdomsnämndens ordförande redovisade i skrivelse 2009-01-12 att
nämnden var inne i en utrednings- och förändringsfas varför yttrande över motionen
fick anstå tills bilden av Vänerborgs framtida grundskoleorganisation klarnat.
Gymnasienämnden beslutade vid sammanträde 2009-02-24, § 9, att inte ha någon
erinran mot förslaget i motionen. Gymnasienämnden konstaterade också att förslaget
främst berörde grundskoleverksamheten.
Barn- och ungdomsnämnden beslutade vid sammanträde 2009-10-12, § 128, att bifalla
förslag om utredning av kommunal friskola.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2009-12-02, § 291
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige ställer sig bakom barn- och ungdomsnämndens förslag och
uppdrar åt barn- och ungdomsnämnden att utreda fråga om kommunal friskola. Därmed
anses motionen besvarad och avslutad.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
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Hans Edsbagge (MP) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige ställer sig bakom barn- och ungdomsnämndens förslag och
uppdrar åt barn- och ungdomsnämnden att utreda fråga om kommunal friskola. Därmed
anses motionen besvarad och avslutad.
_____________

Protokollsutdrag:

Barn- och ungdomsnämnden
Gymnasienämnden
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Fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande om "Varför
blev det så som det inte skulle bli"
Ärendebeskrivning
Lutz Rininsland (V) har ställt en fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Bo
Carlsson (C) om "Varför blev det så som det inte skulle bli".
Kommunfullmäktige medgav att frågan fick ställas.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Bo Carlsson (C) besvarade frågan.
Inlägg framfördes av Lutz Rininsland (V) och Bo Carlsson (C).
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger frågan och svaret till handlingarna.
________
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Fråga till kommunstyrelsens ordförande om "Vem redovisar vad
och när"
Ärendebeskrivning
Lutz Rininsland (V) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran
Ljunggren (S) om "Vem redovisar vad och när".
Kommunfullmäktige medgav att frågan fick ställas.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
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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Tillsättande av ny ersättare i socialnämnden efter Lennart
Grann (S)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2009-11-18, § 142, att entlediga
Lennart Grann (S) från uppdraget som ersättare i socialnämnden.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar, på grund av ovanstående, att utse Klas-Uno Francke (S),
Tomtevägen 11 D, 468 30 Vargön, till ny ersättare i socialnämnden.
_____________

Protokollsutdrag:

Lennart Grann
Klas-Uno Francke
Socialnämnden
Lönekontoret
Förtroendemannaregistret
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Motion om att äldre par ska få leva tillsammans
Ärendebeskrivning
Lars G Blomgren (FP) har mot bakgrund av vad som anförs i motionen, föreslagit att
kommunfullmäktige skulle besluta
att ge socialnämnden i uppdrag att ta fram ändrade riktlinjer för äldreomsorgen som
innebär en parboendegaranti, det vill säga att ett äldre par får bo tillsammans i särskilt
boende även då den ena parten inte har eget omsorgsbehov.
att ge socialnämnden i uppdrag att inom ramen för de äldreboenden som finns i
kommunen inventera vilka lägenheter som är, eller kan göras, lämpliga för par boende.
att ge socialnämnden i uppdrag att i den långsiktiga planeringen för äldreboende i
kommunen beakta behovet av parboende.
Lars G Blomgren (FP) presenterade motionen.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera ärendet till socialnämnden.
_________

Protokollsutdrag:

Socialnämnden
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Avslutning
Ordföranden Dan Nyberg (S) talade om det viktiga miljöarbetet som pågår bland annat
vid toppmötet i Köpenhamn om klimat. Som julgåva överlämnade ordföranden boken
”Våga välja världen - viktiga val varje dag” till kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidier samt till tjänstgörande tjänstemän.
Härefter redovisades vilka under året som deltagit med flest debattinlägg. En önskan
framfördes om fler inlägg från de kvinnliga ledamöterna. En redovisning lämnades även
över de ämnen som föranlett flest debattinlägg. Slutligen önskades alla en riktigt skön
jul- och nyårsledighet.
Kommunfullmäktiges förste vice ordförande Astrid Karlsson Björkman (M) överlämnade en gåva inköpt i vad som kan bli Vänersborgs partnerskapskommun i Tyskland, Lich, Hon framförde ett tack till ordföranden Dan Nyberg (S) för det gångna året
och för gott samarbete dels inom presidiet och även för fullmäktige som helhet. Astrid
Karlsson Björkman (M) avslutade med att hänvisa till dagens uttryck och sade: ”Dan,
du är grym”. Slutligen önskades ordföranden med familj en fridsam jul och nyårshelg.
_________
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OMRÖSTNINGSLISTA

Bilaga 1

Tillhör kommunfullmäktiges beslut 2009-12-16 § 152 .

Johan Ekström (FP)

Ja

Åsa Johansson (S)

Ja

Lars-Göran Ljunggren (S)

Ja

John-Åke Ericsson (KD)

Ja

Astrid Karlsson-Björkman (M)

Ja

Kerstin Andersson-Carlsson (M)

Ja

Anne Sophie Aronsson (S)

Ja

Bengt Fröjd (C)

Ja

Sven G Johansson (S)

Ja

Marianne Ramm (V)

Lutz Rininsland (V)

Nej

Nej

Maj-Britt Robertsson (S)

Ja

Lars G Blomgren (FP)

Ja

Kerstin Andersson (FP)

Ja

Monika Gustavsson (S)

Ja

Sonja Westberg (S)

Ja

Anders Forsström (M)

Ja

Mikael Andersson (S)

Ja

Lennart Niklasson (S)

Ja

Sigyn Lindbom (S)

Ja

Orvar Carlsson (KD)

Ja

Marie Dahlin (S)

Ja

Bengt Larson (S)

Ja

Annalena Levin (C)

Ja

Bengt Holmkvist (-)

Ja

Lisbeth Brodin (M)

Ja

Bo Carlsson (C)

Ja

Tommy Larsson (M)

Ja

Ann-Britth Fröjd (C)

Ja

Lena Eckerbom Wendel (M)

Ja

Gunnar Lidell (M)

Ja

Henrik Josten (M)

Ja

Andreas Vänerlöv (KD)

Ja

James Bucci (V)

Nej

Kate Giaever (S)

Ja

Marie-Louise Bäckman (KD)

Ja

Jeanette Larsson (S)

Ja

Reino Fredriksson (M)

Ja

Annika Larson-Lindlöf (S)

Ja

Kenneth Persson (S)

Ja

Nej

Joakim Sjöling (S)

Ja

Kjell Nilsson (S)

Ja

Johanna Olsson (S)

Ja

Marianne Karlsson (C)

Ja

Lars Rosén (FV)

Ja

Bengt-Göran Nilsson (S)

Ja

Monica Bredberg (MP)

Tove af Geijerstam (FP)

Ja

Dan Nyberg (S)

Hans Edsbagge (MP)

Stefan Kärvling (V)

Nej

Nej
Ja

