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Närvarolista
Beslutande
Dan Nyberg (s)
Astrid Karlsson-Björkman (m)
Madelaine Karlsson (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)
Lars Rosén (fv)
Bo Carlsson (c)
Ann-Britth Fröjd (c)
Anita Karlsson (fv)
Gunnar Lidell (m)
James Bucci (v)
Johanna Olsson (s)
Vesna Petrusic (s)
Jeanette Larsson (s)
Monica Bredberg (mp)
Kjell Nilsson (s)
Bengt Fröjd (c)
Mikael Andersson (s)
Bengt-Olof Stake (fp)
Stefan Kärvling (v)
Sigyn Lindbom (s)
Joakim Sjöling (s)
Ann-Christin Lind (kd)
Kerstin Andersson-Carlsson (m)
Mats Andersson (c)
Marianne Ramm (v)
Maj-Britt Robertsson (s)
Kristina Rosell (fp)
Vesna Petrusic (s)

Tjänstgör för

Annika Larson-Lindlöf (s)

Bengt Holmkvist (-)

§ 60- del av 63
§ del av 63 - 79

Kate Giaever (s)
Kate Giaever (s)
Hans Edsbagge (mp)
Marianne Karlsson (c)
Gisela Holtersson (s)
Tove af Geijerstam (fp)
Åsa Johansson (s)
Reidar Josefsson (s)

Berit Utberg (v)

§ 60- del av 63

Kerstin Andersson (fp)
Sonja Westberg (s)
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Sonja Westberg (s)
Reidar Eriksson (s)
Tomas Öhberg (s)
Marie Dahlin (s)
Ingvar Håkansson (c)
Lisbeth Brodin (m)
Bilt Davidsson (m)
Emanuel Adel Aboasaleh (m)
Platsen tom
Bilt Davidsson (m)
Lena Eckerbom Wendel (m)
Henrik Josten (m)
Andreas Vänerlöv (kd)
Marie-Louise Bäckman (kd)
Carmen Lundgren (mp)
Reino Fredriksson (m)
Kenneth Persson (s)
Ersättare
Vesna Petrusic (s)
Benny Augustsson (s)
John-Åke Ericsson (kd)
Ann-Christine Wollny (v)
Roger Karlsson (fv)
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§ del av 63-79
Jenny Brycker (s)

§ 60 - del av 63
§ del av 63 - 79
§ 60 - del av 63
§ del av 63
§ del av 63 - 79

Annalena Levin (c)
Ingemar Andersén (m)
Emanuel Adel Aboasaleh (m)
Lena Eckerbom Wendel (m)
Lena Eckerbom Wendel (m)

§ del av 63
§ 60 - 63
§ 60 - 63

Övriga deltagare
Kommunchefen Guy Mahlviker
Kanslichefen Claire Gabrielsson
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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Ärenden
§ 60
§ 61

Sid

Meddelande Dnr KS 2008/266

5

Anslag till kommunstyrelsens disposition under kommunfullmäktiges

6

sommaruppehåll år 2008 Dnr KS 2008/252
§ 62

Delårsrapport april 2008 Dnr KS 2008/272

7

§ 63

Mål och resursplan 2009-2011 Dnr KS 2008/209

10

§ 64

15

§ 73

Antagande av reviderade tomtköregler för Vänersborgs kommun
Dnr KS 208/262
Fastställande av markpris för exploateringsområdet kvarteret Urberget i
Vargön Dnr KS 2008/119
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen
avseende kvartal 1 för 2008 Dnr KS 2008/236
Folkinitiativ avseende namninsamling för folkomröstning i fråga om
renovering av Huvudnässkolan Dnr KS 2008/72
Godkännande av ändring i aktieägaravtalet för Vänerhamn AB
Dnr KS 2008/297
Fråga om ansvarsfrihet för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
avseende verksamhetsåret 2007 Dnr KS 2008/251
Fråga om ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud
avseende verksamhetsåret 2007 Dnr KS 2008/212
Fråga om ansvarsfrihet för Fyrbodals kommunalförbund avseende
verksamhetsåret 2007 Dnr KS 2008/204
Svar på interpellation om ”För bråttom är inte bra - men hur långsamt
får det gå?” Dnr KS 2008/205
Valärende Dnr KS 2008/293

§ 74

Valärenden Dnr KS 2008/312

30

§ 75

Valärenden Dnr KS 2008/266

31

§ 76

32

§ 78

Motion om säkrare trafiksituation vid studentavslutning,
Dnr KS 2008/350
Motion om fritt val – att kunna välja inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättningar Dnr KS 2008/325
Motion om medlemskap i Sveriges Ekokommuner Dnr KS 2008/336

§ 79

Avslutning

35

§ 65
§ 66
§ 67
§ 68
§ 69
§ 70
§ 71
§ 72

§ 77

16
18
19
22
23
24
26
28
29

33
34
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Dnr 2008/266

Meddelande
Länsstyrelsen har efter sammanräkning utsett ny ledamot i kommunfullmäktige efter
Håkan Gustafsson (s).
Till ny ledamot har Kenneth Persson (s), Torpavägen 15, 462 36 Vänersborg, utsetts.
Vidare har länsstyrelsen utsett ny ersättare efter Kenneth Persson (s). Till ny ersättare
har Benny Augustsson, Rattgatan 91, 462 55 Vänersborg, utsetts.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar meddelandet och lägger informationen till handlingarna.
_______

Protokollsutdrag:

Kenneth Persson
Benny Augustsson
Lönekontoret
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Dnr 2008/252

Anslag till kommunstyrelsens disposition under kommunfullmäktiges
sommaruppehåll år 2008
Ärendebeskrivning
Under kommunfullmäktiges sommaruppehåll kan ärenden, som inte utan olägenhet kan
uppskjutas, uppkomma och medföra kostnader vartill anslag saknas. Kommunstyrelsen
bör därför under fullmäktiges sommaruppehåll kunna disponera ett anslag för sådana
ändamål. Täckning skall ske i samband med anmälan av styrelsens utnyttjande av
bemyndigandet.
Anhålles att kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att disponera högst 5
Mkr för åtgärder, som inte utan olägenhet kan uppskjutas till fullmäktiges sammanträde
efter sommaruppehållet. Kommunstyrelsens utnyttjande av bemyndigandet skall
redovisas till kommunfullmäktige och täckas i samband med redovisningen.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2008-05-28, § 133
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att disponera högst 5 miljoner
kronor för åtgärder, som inte utan olägenhet kan uppskjutas till fullmäktiges sammanträde efter sommaruppehållet. Styrelsens utnyttjande av bemyndigandet skall redovisas
till kommunfullmäktige och täckas i samband med redovisningen
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att disponera högst 5 miljoner
kronor för åtgärder, som inte utan olägenhet kan uppskjutas till fullmäktiges sammanträde efter sommaruppehållet. Styrelsens utnyttjande av bemyndigandet skall redovisas
till kommunfullmäktige och täckas i samband med redovisningen
_____________
Protokollsutdrag

Ekonomikontoret
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Dnr 2008/272

Delårsrapport april 2008
Ärendebeskrivning
Ekonomistaben har sammanställt delårsrapport till och med april 2008.
Ärendet har fortlöpande beretts av budgetberedningen som utgörs av ledamöterna i
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Redovisningschefen Camilla Werngren informerade kommunstyrelsen vid sammanträde
2008-05-28, § 129.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2008-06-04, § 158
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm fanns tillgänglig för information och frågor.
James Bucci (v) yrkade enligt följande. Före sista meningen i beslutet skulle följande
tillägg göras: I undantagsfall kan en sådan åtgärd vara att informera kommunledningen
om att ett underskott inte kan hanteras av nämnden utan att det kommer att krävas en
tilläggsbudgetering under löpande budgetår eller en lösning i samband med bokslutet för
hela året.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden beredningens förslag mot James
Buccis (v) yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärdes
Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av kommunstyrelsen. Den som stödjer beredningens förslag röstar ja och den som stödjer James Buccis
(v) yrkande, röstar nej.
14 ja-röster
Gunnar Lidell (m)
Ann-Britt Fröjd (c)
Bo Carlsson (c)
Anders Forsström (m)
Joakim Sjöling (s)
Kerstin Andersson Carlsson (m)
Bengt Larsson (s)
Lars G Blomgren (fp)
Lennart Niklasson (s)
Andreas Vänerlöv (kd)
Madelaine Karlsson (s) Lars Rosén (fv)
Kate Giaever (s)
Lars-Göran Ljunggren (s)

1 nej-röst
James Bucci (v)
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Dnr 2008/272

Kommunstyrelsen hade därmed beslutat i enlighet med beredningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar informationen

Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att notera att vid hantering av befarade eller
konstaterade budgetavvikelser är facknämnder och enheter skyldiga att vidta de åtgärder
som erfordras för att styra verksamheten, så att de ekonomiska ramarna hålls. Därmed
överlämnas delårsrapporten till kommunfullmäktige
James Bucci (v) reserverade sig mot beslutet i enlighet med en till kommunstyrelsens
protokoll fogad bilaga.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Lars-Göran Ljunggren (s) yrkade bifall till kommunstyrelses beslut med instämmande av
Lennart Niklasson (s) och Bo Carlsson (c).
Lutz Rininsland (v) yrkade enligt följande. Före sista meningen i beslutet skulle följande
tillägg göras: I undantagsfall kan en sådan åtgärd vara att informera kommunledningen
om att ett underskott inte kan hanteras av nämnden utan att det kommer att krävas en
tilläggsbudgetering under löpande budgetår eller en lösning i samband med bokslutet för
hela året.
Lars-Göran Ljunggren (s) yrkade avslag till Lutz Rininslands (v) yrkande.
Sedan överläggningarna avslutats föreslog ordföranden följande propositionsordning
som godkändes av kommunfullmäktige. Först ställs kommunstyrelsens förslag under
proposition. Därefter ställs Lutz Rininslands (v) tilläggsyrkande mot Lars-Göran
Ljunggrens (s) yrkande om avslag.
Ordföranden ställde kommunstyrelsens förslag under proposition och fann att
kommunfullmäktige bifallit detta.
Härefter ställde ordföranden Lutz Rininslands (v) tilläggsyrkande mot Lars-Göran
Ljunggrens (s) yrkande om avslag och fann att kommunfullmäktige beslutat avslå
tilläggsyrkandet.
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Dnr 2008/272

Omröstning begärdes
Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av kommunfullmäktige. Den som stödjer Lars-Göran Ljunggrens (s) avslagsyrkande, röstar ja och den
som stödjer Lutz Rininslands (v) tilläggsyrkande, röstar nej.
Vid omröstningen lämnades 45 ja-röster och 5 nej-röster. Se bilaga 1.
Kommunfullmäktige hade därmed avslagit Lutz Rininslands (v) tilläggsyrkande.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen
_____________

Protokollsutdrag:

Ekonomikontoret
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Dnr 2008/209

Mål och resursplan 2009-2011
Ärendebeskrivning
Förslag till Mål- och resursplan 2009-2011 har upprättats.
Ärendet har fortlöpande beretts av budgetberedningen som utgörs av ledamöterna i
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm och budgetekonomen Ewa Lundqvist informerade
kommunstyrelsen vid sammanträde 2008-05-28, § 129.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2008-06-04, § 159
Ekonomichefen Thomas Sannemalm fanns tillgänglig för information och frågor.
Ordföranden redovisade budgetberedningens förslag till beslut.
Moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna yrkade enligt en till kommunstyrelsens
protokoll fogad bilaga.
Vänsterpartiet yrkade enligt en till kommunstyrelsens protokoll fogad bilaga.
Lars Rosén (fv) meddelade att folkviljan presenterar partiets yrkande i ärendet vid
behandlingen i kommunfullmäktige och därmed inte deltar i nu föreliggande beslut.
Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden att det fanns tre förslag. Han
föreslog att dessa i proposition skulle ställas mot varandra, vilket godkändes av
kommunstyrelsen.
Härefter ställde ordföranden de tre förslagen under proposition och fann att
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med budgetberedningens förslag.
Omröstning begärdes.
Ordföranden föreslog att budgetberedningens förslag skulle utses till huvudförslag. För
att ta fram ett motförslag skulle moderaternas m fl förslag ställas mot James Buccis (v)
förslag. Detta godkändes av kommunstyrelsen.
Ordföranden ställde härefter moderaternas m fl förslag mot James Buccis (v) förslag och
fann att kommunstyrelsen beslutat utse moderaternas m fl förslag till motförslag.
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Dnr 2008/209

Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av kommunstyrelsen. Den som stödjer budgetberedningens förslag, röstar ja och den som stödjer
moderaternas m fl förslag, röstar nej.
8 ja-röster
Bo Carlsson (c)
Madelaine Karlsson (s)
Joakim Sjöling (s)
Kate Giaever (s)
Bengt Larson (s)
Ann-Britth Fröjd (c)
Lennart Niklasson (s) Lars-Göran Ljunggren (s)

5 nej-röster
Gunnar Lidell (m)
Anders Forsström (m)
Kerstin Andersson Carlsson (m)
Lars G Blomgren (fp)
Andreas Vänerlöv (kd)

James Bucci (v) avstod från att rösta.
Kommunstyrelsen hade därmed beslutat i enlighet med beredningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen under 2009 till 22:64 per skattekrona,
vilket innebär oförändrad nivå jämfört med 2008.
2. Kommunfullmäktige fastställer de föreslagna taxeändringarna enligt Miljö- och
hälsoskyddsnämndens beslut 2008-04-14, § 48 och 2008-05-12, § 58.
3. Kommunfullmäktige fastställer nämndernas tillskott av skattemedel, investeringsoch exploateringsplan och övriga direktiv i enlighet med kommunstyrelsens förslag
till mål- och resursplan för 2009-2011.
4. För budgettäckning av löneavtal under 2008 och 2009 avsätts sammanlagt 68,5 Mkr
till kommunstyrelsens förfogande.
5. Anslagsbindningen avser för driftbudgeten den verksamhetsnivå som anges på sidan
18 och för investerings- och exploateringsplanens projektnivå. Kommunstyrelsen ges
delegation att, om nödvändigt under löpande år, justera anslagsbindningsnivån.
6. Framställningar till kommunstyrelsen om anslag eller bidrag i budget för år 2009, för
vilka inte uppförts medel i budgetförslaget, eller vilka inte behandlats i särskild
ordning, ska inte föranleda vidare åtgärder.
7. Vid hantering av befarade eller konstaterade budgetavvikelser är facknämnder och
enheter skyldiga att vidta de åtgärder som erfordras för att styra verksamheten, så att
de ekonomiska ramarna hålls.
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Dnr 2008/209

8. Partistödet, utbildningsdelen, ska om det ej utnyttjas för utbildning återbetalas till
kommunen.
9. Eventuell långfristig upplåning kan ske inom ramen för fastställd balansbudget
utifrån gällande finanspolicy och delegationsordning.
Gunnar Lidell (m), Anders Forsström (m), Andreas Vänerlöv (kd), Kerstin Andersson
Carlsson (m) och Lars G Blomgren (fp) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
James Bucci (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade budgetberedningens förslag till beslut.
Lars-Göran Ljunggren (s) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag med instämmande
av Lennart Niklasson (s), Bo Carlsson (c), S Anders Larsson (s) och Kjell Nilsson (s).
Gunnar Lidell (m) redovisade och yrkade bifall till moderaternas, folkpartiets och
kristdemokraternas gemensamma budgetförslag enligt en till kommunstyrelsens
protokoll fogad bilaga. I yrkandet instämde Lars G Blomgren (fp), Andreas Vänerlöv
(kd), Anita Karlsson (fv) och Anders Forsström (m).
James Bucci (v) redovisade och yrkade bifall till vänsterpartiets budgetförslag enligt en
till kommunstyrelsens protokoll fogad bilaga, med tillägg av moderaternas m fl yrkande
om investeringsbudget. I yrkandet instämde Stefan Kärvling (v) och Lutz Rininsland (v).
Anita Karlsson (fv) yrkade följande tilläggsförslag: att man kartlägger och genomför en
kraftig utförsäljning av kommunens och de kommunala bolagens fastighetsinnehav för
att sänka det totala ekonomiska ansvaret för Vänersborgs kommun.
Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden följande propositionsordning
som godkändes av kommunfullmäktige. Proposition ställs på kommunstyrelsens förslag
och det gemensamma förslaget från moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna samt
vänsterpartiets förslag. Härefter skulle folkviljans tilläggsyrkande ställas under
proposition.
Ordföranden ställde proposition på de ovan tre angivna förslagen och fann att
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Härefter ställdes Anita Karlssons (fv) tilläggsyrkande under proposition och ordföranden
fann att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
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Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen under 2009 till 22:64 per skattekrona,
vilket innebär oförändrad nivå jämfört med 2008.
2. Kommunfullmäktige fastställer de föreslagna taxeändringarna enligt Miljö- och
hälsoskyddsnämndens beslut 2008-04-14, § 48 och 2008-05-12, § 58.
3. Kommunfullmäktige fastställer nämndernas tillskott av skattemedel, investeringsoch exploateringsplan och övriga direktiv i enlighet med kommunstyrelsens förslag
till mål- och resursplan för 2009-2011.
4. För budgettäckning av löneavtal under 2008 och 2009 avsätts sammanlagt 68,5 Mkr
till kommunstyrelsens förfogande.
5. Anslagsbindningen avser för driftbudgeten den verksamhetsnivå som anges på sidan
18 och för investerings- och exploateringsplanens projektnivå. Kommunstyrelsen ges
delegation att, om nödvändigt under löpande år, justera anslagsbindningsnivån.
6. Framställningar till kommunstyrelsen om anslag eller bidrag i budget för år 2009, för
vilka inte uppförts medel i budgetförslaget, eller vilka inte behandlats i särskild
ordning, ska inte föranleda vidare åtgärder.
7. Vid hantering av befarade eller konstaterade budgetavvikelser är facknämnder och
enheter skyldiga att vidta de åtgärder som erfordras för att styra verksamheten, så att
de ekonomiska ramarna hålls.
8. Partistödet, utbildningsdelen, ska om det ej utnyttjas för utbildning återbetalas till
kommunen.
9. Eventuell långfristig upplåning kan ske inom ramen för fastställd balansbudget
utifrån gällande finanspolicy och delegationsordning.
_______
Reservation
I den del av beslutet som avser budgeten i sin helhet reserverade sig följande ledamöter:
Astrid Karlsson Björkman (m), Gunnar Lidell (m), Anders Forsström (m), Lisbeth
Brodin (m), Kerstin Anderson-Carlsson (m), Emanuel Adel Aboasaleh (m), Lena
Eckerbom Wendel (m), Henrik Josten (m), Reino Fredriksson (m), Johan Ekström (fp),
Lars G Blomgren (fp), Bengt-Olof Stake (fp), Kristina Rosell (fp), Orvar Carlsson (kd),
Andreas Vänerlöv (kd), Ann-Christin Lind (kd), Marie-Louise Bäckman (kd), Lars
Rosén (fv), Anita Karlsson (fv), Monica Bredberg (mp), Carmen Lundgren (mp) och
Marianne Ramm (v).
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Dnr 2008/209

Lutz Rininsland (v) reserverade sig enligt bilaga 2, James Bucci (v) enligt bilaga 3 och
Stefan Kärvling (v) enligt bilaga 4.
Anita Karlsson (fv) och Lars Rosén (fv) reserverade sig mot beslutet i den del som avser
ovan redovisat tilläggsyrkande.

Protokollsutrag

Ekonomikontoret som har att informera
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Dnr 2008/262

Antagande av reviderade tomtköregler för Vänersborgs
kommun
Ärendebeskrivning
På uppdrag av kommunstyrelsens presidium har kommunstyrelseförvaltningen arbetat
fram förslag till ändring av kommunens tomtköregler.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2008-04-18 redovisat att ändringen i sak
endast innebär att prövning av undanta från reglerna flyttas från kommunstyrelsen till
samhällsbyggnadsnämnden. En revidering av språkbruket i § 5 har också gjorts samt en
anpassning till hur nya författningar utformas idag.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2008-05-28, § 132
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar ändringarna i ”Tomtköregler för Vänersborgs kommun för
registrering av sökande till tomt eller grupphus samt fördelning av tomter.”
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar ändringarna i ”Tomtköregler för Vänersborgs kommun för
registrering av sökande till tomt eller grupphus samt fördelning av tomter.”
_____________

Protokollsutdrag:

Samhällsbyggnadsnämnden
Byggnadsnämnden
Författningarna
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Dnr 2008/119

Fastställande av markpris för exploateringsområdet kvarteret
Urberget i Vargön
Ärendebeskrivning
Planområdet, om cirka 12.000 kvadratmeter, där kommunen äger all mark, består av
fastigheten Urberget 1 där Hallebergsskolan finns idag. Skolan ligger mitt i Lindgrensområdet som omges av Stationsvägen, Hallebergsvägen och Valhallavägen i Vargön.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar i skrivelse 2008-01-11 förslag till markpriser
för de 12 nya tomterna inom kvarteret Urberget
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2008-02-21, § 2, redovisat att
detaljplanen för kvarteret Urberget vann laga kraft 2006-10-25. Nämnden har även
föreslagit markpriser för området.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2008-06-04, § 160
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att för kvarteret Urberget i Vargön tillämpa ett kvadratmeterpris på 5 kronor för kvartersmark och ersättning för gator, GC-vägar m m för
fristående småhus på 170 000 kronor per hus. De beslutade priserna skall gälla tills
vidare.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att för kvarteret Urberget i Vargön tillämpa ett kvadratmeterpris på 5 kronor för kvartersmark och ersättning för gator, GC-vägar m m för
fristående småhus på 170 000 kronor per hus. De beslutade priserna skall gälla tills
vidare.
_______
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Dnr 2008/119

Protokollsutdrag:

Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomikontoret
Författningarna
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Dnr 2008/236

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen avseende kvartal 1 för 2008
Ärendebeskrivning
Socialutskottet har vid sammanträde 2008-04-22, § 283, rapporterat ej verkställda
gynnande beslut enligt socialtjänstlagen kap 16 § 6f-6h, avseende kvartal 1 för 2008.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2008-05-28, § 134
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 2008/72

Folkinitiativ avseende namninsamling för folkomröstning i fråga
om renovering av Huvudnässkolan i Vänersborgs kommun
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2007-04-25, § 36, om återremiss av ärendet ”Skollokaler i
centrala Vänersborg” med motiveringen att en grundligare utredning av
Vänerparksalternativet görs när det gäller möjlighet och lämplighet att där förlägga en
skola för elever i årskurs 7-9 samt att utredning görs av den ekonomiska underlaget och
elevunderlaget som lades på kommunstyrelsens bord 2007-04-13 samt föräldraföreningens motsvarande skrivelse och ekonomiska analys.
Till Vänersborgs kommun inkom 2008-03-05 en namninsamling som kräver folkomröstning i frågan.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2008-03-19, § 14, togs ärendet åter upp och
fullmäktige beslutade att
1. för elever i årskurs 7-9 ska Torpaskolan, Tärnan och en ny skola eventuellt i
Hagaparken användas
2. återföra frågan om skolor i centrala Vänersborg till barn- och ungdomsnämnden
3. uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden och kulturnämnden att utreda hur man kan
använda byggnader och mark på Huvudnäs
4. uppdra åt gymnasienämnden att utreda vilka program som bäst kan inrymmas på
Vänerparken
5. Kommunstyrelsen noterar att i beredningen har Vänerparksalternativet, det ekonomiska underlaget samt elevunderlaget utretts i enlighet med fullmäktiges beslut.
Kommunstyrelseförvaltningen har i yttrande 2008-03-25 redogjort för ärendet och de
regler som gäller för folkomröstning liksom kostnader som är förknippade med en sådan.
Kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (s) har i skrivelse 2008-05-26
redovisat överväganden samt lämnat förslag till beslut.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2008-06-04, § 161
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
James Bucci (v) yrkade avslag till ordförandens förslag vilket skulle innebära att
folkomröstning genomfördes.
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Dnr 2008/72

Anders Forsström (m) yrkade bifall till ordförandens redovisade förslag.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på beredningens
förslag mot James Buccis (v) yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med beredningens förslag.
Omröstning begärdes
Ordföranden föreslog följande propositionsordning vilken godkändes av kommunstyrelsen. Den som stödjer beredningens förslag, röstar ja och den som stödjer James
Buccis (v) yrkande, röstar nej.
14 ja-röster
Gunnar Lidell (m)
Ann-Britt Fröjd (c)
Bo Carlsson (c)
Anders Forsström (m)
Joakim Sjöling (s)
Kerstin Andersson Carlsson (m)
Bengt Larsson (s)
Lars G Blomgren (fp)
Lennart Niklasson (s)
Andreas Vänerlöv (kd)
Madelaine Karlsson (s) Lars Rosén (fv)
Kate Giaever (s)
Lars-Göran Ljunggren (s)

1 nej-röst
James Bucci (v)

Kommunstyrelsen hade därmed beslutat i enlighet med beredningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till kommunstyrelsens ordförandes
skrivelse 2008-05-26, att avstå från att hålla en folkomröstning i fråga om
Huvudnässkolans renovering.
James Bucci (v) reserverade sig mot beslutet enligt en till kommunstyrelsens protokoll
fogad bilaga 5.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Lars-Göran Ljunggren (s) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag att inte hålla
folkomröstning. I yrkandet instämde Anders Forsström (m), Lars G Blomgren (fp), Lars
Rosén (fv), Andreas Vänerlöv (kd) och Bo Carlsson (c).
Carmen Lundgren (mp) yrkade att en folkomröstning skulle genomföras så snart som
möjligt. I yrkandet instämde Anita Karlsson (fv).
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Dnr 2008/72

James Bucci (v) yrkade följande: ” Jag yrkar att en folkomröstning hölls senast vid valet
till Riksdagen den 19 september 2010 om inte en bred majoritet (minst 40 fullmäktigeledamöter) kommer överens innan dess om en lösning för skollokalerna 7-9 i centrala
Vänersborg”.
Lars-Göran Ljunggren (s) yrkade avslag till James Buccis (v) yrkande.
Sedan överläggningarna avslutats föreslog ordföranden följande propositionsordning
som godkändes av kommunfullmäktige. Först ställs proposition på kommunstyrelsens
förslag att inte hålla folkomröstning mot avslag till detsamma. Beslutar fullmäktige
hålla folkomröstning ställs Carmen Lundgrens (mp) yrkande mot James Buccis (v)
yrkande.
Ordföranden ställde härefter proposition på kommunstyrelsens förslag om att inte hålla
folkomröstning mot avslag till detsamma och fann att kommunfullmäktige beslutat i
enlighet med kommunstyrelsens förslag att någon folkomröstning inte skulle hållas.
Omröstning begärdes
Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av fullmäktige. Den
som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som är däremot röstar nej.
Vid omröstningen lämnades 44 ja-röster och 7 nej-röster. Se bilaga 5.
Kommunfullmäktige hade därmed beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till kommunstyrelsens ordförandes
skrivelse 2008-05-26, att avstå från att hålla en folkomröstning i fråga om Huvudnässkolans renovering.
_____________
Reservation

James Bucci (v), Lutz Rininsland (v), Stefan Kärvling (v) och Marianne Ramm (v)
reserverade sig mot beslutet enligt bilaga 6.
Carmen Lundgren (mp) och Monica Bredberg (mp) reserverade sig mot beslutet.
Protokollsutdrag:

Barn- och ungdomsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Gymnasienämnden
Kulturnämnden
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Dnr 2008/297

Godkännande av ändring i aktieägaravtalet för Vänerhamn AB
Ärendebeskrivning
I december 2004 tecknades ett aktieägaravtal för Vänerhamn AB. Bolaget har nu
reviderat avtalet vilket presenterades dels på ägarmöte 2008-04-01 samt vid årsstämman
2008-05-14.
Det nya aktieägaravtalet har överlämnats till medlemskommunerna för godkännande.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2008-06-03 bland annat redovisat att
Vänersborgs kommun äger drygt 8 procent av aktierna i bolaget.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2008-06-04, § 172
Ordföranden informerade och redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner reviderat aktieägaravtal för Vänerhamn AB.
Kommunfullmäktiges godkännande av tidigare avtal upphör därmed att gälla.
Kommunfullmäktige beslutar vidare ge kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran
Ljunggren (s) i uppdrag att underteckna det nya aktieägaravtalet.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner reviderat aktieägaravtal för Vänerhamn AB.
Kommunfullmäktiges godkännande av tidigare avtal upphör därmed att gälla.
Kommunfullmäktige beslutar vidare ge kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran
Ljunggren (s) i uppdrag att underteckna det nya aktieägaravtalet.
_______

Protokollsutdrag:

Vänerhamn AB
Reidar Josefsson, som kommunens representant i bolaget
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Dnr 2008/251

Fråga om ansvarsfrihet för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund avseende verksamhetsåret 2007
Ärendebeskrivning
Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har fastställt bokslut och
årsredovisning för 2007, inkluderande resultat- och balansräkning samt finansieringsanalys.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2008-05-28, § 135
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2007.
Noteras att Bo Carlsson (c), Marie Dahlin (s) och Astrid Karlsson Björkman (m)
anmälde att de inte deltog i kommunstyrelsens handläggning eller beslut i detta ärende
på grund av jäv.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2007.
_______

Jäv
Bo Carlsson (c), Marie Dahlin (s) och Astrid Karlsson Björkman (m) anmälde att de inte
deltog i handläggningen eller beslutet i detta ärende på grund av jäv.

Protokollsutdrag:

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
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Dnr 2008/212

Fråga om ansvarsfrihet för Samordningsförbundet
Vänersborg/Mellerud avseende verksamhetsåret 2007
Ärendebeskrivning
Fyrbodals Kommunalförbund har överlämnat årsredovisning, granskningsrapport och
revisionsberättelse.
Revisorerna tillstyrker i sin revisionsberättelse 2008-03-28 att styrelsens ledamöter
beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007.
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande 2008-05-15 föreslagit att ansvarsfrihet beviljas
för styrelsen avseende verksamhetsåret 2007 samt godkännande av upprättad
årsredovisning för 2007.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2008-05-28, § 136
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. bevilja ansvarsfrihet till styrelsen för samordningsförbundet Vänersborg och
Mellerud avseende 2007 års verksamhet
2. godkänna upprättad årsredovisning för år 2007 avseende samordningsförbundet
Vänersborg och Mellerud.
Noteras att Lennart Niklasson (s) anmälde att han inte deltog i kommunstyrelsens
handläggning eller beslut i detta ärende på grund av jäv.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. bevilja ansvarsfrihet till styrelsen för samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud
avseende 2007 års verksamhet
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2. godkänna upprättad årsredovisning för år 2007 avseende samordningsförbundet
Vänersborg och Mellerud.
_____________
Jäv
Lennart Niklasson (s) anmälde att han inte deltog i handläggningen eller beslutet i detta
ärende på grund av jäv.

Protokollsutdrag:

Fyrbodals Kommunalförbund
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Dnr 2008/204

Fråga om ansvarsfrihet för Fyrbodals Kommunalförbund avseende
verksamhetsåret 2007
Ärendebeskrivning
Fyrbodals Kommunalförbund har överlämnat årsredovisning och revisionsberättelse.
Revisorerna tillstyrker i sin revisionsberättelse 2008-04-18 att årsredovisningen godkänns samt att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2008-05-28, § 137
Noteras att Lars-Göran Ljunggren (s) anmälde att han inte deltog i kommunstyrelsens
handläggning eller beslut i detta ärende på grund av jäv. På grund här av utsågs
AnneSophie Aronsson (s) till ordförande under denna paragraf. Noteras vidare att
Gunnar Lidell (m), Bo Carlsson (c) och Lars G Blomgren (fp) anmälde att de inte deltog
i handläggningen eller beslutet i detta ärende på grund av jäv.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner upprättad årsredovisning för år 2007 samt beviljar
förbundsdirektionen ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner upprättad årsredovisning för år 2007 samt beviljar
förbundsdirektionen ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag.
_____________
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Jäv
Lars-Göran Ljunggren (s), Gunnar Lidell (m), Bo Carlsson (c) och Lars G Blomgren (fp)
anmälde att de inte deltog i handläggningen eller beslutet i detta ärende på grund av jäv.

Protokollsutdrag:

Fyrbodals Kommunalförbund

_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
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§ 72

Sammanträdesdatum

Sida

2008-06-18
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Dnr 2008/205

Svar på interpellation om ”För bråttom är inte bra – men hur
långsamt får det gå?”
Ärendebeskrivning
Lutz Rininsland (v) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Lars-Göran Ljunggren (s) om ”För bråttom är inte bra – men hur långsamt får det gå?”
Kommunfullmäktige medgav vid sammanträde 2008-04-16, § 45, att interpellationen
fick ställas.
Kommunfullmäktige beslutade, att då kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran
Ljunggren (s) inte var närvarande, skulle frågan om när interpellationen skall besvaras
tas upp vid kommunfullmäktiges kommande sammanträde.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2008-05-14, § 56, bereda kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (s) möjlighet att besvara interpellationen
vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (s) besvarade interpellationen.
Inlägg framfördes av Lutz Rininsland (v), Lars-Göran Ljunggren (s), S Anders Larsson
(s), Gunnar Lidell (m) och Bo Carlsson (c).

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar svaret och lägger detsamma till handlingarna.
_______

_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
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§ 73

Sammanträdesdatum

Sida

2008-06-18
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Dnr 2008/293

Valärende
Ärendebeskrivning
Jimmy Amador Segerfjäll (s) har i skrivelse 2008-05-26 avsagt sig uppdraget som
ersättare i barn- och ungdomsnämnden.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Jimmy Amador Segerfjäll (s) från uppdraget
som ersättare i barn- och ungdomsnämnden.
På grund av ovanstående beslutar kommunfullmäktige utse Marie Dahlin, Marierovägen 6 A, 462 37 Vänersborg, till ny ersättare i barn- och ungdomsnämnden.
_______

Protokollsutdrag:

Jimmy Amador Segerfjäll
Marie Dahlin
Lönekontoret

_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
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Dnr 2008/312

Valärende
Ärendebeskrivning
Marie Dahlin (s) har, som ordförande för socialdemokraterna i Vänersborg, mot
bakgrund av vad som anges i skrivelse 2008-05-21, anhållit att kommunfullmäktige
skulle entlediga Abdullahia Hassan (s) från uppdraget som ersättare i barn- och
ungdomsnämnden.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Abdullahia Hassan (s) från uppdraget som
ersättare i barn- och ungdomsnämnden.
På grund av ovanstående beslutar kommunfullmäktige utse Amanda Cassel (s),
Farledsgatan 18, 462 41 Vänersborg, till ny ersättare i barn- och ungdomsnämnden.
_______

Protokollsutdrag:

Abdullahia Hassan
Amanda Cassel
Lönekontoret

_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
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§ 75

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr 2008/266

Valärende
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2008-05-15, § 57 att uppdraget som
ledamot för socialdemokraterna i samhällsbyggnadsnämnden skulle komma att vara
vakant tills vidare.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till ny ledamot i samhällsbyggnadsnämnden, utse
Bengt-Göran Nilsson (s), Stallgatan 14, 462 40 Vänerborg.
Kommunfullmäktige beslutar vidare utse ny ersättare efter Bengt-Göran Nilsson (s).
Till ny ersättare utses Maj-Britt Robertsson (s), Bergstigen 5, 468 32 Vargön.
______

Protokollsutdrag:

Bengt-Göran Nilsson
Maj-Britt Robertsson
Lönekontoret

_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
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§ 76

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr 2008/350

Motion om säkrare trafiksituation vid studentavslutning
Ärendebeskrivning
Kjell Nilsson (s) och Bengt Fröjd (c) har för socialdemokraterna och centerpartiet, mot
bakgrund av vad som anförs i motionen, föreslagit att vid studentavslutning ”kommunen i
samråd med polisen genomför avstängningar av de gator runt Plantaget och torget som
behövs för att få en så säker trafiksituation som möjligt.”
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Bengt Fröjd (c) presenterade motionen.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och gymnasienämnden.
_______

Protokollsutdrag:

Kommunstyrelsen + handlingar
Samhällsbyggnadsnämnden + handlingar
Gymnasienämnden + handlingar

_________________________________________________________________________________________________
│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
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Dnr 2008/325

Motion om fritt val – att kunna välja inom äldreomsorgen och
omsorgen om personer med funktionsnedsättningar
Ärendebeskrivning
Marie-Louise Bäckman (kd) m fl har, mot bakgrund av vad som anförs i motionen,
föreslagit att kommunfullmäktige skulle besluta att Vänersborgs kommun inför
valfrihetssystem LOV för omvårdnadstjänster enligt socialtjänstlagen, förbereder
införandet så att det kan tillämpas från och med den tid lagen börjar gälla samt
ansöker hos socialstyrelsen om stimulansbidrag i syfte att förbereda och underlätta
införandet av valfrihetssystem LOV.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Marie-Louise Bäckman (kd) presenterade motionen.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen och socialnämnden.
_______

Protokollsutdrag:

Kommunstyrelsen + handlingar
Socialnämnden + handlingar
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│ Utdragsbestyrkande
│ Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
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Dnr 2008/336

Motion om medlemskap i Sveriges Ekokommuner
Ärendebeskrivning
Carmen Lundgren (mp) och Monica Bredberg (mp) har, mot bakgrund av vad som
anförs i motionen, föreslagit att kommunfullmäktige skulle besluta att Vänersborgs
kommun ansöker om medlemskap i Sveriges ekokommuner.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Monica Bredberg (mp) presenterade motionen.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen samt miljö- och
hälsoskyddsnämnden.
_______

Protokollsutdrag:

Kommunstyrelsen + handlingar
Miljö- och hälsoskyddsnämnden + handlingar
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│ Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Sida

2008-06-18

35 (35)

§ 79

Avslutning
Ordföranden Dan Nyberg (s) önskade fullmäktigepresidiet, ledamöter och ersättare,
anställda, press och åhörare en riktigt skön och angenäm sommar.
Kommunfullmäktiges förste vice ordförande Astrid Karlsson Björkman (m) riktade ett
stort tack till ordföranden för det sätt han representerar kommunen och agerar som
ordförande i fullmäktige samt önskade honom och familjen en härlig sommar.
_______
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